
PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DAN DISPOSISI

MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN

DISCOVERY LEARNING

S K R I P S I

untuk memenuhi sebagian persyaratan

mencapai derajat Sarjana S-1

Program Studi Pendidikan Matematika

Diajukan Oleh:

Fitriani Nuramirulmanan
NIM : 11600017

Kepada :

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2016



||||■   Universilos

悛 ζ厖

lslom Negeri Sunon Kolijogo FMttUINSK‐ BM‐ 05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPS1/TUCAS AKHIR
Nomor:UIN.02/D.S丁 /PP.01.1/1221/2016

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama

NIM

Telah dimunaqasyahkan pada

Nilai Munaqasyah

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas

2008012007

Peningkatan Kemampuan Literasi dan Disposisi Matematis

Siswa SMP melalui Model Pembelajaran Discovery Learning

Fitriani Nuralnirulmanan

l1600017

3 Maret 2016

B+
Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dr.Ibrahim′ M.Pd
NIP. 19791031200801 1008

Yogyakarta, 29 Maret 2016
UIN Sunan Kalijaga

Sains Teknologi

Nahdi′ M.Si

Mulin■断 nan;和 ,Pd

NIP。 19800417200912

笏

71984032001



Universilos lslom Negeri Sunon Koliiogo
¨

榊

♂
・
　
ヽ
■

FM… UINSK‐ BM‐05‐03ノR0

Hal : Persetujuan Skipsifl-ugas Akhir

Lamp : 3 EksemplarSkriPsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan KalUaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assala mu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan

perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama

NIM

:Fコ眸dANI NURAMIRULMANAN

:11600017

Judul Skripsi  :PENINGKATAN KEMAMPUAN日
「

ERASI DAN DISPOSISI MATEMAIIS

SISWASMP MELALUI MODEL PEMBELAJARANク る16θ慇 /ι

“

Rttσ

sudah dapat dbjukan kembali kepada prOgram Studi Pendidikan Matemauka Fakultas Sains dan

Teknologi UIN Sunan Kalり aga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sariana Strata Satu dalam pendidikan Matematika.

Dengan ini kami mengharap agar skipsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera

dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb

Yogyakarta′ 17 Februan 2016

Pembimbing

Dl.Ibrahim,M.Pd.

NIP.19791031200801 1008



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

NIM

Prodi/ Semester

Fakultas

Fitriani Nuramirulmanan

1 1600017

Pendidikan Matematika/ X

Sains dan Teknologi

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang

pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan

sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah

ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini

dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 26 Pebruari 201 6

Yang Menyatakan

Fitriani Nuramirulmanan
ffi



v

MOTTO

SESUNGGUHNYA SESUDAH KESULITAN ITU
ADA KEMUDAHAN

(QS. NASYRAH: 6)

KEHIDUPAN ADALAH PEMBELAJARAN,
SELAMA KITA HIDUP SELAMA
ITULAH KITA BELAJAR



vi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Orangtua tercinta Bapak Mursidi Amirulmanan dan Ibu Rustini
yang selalu memberikan segala limpahan kasih sayang dan rela
berkorban demi kebahagiaan serta masa depan yang cerah bagi
anaknya. Orangtua yang menjadi pemacu semangat untuk selalu
bersabar menghadapi segala hal.

Kakakku Taufik Hidayat Amirulmanan,
meskipun wajah tampanmu tak pernah kulihat namun kau tetap bagian
dari hidupku, semoga kau tenang di alam sana.

Adikku Lini Normalia Amirulmanan,
adik yang telah memberikan berjuta warna dalam hidupku.

Keluarga besar Bpk. Amirulmanan dan Bpk. Sardi.

Serta

ALMAMATER
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



vii

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahi Robbil’alamin segala puji dan syukur atas kehadirat

Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah sehingga

penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa

tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang menjadi panutan bagi umat

manusia menuju jalan yang lurus. Dalam penyusunan skripsi ini, tak lepas dari

bimbingan, bantuan dan dukungan pihak-berbagai pihak terkait.  Oleh karena itu

dalam kesempatan ini, penulis dengan ikhlas mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Ibu Dr. Maizer Said Nahdi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Sains dan

Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Mulin Nu’man, M.Pd., selaku Ketua Program Studi Pendidikan

Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga dan selaku

pembimbing akademik yang telah berkenan memberikan bimbingan kepada

penulis.

4. Bapak Dr. Ibrahim, M.Pd., selaku pembimbing skripsi. Terima kasih atas

segala kesempatan, ketulusan, dan kesabaran dalam memberikan arahan,

saran dan ilmu-ilmu baru yang penulis dapatkan selama berjalannya diskusi

yang luar biasa dalam menyelesaikan skripsi.

5. Bapak Noor Saif Muhammad Mussafi, M.Sc, Ibu Endang Sulistyowati,

M.Pd.I, Ibu Yenny Anggraeni, M.Sc, Ibu Luluk Mauluah, M. Si, M.Pd, Ibu

Ristyani, S. Pd, dan Ibu Budi Lestari, S. Pd selaku validator yang telah



viii

bersedia memberikan banyak masukan untuk menghasilkan instrumen

penelitian yang baik.

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Matematika yang

telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

7. Ibu Yuniarti,S.Pd selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Yogyakarta yang

telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian di SMP

Negeri 4 Yogyakarta.

8. Ibu Dra. Mediarita Dwikarini selaku guru matematika kelas VIII SMP Negeri

4 Yogyakarta yang bersedia memberikan bimbingan dan arahan selama

peneliti melakukan penelitian di SMP Negeri 4 Yogyakarta.

9. Siswa-siswi SMP Negeri 4 Yogyakarta, terima kasih atas partisipasinya.

10. Teman seperjuangan, Devi, Marzuqoh, Diani, Sehar, Wawan, Vita, Oki, dan

Mi’roj yang telah bersama-sama berusaha dan memberikan semangat satu

sama lain dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Keluarga besar pendidikan matematika 2011 (20:11PM), yang telah

memberikan banyak kebahagiaan. Semoga hubungan kekeluargaan dan

pertemanan kita tidak memudar seiring berjalannya waktu.

12. Pasukan Prau Diani, Farida, Mukhlis, Imron, dan Tanto semoga masih ada

perjalanan-perjalan lain yang semakin mempererat persaudaraan kita.

13. Teman-teman KKN Ngentak-Kadipuro, PLP Mts N Yogyakarta 1, UKM

INKAI UIN Suka, MH-PS Pendidikan Matematika yang telah memberikan

pengalaman berharga bagi penulis.



ix

14. Segenap pihak yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

yang tidak dpat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak sekali kekurangan dalam

skripsi ini, untuk itu masukan dan saran sangat diharapkan oleh penulis. Semoga

skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Semoga segala bimbingan, bantuan

dan arahan dari pihak yang terkait dengan skripsi ini dapat tergantikan dengan

pahala dari Allah SWT. Amin.

Wassalumu’alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Pebruari 2016

Penulis

Fitriani Nuramirulmanan

11600017



x

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL………………………………………………….. i

HALAMAN PENGESAHAN………….…………………………….. ii

HALAMAN PERSETUJUAN……………………………………….. iii

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN………………………..... iv

HALAMAN MOTTO……………………………………………….... v

HALAMAN PERSEMBAHAN……………………………………… vi

KATA PENGANTAR…………………………………………………. vii

DAFTAR ISI…………………………………………………………… x

DAFTAR TABEL…………………………………………………….. xiv

DAFTAR GAMBAR………………………………………………….. xvi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………….. xvii

ABSTRAK…………………………………………………………….. xx

BAB I PENDAHULUAN…………………………………………….. 1

A. Latar Belakang Masalah……………………………………. 1

B. Rumusan Masalah………………………………………….. 12

C. Tujuan Penelitian…………………………………………... 13

D. Asumsi Penelitian………………………………………….. 14

E. Ruang Lingkup dan Batasan………………………………. 14

F. Manfaat Penelitian…………………………………………. 15

G. Definisi Operasional………………………………………… 16



xi

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN…………………………………. 18

A. Kajian Pustaka……………………………………………... 18

1. Pembelajaran Matematika……………………………… 18

2. Literasi Matematis……………………………………... 20

3. Disposisi Matematis……………………………………. 27

4. Model Pembelajaran Discovery Learning...................... 30

5. Pembelajaran Konvensional …………………………... 37

6. Kemampuan Awal Matematis…………………………. 39

7. Pokok Bahasan Bangun Ruang………………………… 41

B. Kerangka Berpikir…………………………………………. 42

C. Hipotesis Penelitian………………………………………... 45

BAB III METODE PENELITIAN…………………………………... 46

A. Rancangan Penelitian………………………………………. 46

B. Populasi dan Sampel Penelitian……………………………. 47

C. Variabel Penelitian…………………………………………. 49

D. Instrumen Penelitian……………………………………….. 50

1. Instrumen Pengumpulan Data………………………….. 50

2. Instrumen Pembelajaran……………………………….. 61

E. Prosedur Penelitian………………………………………… 62

1. Tahap Pra Eksperimen…………………………………. 62

2. Tahap Eksperimen……………………………………… 65

3. Tahap Pasca Eksperimen……………………………….. 66



xii

F. Teknik Analisis Data……………………………………….. 66

1. Uji Prasyarat Analisis Data…………………………….. 67

2. Uji Analisis Data………………………………………. 68

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN……………. 72

A. Hasil Penelitian…………………………………………….. 72

1. Kemampuan Literasi Matematis……………………….. 73

a. Deskripsi Data……………………………………… 73

b. Uji Hipotesis Menggunakan Anova Dua Jalur……. 78

c. Uji Hipotesis Menggunakan Uji-T Satu Pihak……. 83

2. Disposisi Matematis……………………………………. 86

a. Deskripsi Data……………………………………… 86

b. Uji Hipotesis Menggunakan Anova Dua Jalur……. 91

c. Uji Hipotesis Menggunakan Uji-T Satu Pihak……. 96

B. Pembahasan Hasil Penelitian………………………………. 99

1. Kemampuan Literasi Matematis……………………….. 99

a. Interaksi antara Pembelajaran dan Kemampuan

Awal Matematis (KAM) terhadap Peningkatan

Kemampuan Literasi Matematis…………………… 100

b. Peningkatan Kemampuan Literasi Matematis

Siswa yang Memperoleh Pembelajaran Discovery

Learning……………………………………………. 105

2. Disposisi Matematis……………………………………. 115

a. Interaksi antara Pembelajaran dan Kemampuan



xiii

Awal Matematis (KAM) terhadap Peningkatan

Disposisi Matematis……………………………….. 115

b. Peningkatan Disposisi Matematis Siswa yang

Memperoleh Pembelajaran Discovery Learning… 118

BAB V PENUTUP……………………………………………………. 123

A. Kesimpulan ………………………………………………... 123

B. Saran……………………………………………………….. 123

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………. 126

LAMPIRAN…………………………………………………………… 132



xiv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Deskripsi Level Kemampuan Literasi Matematis…………… 23

Tabel 2.2 Kategori Pengelompokan KAM berdasarkan PAN…………. 40

Tabel 2.3 Kategori Pengelompokan KAM berdasarkan PAP…………. 41

Tebel 3.1 Pola Rancangan Penelitian…………………………………... 47

Tabel 3.2 Hasil Validasi Pretest-Posttest Kemampuan Literasi

Matematis……………………………………………………. 56

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Reliabilitas…………………………… 57

Tabel 3.4 Kategori Pengelompokan KAM berdasarkan PAP…………. 64

Tabel 3.5 Jumlah Siswa sesuai Pengelompokan PAP…………………. 64

Tabel 3.6 Kategori Pengelompokan KAM berdasarkan PAN………… 64

Tabel 3.7 Jumlah Siswa sesuai Pengelompokan PAN………………… 65

Tabel 3.8 Waktu Pelaksanaan Eksperimen…………………………….. 66

Tabel 4.1 Deskripsi Data Pretest, Posttes, dan N-Gain Kemampuan

Literasi matematis Siswa berdasarkan Faktor Pembelajaran... 74

Tabel 4.2 Deskripsi Data Pretestt, Prosttest, dan N-Gain Kemampuan

Literasi Matematis Siswa Berdasarkan Interaksi

Pembelajaran dan Kemampuan Awal Matematis (KAM)…… 75

Tabel 4.3 Hasil Uji Prasyarat : N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan Kemampuan

Awal Matematis (KAM)……………………………………… 78

Tabel 4.4 Hasil Uji Anova Dua Jalur : N-Gain Kemampuan Literasi



xv

Matematis Berdasarkan Faktor Pembelajara dan Kemampuan

Awal Matematis (KAM)…………………………………….. 80

Tabel 4.5 Hasil Uji Prasyarat : N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

Berdasarkan pada Faktor Pembelajaran……………………… 84

Tabel 4.6 Hasil Uji-T Satu Pihak : N-Gain Kemampuan Literasi

Matematis Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran………... 85

Tabel 4.7 Deskripsi Data Prescale, Postscale dan N-Gain Disposisi

Matematis Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran………... 86

Tabel 4.8 Deskripsi Data Prescale, Postscale, dan N-Gain Kemampuan

Disposisi Matematis Siswa Berdasarkan pada Interaksi

Pembelajaran dan Kemampuan Awal Matematis (KAM)….. 88

Tabel 4.9 Hasil Uji Prasyarat : N-Gain Disposisi Matematis Siswa

Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan Kemampuan Awal

Matematis (KAM)…………………………………………… 91

Tabel 4.10 Hasil Uji Anova Dua Jalur : N-Gain Disposisi Matematis

Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan Kemampuan Awal

Matematis (KAM)………………………………………….. 93

Tabel 4.11 Hasil Uji Prasyarat : N-Gain Disposisi Matematis

Berdasarkan pada Faktor Pembelajaran……………………. 97

Tabel 4.12 Hasil Uji Mann Whitney : N-Gain Disposisi Matematis

Siswa Berdasarkan Faktor Pembelajaran…………………… 99



xvi

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir………………………………………… 44

Gambar 4.1 Diagram Interaksi Pembelajaran dan KAM (PAP)

Terhadap N-Gain Kemampuan Literasi Matematis………. 81

Gambar 4.2 Diagram Interaksi Pembelajaran dan KAM (PAN)

Terhadap N-Gain Kemampuan Literasi Matematis………. 82

Gambar 4.3 Diagram Interaksi Pembelajaran dan KAM (PAP)

Terhadap N-Gain Disposisi Matematis……………………. 95

Gambar 4.4 Diagram Interaksi Pembelajaran dan KAM (PAN)

Terhadap N-Gain Disposisi Matematis……………………. 96

Gambar 4.5 Sampel Perumusan Masalah pada LKS…………………... 109

Gambar 4.6 Tahapan Penetapan Jawaban Sementara (Hipotesis)…….. 110



xvii

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 DATA DAN INSTRUMEN PRA PENELITIAN…... 133

Lampiran 1.1 Kisi-kisi Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi

Matematis………………………………………………... 134

Lampiran 1.2 Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis. 147

Lampiran 1.3 Pedoman Penskoran Studi Pendahuluan Kemampuan

Literasi Matematis……………………………………….. 149

Lampiran 1.4. Hasil Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi

Matematis Pengelompokan KAM………………………. 152

Lampiran 1.5 Pengelompokan KAM…………………………………… 153

LAMPIRAN 2 INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA………….. 156

Lampiran 2.1. Kisi-kisi Pretest Kemampuan Literasi Matematis……… 157

Lampiran 2.2. Soal Pretest Kemampuan Literasi Matematis..………… 173

Lampiran 2.3. Alternatif Penyelesaian Pretest Kemampuan Literasi

Matematis……………………………………………….. 176

Lampiran 2.4. Pedoman Penskoran Pretest Kemampuan Literasi

Matematis……………………………………………….. 184

Lampiran 2.5. Kisi-kisi Posttest Kemampuan Literasi Matematis…….. 189

Lampiran 2.6. Soal Posttest Kemampuan Literasi Matematis…………. 206

Lampiran 2.7. Alternatif Penyelesaian Posttest Kemampuan Literasi

Matematis……………………………………………….. 209

Lampiran 2.8. Pedoman Penskoran Posttest Kemampuan Literasi

Matematis………………………………………………. 217



xviii

Lampiran 2.9. Skala Disposisi Matematis……………………………… 222

Lampiran 2.10. Lembar Catatan Lapangan……………………………..` 224

LAMPIRAN 3 INSTRUMEN PEMBELAJARAN…………………. 228

Lampiran 3.1. RPP Kelas Eksperimen………………………………… 229

Lampiran 3.2. RPP Kelas Kontrol…………………………………….. 251

Lampiran 3.3. LKS Pegangan Guru…………………………………… 263

Lampiran 3.4. LKS Pegangan Siswa…………………………………... 289

LAMPIRAN 4 VALIDITAS DAN REALIABILITAS…………….. 313

Lampiran 4.1. Lembar Validasi………………………………………... 314

Lampiran 4.2. Hasil Uji Validasi Instrumen Pretest dan Posttest

Kemampuan Literasi Matematis  oleh Ahli……………. 320

Lampiran 4.3. Reliabilitas Skor Kemampuan Literasi Matematis

dan Disposisi Matematis………………………………… 321

LAMPIRAN 5 DATA DAN OUTPUT HASIL PENELITIAN…….. 323

Lampiran 5.1. Data Pretest, Posttest dan N-Gain Kemampuan Literasi

Matematis………………………………………………. 324

Lampiran 5.2. Output Statistika Deskriptif Data N-Gain

Kemampuan Literasi Matematis………………………… 326

Lampiran 5.3. Output Uji Normalitas Data N-Gain

Kemampuan Literasi Matematis……………………….. 328

Lampiran 5.4. Output Uji Homogenitas Data N-Gain

Kemampuan Literasi Matematis……………………….. 330



xix

Lampiran 5.5. Analisis Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

(Anova Dua Jalur dan Uji-T)…………………………... 332

Lampiran 5.6. Data Prescale, Postscale dan N-Gain Disposisi

Matematis………………………………………………. 339

Lampiran 5.7. Output Statistika Deskriptif Data N-Gain Disposisi

Matematis……………………………………………….. 341

Lampiran 5.8. Output Uji Normalitas Data N-Gain Disposisi

Matematis……………………………………………… 343

Lampiran 5.9. Output Uji Homogenitas Data N-Gain Disposisi

Matematis………………………………………………. 345

Lampiran 5.10. Analisis Data N-Gain Disposisi Matematis (Anova

Dua Jalur dan Uji Mann Whitney)…………………… 347

Lampiran 5.11. Contoh Catatan Lapangan…………………………….. 353

LAMPIRAN 6 SURAT-SURAT DAN CV…………………………... 354

Lampiran 6.1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi………………… 355

Lampiran 6.2. Surat Keterangan Bukti Seminar Proposal…………….. 356

Lampiran 6.3. Surat Permohonan Izin Penelitian……………………... 357

Lampiran 6.4. Surat Permohonan Izin Riset…………………………... 358

Lampiran 6.5. Surat Izin Penelitian dari Gubernur DIY………………. 359

Lampiran 6.6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kota DIY…………….. 360

Lampiran 6.7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian………… 361

Lampiran 6.8. Curriculum Vitae……………………………………….. 362



xx

PENINGKATAN KEMAMPUAN LITERASI DAN DISPOSISI
MATEMATIS SISWA SMP MELALUI MODEL PEMBELAJARAN

DISCOVERY LEARNING

Oleh : Fitriani Nuramirulmanan
11600017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interaksi antara pembelajaran
dan kemampuan awal matematis (KAM) terhadap peningkatan kemampuan
literasi dan disposisi matematis siswa, serta mengetahui peningkatan kemampuan
literasi dan disposisi matematis siswa yang memperoleh pembelajaran discovery
learning dibandingkan dengan siswa yang memperoleh pembelajaran
konvensional.

Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu (quasi
eksperiment) dengan desain penelitian nonequivalent control group design.
Penelitian ini terdiri dari dua variabel bebas dan dua variabel terikat. Variabel
bebas dalam penelitian ini berupa model pembelajaran discovery learning dan
KAM dengan variabel terikat berupa kemampuan literasi dan disposisi matematis.
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP Negeri 4 Yogyakarta tahun ajaran
2014/2015. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII, dengan siswa
kelas VIII E sebagai kelas eksperimen dan siswa kelas VIII A sebagai kelas
kontrol. Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari instrumen pengumpulan data
dan instrumen pembelajaran. Instrumen pengumpulan data yang digunakan berupa
soal pretest-posttest kemampuan literasi matematis, skala disposisi matematis dan
catatan lapangan, sedangkan instrumen pembelajaran yang digunakan berupa RPP
dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Teknik analisis data dalam penelitian ini
menggunakan statistik parametrik barupa uji anova dua jalur dan uji-t satu pihak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Tidak terdapat interaksi
antar pembelajaran dan KAM terhadap kemampuan literasi matematis siswa. (2)
Peningkatan kemampuan leterasi matematis siswa yang memperoleh model
pembelajaran discovery learning lebih baik dibandingkan siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional. (3) Tidak terdapat interaksi antar pembelajaran dan
KAM terhadap disposisi matematis siswa. (4) Tidak terdapat perbedaan
peningkatan disposisi matematis secara signifikan antara siswa yang memperoleh
model pembelajaran discovery learning dan siswa yang memperoleh
pembelajaran konvensional.

Kata kunci: Kemampuan Literasi Matematis, Disposisi Matematis, Model
Pembelajaran Discovery Learning
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasai seperti sekarang persaingan antar negara-

negara di dunia semakin dapat dirasakan. Mereka bersaing amat ketat untuk

memajukan negara mereka masing-masing. Wikipedia.org (2010) menyatakan

Indonesia masih tetap berada pada predikat negara berkembang. Berdasarkan

data Badan Pusat Statistik (2015) Indonesia memiliki 252 juta lebih penduduk.

Jumlah tersebut akan terus mengalami pertambahan dari tahun ke tahun.

Dengan bertambahnya penduduk Indonesia masalah yang tercipta juga akan

semakin kompleks. Pemerintah dituntut untuk lebih tanggap menangani

permasalahan yang ada agar tetap dapat bersaing dengan negara-negara lain di

dunia.

Salah satu masalah yang masih menjadi sorotan pemerintah yaitu

masalah pendidikan. Pemerintah masih terus menciptakan kebijakan-kebijakan

yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyelesaikan permasalahan dalam

dunia pendidikan di Indonesia. Kualitas pendidikan sangat berperan penting

terhadap kemajuan suatu negara. Jika Indonesia ingin bersaing dengan negara-

negara maju di dunia maka pembenahan masalah pendidikan di Indonesia

mutlak diperlukan. Kenyatannya sampai saat ini masih ada rakyat Indonesia

yang kesulitan memperoleh pendidikan yang layak (Kompasiana.com : 2014).

Manurut Horn (Anshari, 1983: 27) pendidikan adalah proses abadi

dari penyesuaian lebih tinggi bagi makhluk yang telah berkembang secara fisik
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dan mental yang bebas, dan sadar kepada Tuhan seperti termanifestasikan

dalam alam sekitar, intelektual, emosional dan kemauan manusia. Dalam UU

No.20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

“pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia,
serta keterampilan yang dibutuhkan oleh dirinya, masyarakat bangsa
dan negara. “

Pendidikan meupakan usaha manusia untuk menumbuhkan dan

mengembangkan potensi bawaan baik jasmani ataupun rohani sesuai dengan

nilai-nilai yang ada dalam masyarakat dan kebudayaan (Indar, 1994: 16).

Anshari (1983: 37) menyebutkan bahwa pendidikan dibatasi oleh

faktor anak didik, pendidik, dan lingkungan. Demi menciptakan lingkungan

belajar yang baik, dalam hal ini  pemerintah mendesain kurikulum sedemikian

rupa agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Pengembangan kemampuan peserta

didik, menjadi landasan penyusunan standar kompetensi dan kompetensi dasar

pada kurikulum. Pada faktor pendidik, kompetensi yang dimiliki pendidik

menjadi aspek penting untuk dapat mencapai tujuan pendidikan.

Salah satu pendidikan yang masih menjadi sorotan saat ini adalah

pendidikan matematika. Matematika diketahui sebagai dasar dari pengetahuan

lainnya. Salah satu disiplin ilmu yang diajarkan pada tiap jenjang pendidikan

di Indonesia adalah matematika. Menurut Aini (2013: 1) matematika

merupakan sarana berpikir ilmiah yang memegang peranan penting dalam

usaha mengembangkan ilmu dan teknologi guna kesejahteraan manusia. Hal

tersebut diperkuat oleh Ibrahim & Suparni (2012: 35) yang menyebutkan



3

bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dilandasi oleh

perkembangan matematika.

Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan,

matematika berkembang mulai dari unsur yang tidak terdefinisikan, ke unsur

yang didefinisikan, ke postulat/aksioma, ke teorema (Ibrahim & Suparni, 2012:

8). Konsep-konsep  matematika tersusun secara terstuktur, logis dan matematis

mulai dari konsep yang sederhana sampai pada konsep prasyarat selanjutnya.

Matematika erat hubungannya dengan kehidupan manusia. Susilo (Ibrahim &

Suparni, 2012: 12) menyatakan bahwa matematika merupakan bagian dari

kebudayaan manusia bila dipandang dari aspek metode, cara penalaran, bahasa,

dan objek penyelidikannya memiliki kekhasan yang keseluruhannya.

Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Pelajaran

Matematika menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika bertujuan agar

peserta didik memliki kemampuan sebagai berikut.

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep
dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat,
efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi
matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau
menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah,
merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan
solusi yang diperoleh

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media
lain untuk memperjelas keadaan atau masalah

5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan,
yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari
matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.

Indonesia banyak terlibat dalam program Internasional dalam bidang

pendidikan salah satunya Prgram International for Student Asessment (PISA).
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Indonesia telah mengikuti PISA sejak tahun 2000. Keterlibatan Indonesia

dalam PISA adalah untuk melihat keberhasilan pendidikan di Indonesia

dibandingkan dengan negara-negara lain. Keterlibatan Indonesia juga

diharapkan dapat dijadikan sebagai umpan balik untuk memperbaiki sistem

pendidikan di Indonesia kearah yang lebih baik.

Hasil penelitian PISA tahun 2000 dalam bidang matematika

menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 39 dari 41 negara peserta,

dengan rataan skor 362. Pada tahun 2003 Indonesia berada di peringkat 38 dari

40 negara peserta, dengan rataan skor 360. Tahun 2006 rataan skor siswa

Indonesia naik menjadi 391, yaitu peringkat 50 dari 57 negara peserta. Pada

tahun 2009 Indonesia mengalami penurunan perolehan skor, Indonesia hanya

menempati peringkat 61 dari 65 negara peserta, dengan rataan skor 371,

(litbang.kemdikbud.go.id). Hasil PISA terbaru pada tahun 2012 menunjukkan

bahwa siswa Indonesia menduduki peringkat ke-64 dari 65 negara peserta

(OECD, 2014).

Penelitian PISA dilakukan secara regular tiga tahun sekali. Fokus

penelitian PISA adalah untuk mengetahui literasi siswa usia 15 tahun dalam

matematika, sains dan membaca (OECD 2014). Domain PISA erat kaitannya

dengan kemampuan literasi matematis. PISA mendefinisikan kemampuan

literasi matematis dalam draft PISA asessment framework 2015, sebagai

berikut.

“ Mathematical literacy is an individual’s capacity to
formulate, employ, and interpret mathematics in a variety of
contexts. It includes reasoning mathematically and using
mathematical concepts, procedures, facts, and tools to describe,
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explain, and predict phenomena. It assists individuals to
recognise the role that mathematics plays in the world and to
make the well-founded judgments and decisions needed by
constructive, engaged and reflective citizens.”

Menurut Kusumah (2011: 3) literasi matematis memuat pengetahuan

tentang terminologi, fakta, dan prosedur (termasuk operasi algoritma dan

penggunaan beberapa metode). Kemampuan matematis siswa dalam PISA

dibagi menjadi enam level (tingkatan). Setiap level tersebut menunjukkan

tingkatan kriteria kompetensi matematika yang dicapai siswa. Kriteria pada

masing-masing level menurut Hayat dan Yusuf (Sugandi, 2013: 4) yaitu

sebagai berikut

a. Level 1, Siswa dapat menggunakan pengetahuannya untuk
menyelesaikan soal rutin, dan dapat menyelesaikan masalah yang
konteksnya umum.

b. Level 2, Siswa dapat menginterpretasikan masalah dan
menyelesaikannya dengan menggunakan rumus.

c. Level 3, Siswa dapat melaksanakan prosedur dengan baik dalam
menyelesaikan soal serta dapat memilih strategi pemecahan masalah
yang sederhana.

d. Level 4, Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model dan dapat
memilih serta mengintegrasikan representasi yang berbeda, kemudian
menghubungkannya dengan dunia nyata.

e. Level 5, Siswa dapat bekerja dengan model untuk situasi yang kompleks
serta dapat meyelesaikan masalah yang rumit.

f. Level 6, Siswa dapat menggunakan penalarannya dalam menyelesaikan
masalah matematis, dapat membuat generalisasi, merumuskan serta
mengkomunikasikan hasil temuannya.

Menurut de Lange (Kusumah, 2011: 3) literasi matematis tidak

sebatas mencakup kemampuan melaksanakan sejumlah cara atau prosedur, dan

memiliki pengetahuan dasar matematis yang memungkinkan seorang anggota

masyarakat mampu hidup dalam situasi yang sulit, dan cukup dengan hanya

yang mereka perlukan. Literasi matematis juga mencangkup pengetahuan,
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metode dan proses matematis yang dimanfaatkan dalam berbagai konteks,

karena literasi berimplikasi dengan kemampuan lainnya. Menurut Sugandi

(2013: 5),  literasi matematis sangat berkaitan dengan dunia nyata, oleh karena

itu  kita dituntut untuk memahami peranan matematika dalam kehidupan nyata

dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan

dengan konteks kehidupan sehari-hari. Kusumah (2011: 3) menyebutkan orang

yang memiliki literasi matematis tentu memiliki kemampuan berkomunikasi,

memberikan penilaian, dan menyatakan apresiasi terhadap matematika.

Merujuk pada uraian mengenai kemampuan literasi matematis

sebelumnya, menunjukkan bahwa kemampuan literasi matematis sangat

penting untuk dimiliki siswa di Indonesia. Saat ini kemampuan literasi

matematis siswa di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat diketahui

berdasarkan pada penelitian PISA, Indonesia masih berada pada peringkat

bawah dibandingkan dengan negara-negara lainnya di dunia. Berdasarkan data

OECD kemampuan literasi siswa di Indonesai berada pada level 2 kebawah.

Hasil penelitian PISA tersebut didukung pula dengan data hasil studi

pendahuluan yang dilakukan peneliti di SMP Negeri 4 Yogyakarta. Studi

pendahuluan dilaksanakan dengan meminta siswa mengerjakan soal-soal

literasi matematis. Hasil studi pendahuluan menunjukan bahwa rata-rata nilai

yang diperoleh siswa dalam mengerjakan soal literasi matematis adalah 31,7

pada interval nilai 0-100. Untuk hasil studi pendahuluan selengkapnya dapat

dilihat pada lampiran 1.4 halaman 152. Hal tersebut memperkuat anggapan

bahwa kemampuan literasi matematis siswa Indonesia masih rendah. Siswa
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tidak terbiasa mengahadapi persoalan matematika diluar soal-soal rutin yang

mereka dapatkan pada proses pembelajaran, terlebih soal yang membutuhkan

kemampuan literasi matematis.

Hal penting lain yang harus dimiliki siswa berdasarkan tujuan

pembelajaran matematika di Indonesia adalah sikap menghargai kegunaan

matematika dalam kehidupan, yaitu dengan memiliki rasa ingin tahu, perhatian,

dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri

dalam pemecahan masalah. NCTM (Syaban, 2009: 129) menamakan sikap

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu,

perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri

dalam pemecahan masalah dengan istilah mathematical disposition atau

disposisi matematis. Mahmudi (2010b: 2) mengungkapkan bahwa disposisi

matematis merupakan salah satu faktor penunjang keberhasilan siswa dalam

belajar matemtika. Siswa memerlukan disposisi matematis untuk bertahan

dalam menghadapi masalah, bertanggung jawab, dan mengembangkan

kebiasaan kerja yang baik dalam matematika.

Syaban (2009: 130) mengungkapkan pada saat ini, daya dan

disposisi matematis siswa belum tercapai sepenuhnya. Hasil studi lainnya

menunjukan presentase perolehan skor rerata disposisi matematis siswa baru

mencapai 58% (Kusumawati, 2011). Sampai saat ini matematika masih

dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit dan masih sangat banyak siswa

yang tidak menyukai mata pelajaran matematika. Pembelajaran matematika di

sekolah saat ini banyak yang hanya menekankan pada operasi numerik (angka).
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Hal ini berakibat pada persepsi yang keliru, yaitu matematika dianggap identik

dengan angka dan bilangan. Oleh karena itu banyak siswa yang kurang bisa

memaknai hasil perhitungan matematika yang mereka lakukan. Hal-hal

tersebut diduga menjadi penyebab sikap positif siswa terhadap matematika

masih sangat kurang.

Disposisi matematis yang belum tercapai sepenuhnya tersebut

didukung dengan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti yang

dilakukan pada siswa SMP Negeri 4 Yogyakarta. Berdasarkan hasil studi

pendahuluan, dapat diketahui bahwa disposisi matematis siswa masih rendah.

Siswa dengan terbuka mengungkapkan ketidaksukaan meraka untuk mengikuti

mata pelajaran matematika. Ketika siswa diminta untuk mengerjakan soal-soal

nonrutin, mereka menggangap soal tersebut sulit karena tidak terbiasa

mengerjakan soal tersebut. Minat siswa untuk mengerjakan soal nonrutin

sangat rendah.

Mengingat pentingnya kemampuan literasi dan disposisi matematis

sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka perlu dilakukan

penelitian yang berkaitan dengan kemampuan literasi dan disposisi matematis.

Banyak aspek yang dapat mempengaruhi kemampuan dan karakter siswa, salah

satunya adalah proses pembelajaran. Proses pembelajaran berperan sangat

penting terhadap kemampuan yang dimiliki siswa dan pembentukan karakter

dalam diri siswa. Maka penelitian yang dilakukan berkaitan dengan proses

pembelajaran yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan
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diposisi matematis siswa. Proses pembelajaran hendaknya dilaksakan sesuai

dengan tujuan yang hendak dicapai dalam pembelajaran matematika.

Syaban (2009: 130) menyebutkan bahwa pembelajaran yang

cenderung berpusat pada guru menjadi salah satu penyebab belum tercapainya

disposisi matematis. Dalam teori Bruner (Ibrahim &Suparni, 2012: 81)

menyatakan bahwa mengkonstruksi sendiri konsep dan prinsip yang dipelajari

merupakan cara terbaik bagi sesorang untuk memulai belajar konsep dan

prinsip dalam matematika. Ausubel (Rusefendi, 2006) agar siswa mampu

mengaitkan dan memecahkan masalah antara matematika, pelajaran lain, atau

masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata, pembelajaran matematika

disarankan menggunakan metode pemecahan masalah, inkuiri dan metode

belajar yang dapat menumbuhkan berpikir kreatif dan kritis. Dengan demikian

pembelajaran yang berpusat pada guru dapat salah satu penghambat kreatifitas

dan keaktifan siswa, sehingga hal ini dapat menyulitkan tercapainya tujuan

pembelajaran matematika yang telah ditetapkan.

Adanya inovasi dalam pelaksanaan pembelajaran matematika

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan diposisi matematis.

Salah satu model pembelajaran yang menekankan pada aktifitas belajar siswa

secara mandiri dan mengkonstruksi pengetahuan sendiri adalah model

pembelajaran discovery learning. Dalam pandangan Bruner (Markaban, 2006:

9) belajar dengan penemuan adalah belajar untuk menemukan, dimana

seseorang dihadapkan pada masalah atau situasi yang tampaknya ganjil

sehingga siswa dapat mencari jalan pemecahan. Discovery learning merupakan
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model pengajaran yang dikembangkan oleh Bruner berdasarkan pada

pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivitas

(Subini, 2012: 160). Melalui penemuan, siswa dapat menkonstruksi

pengetahuan baru sesuai dengan konteks pengetahuan yang telah dimilikinya.

Sehingga proses pembelajaran yang berlangsung akan menjadi lebih bermakna.

Pembelajaran bermakna sangat memungkinkan dapat membentuk long memory

(ingatan jangka panjang) dan akan mampu menggunakannya dalam konteks

yang lain (Ibrahim dan Suparni, 2008 :12).

Tahapan yang dilalui siswa dalam pembelajaran discovery learning

adalah (Khoiru Ahmadi dkk, 2011 : 26) yaitu: (1) perumusan masalah untuk

dipecahkan siswa, (2) penetapan jawaban sementara atau pengajuan hipotesis,

(3) siswa mencari informasi, data, fakta yang diperlukan untuk menjawab atau

memecahkan masalah atau menguji hipotesis, (4) menarik kesimpulan dari

jawaban atau generalisasi, (5) aplikasi kesimpulan atau generalisasi dalam

situasi baru. Dengan mengikuti tahapan-tahapan dalam pembelajaran discovery

learning siswa dapat mengeksplorasi kemampuan yang ada dalam dirinya

dengan mengkonstruksi sendiri pengetahuan matematika. Ketika pembelajaran

tersebut bermakna bagi siswa, secara tidak langsung akan menimbulkan sikap

positif dalam diri siswa terhadap pembelajaran matematika. Hal tersebut

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan literasi dan disposisi matematis

pada siswa.

Aspek lain yang memegang peranan penting dalam penguasaan

matematika yaitu kemampuan awal matematis (KAM). Mengingat  matematika
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adalah yang ilmu terstruktur, untuk menguasai suatu konsep matematika

diperlukan penguasaan konsep dasar matematika lainnya, oleh sebab itu

kemampuan kognitif awal siswa yang dinyatakan dalam kemampuan awal

matematis (KAM) memegang peranan penting untuk penguasaan konsep

matematika (Hendriana, 2009: 6).

Menurut Ruseffendi (Saragih, 2013: 177) perbedaan kemampuan

yang dimiliki siswa tidak hanya bawaan dari lahir, melainkan juga pengaruh

dari lingkungan. Adanya pengaruh lingkungan dalam pembentukan

kemampuan awal matematis (KAM) siswa, maka diperlukan lingkungan

belajar yang dapat mengakomodasi kemampuan matematika siswa yang

berbeda-beda. Menurut Anshari (1982: 42) pengaruh lingkungan terhadap anak

dapat positif dan negatif. Dikatakan positif apabila memberikan dorongan

terhadap proses pendidikan untuk berhasil dan dikatakan negatif apabila

lingkungan menghambat proses pendidikan yang ada. Lingkungan belajar

dalam hal ini khususnya terkait dengan model pembelajaran yang diterapkan

oleh guru dalam pembelajaran. Dengan penerapan model pembelajaran

discovery learning dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi matematis

siswa, peneliti menduga KAM siswa dikelompokan menjadi tiga kategori yaitu

tinggi, sedang, dan rendah mengakibatkan adanya interaksi terhadap

peningkatan kemampuan literasi matematis.

Dugaan adanya interaksi antar faktor KAM dan pembelajaran pada

peningkatan kemampuan literasi matematis siswa juga memunculkan dugaan

adanya interaksi antar faktor KAM dan pembelajaran pada peningkatan
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disposisi matematis siswa. Hal ini sejalan dengan pendapat Taufik (2014: 4)

yang mengungkapkan  bahwa kemampuan yang pernah dicapai oleh siswa

dapat mempengaruhi disposisi matematis siswa, termasuk KAM yang siswa

miliki sebelum mengikuti pembelajaran.

Dugaan adanya interaksi antara KAM dan pembelajaran terhadap

peningkatan kemampuan literasi dan disposisi matematis siswa mungkin saja

tidak terbukti. Hal ini dikarenakan terdapat penelitian yang mengemukakan

tidak adanya interaksi antar pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan

kemampuan literasi dan disposisi matematis siswa. Penelitian tersebut adalah

penelitian yang dilakukan oleh Linuhung (2013) dan Hidayah (2014). Namun

penelitian mengenai interaksi antara pembelajaran dan KAM terhadap

peningkatan kemampuan literasi dan disposisi matematis perlu dilakukan. Hal

ini dikarenakan interaksi antara pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan

kemampuan literasi dan disposisi bisa saja terjadi, sehingga nantinya dapat

dijadikan suatu penemuan yang baru dan dapat digunakan sebagai referensi

untuk penelitian selanjutnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, rumusan

masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal

matematis (KAM) terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis

siswa.
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2. Apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang

memperoleh pembelajaran menggunakan model discovery learning lebih

tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

3. Apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan kemampuan awal

matematis (KAM) terhadap peningkatan disposisi matematis siswa.

4. Apakah peningkatan kemampuan disposisi matematis siswa yang

memperoleh pembelajaran menggunakan model discovery learning lebih

tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajran konvensional.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan

kemampuan awal matematis (KAM) terhadap peningkatan kemampuan

literasi matematis siswa.

2. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan literasi matematis siswa

yang memperoleh pembelajaran menggunakan model discovery learning

lebih tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajaran

konvensional.

3. Mengetahui apakah terdapat interaksi antara pembelajaran dan

kemampuan awal matematis (KAM) terhadap peningkatan disposisi

matematis siswa.

4. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan disposisi matematis siswa

yang memperoleh pembelajaran menggunakan model discovery learning
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lebih tinggi dibandingkan siswa yang memperoleh pembelajran

konvensional.

D. Asumsi Penelitian

1. Setiap siswa memiliki kemampuan dan karakteristik masing-masing yang

berbeda-beda.

2. Tidak ada kecurangan siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam

mengerjakan soal pretest dan posttest untuk mengukur kemampuan literasi

matematis, serta siswa mengerjakan soal pretest dan posttest dengan

sungguh.

3. Tidak ada argumen-argumen yang diutarakan peneliti kepada siswa kelas

eksperimen dan kelas kontrol yang nantinya dapat mempengaruhi siswa

dalam mengisi angket prescale dan posscale untuk mengukur disposisi

matematis, sehingga hasil angket yang diperoleh benar-benar murni.

4. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian sesuai dengan teori

pembelajaran yang dikemukakan para ahli.

5. Langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah dilakukan sebelum pelaksanaan

pembelajaran dan sesuai dengan teori pembelajaran.

E. Ruang Lingkup dan Batasan

Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen untuk menguji

model pembelajaran discovery learning dalam meningkatkan kemampuan

literasi dan disposisi matematis siswa kelas VIII SMP Negeri 4 Yogyakarta

tahun ajaran 2014/2015 pada materi bangun ruang sisi datar.
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F. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagi Siswa

a. Memberikan pengalaman berbeda dengan terlibat dalam pembelajaran

menggunakan model discovery learning.

b. Membantu siswa dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis

dan memotivasi siswa untuk terus meningkatkan kemampuan literasi

matematis.

c. Memotivasi siswa dalam upaya meningkatkan disposisi matematis

dalam pembelajaran matematika.

2. Bagi Guru

a. Memberikan gambaran mengenai variasi model pembelajaran yang

dapat diterapkan dalam proses pembelajaran untuk mengoptimalkan

proses pembelajaran

b. Pembelajaran menggunakan model discovery learning dapat dijadikan

alternatif dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan

literasi dan disposisi matematis pada siswa.

3. Bagi peneliti

a. Dapat memberikan jawaban bagi peneliti tentang bagaimana

perbedaan peningkatan  kemampuan literasi dan disposisi matematis

siswa melalui pembelajaran menggunakan model discovery learning

dibandingkan dengan pembeljaran konvensional.



16

b. Memeberikan informasi sebagai calon guru agar dapat menggunakan

model pembelajaran yang tepat dalam pembelajaran matematika.

G. Definisi Operasional

1. Peningkatan kemampulan literasi matematis dilihat dari skor Normalized

Gain (N-Gain) masing-masing siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol.

Skor N-gain diperoleh dari perhitungan skor pretestt dan posttest yaitu

sebagai berikut.

N-Gain = –Maksimal−
Peningkatan disposisi matematis dilihat dari skor Normalized Gain (N-

Gain) masing-masing siswa kelas eksperimen dan kelas kontrol. Skor N-

Gain diperoleh dari perhitungan skor prescale dan postsale yaitu sebagai

berikut.

N-Gain = −Maksimal−
2. Kemampuan literasi matematis

Literasi matematis yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan,

menerapkan dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks, termasuk

kemampuan melakukan penalaran secara matematis dan menggunakan

konsep, prosedur, dan fakta untuk menggambarkan, menjelaskan atau

memperkirakan fenomena/kejadian.

Kemampuan literasi matematis dalam penelitian ini adalah kemampuan

literasi matematis siswa yang diperoleh dari hasil tes kemampuan literasi

matematis (level 2, level 3 dan level 4) melalui pretest dan posttest.
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3. Disposisi matematis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sikap positif

siswa dalam belajar matematika ditunjukan dengan kecenderungan siswa

dalam menunjukkan rasa percaya diri, gigih, ingin tahu, berpikir fleksibel

dan memonitor kemajuan belajar secara mandiri.

4. Model pembelajaran discovery learning

Model pembelajaran discovery learning yang dimaksud dalam penelitian ini

adalah model pembelajaran yang berdasarkan pada teori belajar

konstruktivisme, yaitu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun

sendiri pengetahuannya. Melalui proses penemuan dalam pembelajaran

discovery learning siswa dapat mengkonstruksi pengetahuan baru sesuai

dengan koteks pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya.

5. Pembelajaran konvensional

Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

pembelajaran matematika yang biasa dilakukan oleh guru matematika di

kela VIII SMP Negeri 4 Yogyakarta. Pembelajaran yang dimaksud berupa

pembelajaran menggunakan metode ceramah ketika menjelaskan materi,

kemudian dilanjutkan dengan pemberian contoh penyelesaian soal dan

latihan soal.

6. Kemampuan Awal Matematika (KAM)

Kemampuan awal matematika merupakan kemampuan matematika siswa

yang telah dimiliki sebelum pembelajaran berlangsung. Data KAM  berasal

dari data nilai UAS semester ganjil tahun 2014/2015 dan Ulangan Harian

semester genap tahun 2014/2015 sebelum dilakukannya penelitian.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan

pada bab sebelumnya dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak terdapat interaksi (pengaruh gabungan) yang signifikan antara

pembelajaran dan kemampuan awal matematis (KAM) terhadap

peningkatan kemampuan literasi matematis siswa.

2. Peningkatan kemampuan literasi matematis siswa yang memperoleh

pembelajaran discovery learning lebih baik secara signifikan dibandingkan

dengan siswa yang memperoleh pembelajaran konvensional.

3. Tidak terdapat interaksi (pengaruh gabungan) yang signifikan antara

pembelajaran dan kemampuan awal matematis (KAM) terhadap

peningkatan disposisi matematis siswa.

4. Peningkatan kemampuan disposisi matematis siswa yang memperoleh

pembelajaran discovery learning tidak lebih baik secara signifikan

dibandingkan peningkatan disposisi matematis siswa yang memperoleh

pembelajaran konvensional.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, dapat

diajukan beberapa hal sebagai saran yang diharapkan bisa diterapkan dalam

pengemabangan ilmu pengetahuan dan pengambilan kebijakan. Diperolehnya

hasil penelitian berupa penerapan pembelajaran dengan   model discovery
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learning memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan literasi matematis

siswa, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Guru Matematika

a. Model pembelajaran discovery learning dapat diterapkan dalam

pelaksanaan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan literasi

matematis tanpa memandang latar belakang KAM.

b. Bahan ajar pada pembelajaran discovery learning diharapkan dapat

memfasilitasi semua kelompok KAM siswa dengan memberikan

perlakuan tertentu pada masing-masing kelompok KAM agar potensi

masing-masing siswa dapat tergali dengan maksimal.

c. Pembelajaran discovery learning yang memunculkan kemungkinan

tercapainya aspek-aspek disposisi  perlu diterapkan secara kontinu pada

topi-topik lain yang memungkinkan penambahan frekuensi perlakuan

pada siswa agar presepsi siswa sedikit demi sedikit dapat berubah kearah

yang lebih baik. Namun perlu adanya penjelasan lebih detail mengenai

tahap-tahap pembelajaran menggunakan model discovery learning

kepada siswa sehingga siswa dapat mengetahui makna dan tujuan tahap-

tahap pembelajaran tersebut untuk meningkatkan aspek-aspek disposisi

matematis siswa.

2. Saran Untuk Penelitian

a. Bagi penelitian yang ingin menggunakan model pembelajaran discovery

learning untuk mengungkap adanya interaksi antara pembelajaran dan

KAM perlu memberikan penjelasan mengenai teknis atau prosedur
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pembelajaran lebih lengkap pada siswa di awal pembelajaran. Siswa

diberi penjelasan mengenai tugas masing-masing anggota kelompok

sehingga nantinya siswa dengan KAM tinggi tidak hanya terfokus untuk

membantu siswa dengan KAM sedang dan rendah saja melainkan juga

dapat mengembangkan potensi pada dirinya.

b. Penerapan model pembelajaran discovery learning dengan metode

Number Head Together (NHT) secara kontinu pada penelitian ini

mengakibatkan siswa merasa bosan. Bagi peneliti yang hendak

menggunakan model pembelajaran discovery learning untuk

meningkatkan disposisi matematis perlu melakukan variasi

pembelajaran dengan menerapkan metode-metode pembelajaran lainnya

disamping penerapan motode pembelajaran Number Head Together

(NHT).

c. Penelitian ini hanya mengukur peningkatan kemampuan literasi secara

umum. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian yang lebih

mendalam dan detail pada setiap level kemampuan literasi matematis.
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LAMPIRAN 1

DATA DAN INSTRUMEN PRA
PENELITIAN

1.1. Kisi-kisi Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis
1.2. Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis
1.3. Pedoman Penskoran Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis
1.4. Hasil Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis
1.5. Pengelompokan KAM
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LAMPIRAN 1.1.

KISI-KISI SOAL STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS

Sekolah : SMP
Kelas : VIII (Delapan)
Mata Pelajaran : Matematika
Semester : II (Dua)
Alokasi Waktu : 2 × 40 menit
Materi : Bangun Datar

No Level Kompetensi Mtk Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian

1 2

Para siswa dapat
menginterpretasikan
dan mengenali situasi
dalam konteks yang
memerlukan inferensi
langsung. Mereka
dapat memilah
informasi yang
relevan dari sumber
tunggal dan
menggunakan cara
representasi tunggal.
Para siswa pada
tingkatan ini dapat
mengerjakan
algoritma dasar,

Menghitung
banyaknya
pengunjung pagelaran
seni di Alun-alun
dengan cara
menghitung luas dari
alun-alun tersebut
kemudian
menghubungkannya
dengan informasi lain
yaitu banyak
pengunjung yang
berdiri

Pada tahun 2015,  pagelaran seni
“KETOPRAK” akan diadakan di
Alun-alun Utara Yogyakarta yang
berbentuk persegi panjang dengan
ukuran panjang 100 meter dan lebar
50 meter disiapkan untuk
pengunjung. Tiket terjual habis
bahkan banyak pengunjung  yang
berdiri. Berapakah kira-kira
banyaknya pengunjung pada
pagelaran seni tersebut? 2000
pengunjung atau 5000 pengunjung
atau 20.000 pengunjung atau bahkan
50.000 pengunjung?  Berikan
penjelasan secukupnya atas jawaban
anda!

Untuk menentukan banyaknya
pengunjung pada pagelaran seni
tersebut, terlebih dahulu tentukanlah
luas alun-alun tersebut dengan
memisalkan
p = panjang Alun-alun
l = lebar
Diketahui :
p = 100 m
l = 50 m
Luas = p × l

= 100 × 50
= 5000 m2

Luas alun-alun tersebut  adalah 5000
m2

 2000 orang tidak mungkin,
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menggunakan rumus,
melaksanakan
prosedur atau
konvensi sederhana.
Mereka mampu
memberikan alasan
secara langsung dan
melakukan penafsiran
harafiah.

karena ada informasi yang
menyebutkan bahwa lapangan
penuh dan banyak fans yang
berdiri.

 5000 orang juga tidak mungkin,
karena 5000 orang berarti tiap 1
m2 ditempati 1 orang, ruangnya
jadi longgar.

 50.000 orang juga tidak mungkin,
karena 50.000 orang berarti tiap 1
m2 ditempati 10 orang, ruangnya
jadi sempit.

 20.000 orang berarti tiap 1 m2

ditempati 4 orang (diperoleh dari
20.000 : 5000), jawaban ini
masuk akal.

Jadi, banyaknya pengunjung
pagelaran seni  tersebut kira-kira
sebanyak 20.000 pengunjung.
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2 3

Siswa dapat
melaksanakan
prosedur dengan baik,
termasuk prosedur
yang memerlukan
keputusan secara
berurutan. Mereka
dapat memilih dan
menerapkan strategi
memecahkan masalah
yang sederhana. Para
siswa pada tingkat ini
dapat
menginterpretasikan
dan menggunakan
representasi
berdasarkan sumber
informasi yang
berbeda dan
mengemukakan
alasannya. Mereka
dapat
mengkomunikasikan
hasil interpretasi dan
alasan mereka

Menghitung
banyaknya keramik
yang dibutuhkan
untuk lantai aula
sekolah dengan
menghitung luas aula
dan luas tiap keramik

Pihak sekolah SMP Bina Bangsa
hendak membangun aula sekolah
dengan ukuran 20 m × 15 m. lantai
aula akan dipasang keramik
berwarna coklat. Oleh karena itu
pihak sekolah harus membeli
keramik.Terdapat berbagai macam
ukuran keramik yaitu 15 cm × 15
cm, 20 cm × 20 cm, dan 25 cm × 25
cm. Untuk membeli keramik, pihak
sekolah harus membeli keramik per
kardus dengan satu kardus berisi 8
lembar keramik.
a. Menurut pendapat Anda ukuran

keramik mana yang sebaiknya
dibeli oleh pihak sekolah agar
keramik yang tersisa bisa
seminimal mungkin? Berikan
penjelasan mengenai jawabanmu!

b. Berapa kardus keramik yang
harus dibeli oleh pihak sekolah
sesuai ukuran yang menurut Anda
paling tepat? Berikan penjelasan
mengenai jawabanmu!

Misalkan :
PA = panjang Aula
LA = lebarAula
P1 = panjang keramik 1
L1 = lebar keramik 1
P2 = panjang keramik 2
L2 = lebar keramik 2
P3 = panjang keramik 3
L3 = lebar keramik 3

Diketahui :
PA = 20 m = 2000 cm
LA = 15 m = 1500 cm
P1 = 15 cm
L1 = 15 cm
P2 = 20 cm
L2 = 20 cm
P3 = 25 cm
L3 = 25 cm

Luas aula = PA × LA

= 2000 cm × 1500 cm
= 3.000.000 cm2

 Jika pihak sekolah membeli
keramik yang berukuran
15 cm × 15 cm
Luas keramik = P1 × L1 = 225 cm2
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Keramik yang dibutuhkan
3000000 cm2 : 225 cm2 =
13.333,33 ≈ 13.334 buah
Sisa keramik yaitu
(13.334 – 13.333,33) × 225 cm2

=0,67 × 225 cm2 = 150,75 cm2

 Jika pihak sekolah membeli
keramik yang berukuran 20 cm ×
20 cm
Luas keramik = P2×L2 = 400 cm2

Keramik yang dibutuhkan
3000000 cm2 : 400 cm2 = 7500
Sisa keramik yaitu
(7500-7500) × 400 cm2

= 0 cm2

 Jika pihak sekolah membeli
keramik yang berukuran
25 cm × 25 cm
Luas keramik = P3 x L3 = 625 cm2

Keramik yang dibutuhkan
3000000 cm2 : 625 cm2 = 4800
Sisa keramik yaitu
(4800-4800) × 625 cm2

= 0 cm2

Pihak sekolah dapat membeli
keramik yang berukuran 20 cm × 20
cm atau 25 cm × 25 cm karena
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dengan membeli keramik tersebut
tidak akan ada sisa keramik. Namun
berdasarkan informasi bahwa pihak
sekolah harus membeli keramik per
kardus dengan satu kardus terdiri
dari 8 lembar keramik maka kita
harus menghitung kembali keramik
mana yang lebih tepat untuk dibeli
oleh pihak sekolah
a. Untuk keramik dengan ukuran

20 cm × 20 cm membutuhkan
7500 lembar
Banyaknya kardus yang harus
dibeli adalah
7500 : 8 = 937,5 kardus,
Digenapkan menjadi 938
Sisa keramik (938 – 937,5) × 8 =
0,5 × 8 = 4 lembar keramik

b. Untuk keramik dengan ukuran
25 cm × 25 cm membutuhkan
4800 lembar
Banyaknya kardus yang harus
dibeli adalah
4800 : 8 = 600 kardus,
Tidak ada keramik yang tersisa
karena 4800 genap dibagi dengan
8
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Untuk membeli keramik yang akan
dipasang untuk pembangunan aula
pihak sekolah sebaiknya membeli
keramik yang berukuran 25 cm × 25
cm karena dengan membeli keramik
dengan ukuran tersebut tidak akan
ada sisa keramik yang telah dibeli.

3 3

Siswa dapat
melaksanakan
prosedur dengan baik,
termasuk prosedur
yang memerlukan
keputusan secara
berurutan. Mereka
dapat memilih dan
menerapkan strategi
memecahkan masalah
yang sederhana. Para
siswa pada tingkat ini
dapat
menginterpretasikan
dan menggunakan
representasi
berdasarkan sumber
informasi yang

Siswa dapat
menentukan jarak
terpendek yang dilalui
untuk kerumah
temannya, serta dapat
menentukan luas
daerah yang dilaluinya

Sepulang sekolah Dino ke rumah
Toni untuk menyelesaikan tugas
matematika, untuk ke rumah Toni
Dino harus berjalan ke arah timur
sejauh 15 m, lalu ke selatan sejauh 6
m, ke timur 8 m, ke selatan 10 m, ke
barat 5 m, dan ke selatan sejauh 10
m. Setelah selesai mengerjakan
tugas, Dino pulang melalui jalan
yang berbeda. Dino berjalan ke arah
barat sejauh 13 m, lalu ke utara 9 m,
ke barat 5 m, dan ke utara 17 m.
a. Manakah jarak terdekat yang

dilalui Dino, jarak berangkat ke
rumah Toni atau jarak pulang
dari rumah Toni? Berikan
alasanmu disertai dengan sketsa
perjalanan Dino!

a. Sketsa perjalanan Dino
Sesuai yang diketahui dapat
digambarkan sketsa perjalanan
Dino seperti berikut :

U

Sehingga diperoleh,
- Jarak perjalanan berangkat :

15 + 6 + 8 + 10 + 5 + 10 = 54 m
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berbeda dan
mengemukakan
alasannya. Mereka
dapat
mengkomunikasikan
hasil interpretasi dan
alasan mereka

b. Tentukam luas daerah dari sketsa
perjalanan Dino!

- Jarak perjalan pulang :
13 + 9 + 5 + 17 =  44 m

Jadi, jarak terdekat adalah jarak
pulang.

b. Luas daerah sketsa
Bagi luas daerah pada sketsa menjadi
beberapa persegi.

Luas daerah sketsa
= Luas I + Luas II + Luas III + Luas



141

IV
=  (5×17) m2 + (6×10) m2 + (10×18)
m2 + (10×13) m2

= 105 m2 + 60 m2 + 180 m2 + 130 m2

= 475 m2

Jadi, luas daerah sketsa perjalanan
Dino adalah 475 m2.

4 4

Para siswa dapat
bekerja secara efektif
dengan model dalam
situasi yang konkret
tetapi kompleks.
Mereka dapat memilih
dan mengintegrasikan
representasi yang
berbeda, dan
menghubungkannya
dengan situasi nyata.
Para siswa pada ting-
katan ini dapat
menggunakan
keterampilannya
dengan baik dan
mengemukakan alasan
dan pandangan yang
fleksibel sesuai
dengan konteks.
Mereka dapat

Menggambar sketsa
rumah dengan ukuran-
ukuran yang telah
ditentukan yang
berbentuk daerah
persegi panjang serta
memberikan
penjelasan dari hasil
sketsa tersebut,
kemudian menentukan
biaya pemasangan
langit-langit rumah.

Seorang arsitek akan merancang
sebuah rumah di atas lahan
berbentuk persegi panjang yang
berukuran 9 × 7 meter. Rumah
tersebut akan memiliki beberapa
ruangan, yaitu 2 kamar tidur yang
masing-masing berukuran 3 × 3
meter, kamar mandi berukuran 2 × 2
meter, ruang tamu berukuran 3 × 3
meter, dapur berukuran 2 × 2 meter
dan ruang keluarga berukuran 4 × 3
meter.
a. Bantulah sang arsitek untuk

merancang rumah tersebut.
Gambarlah desain rumah yang
sesuai dengan ketentuan di atas!

b. Apakah dengan desainmu masih
dapat dibuat satu ruangan lagi
sebagai garasi mobil? Sertakan
alasanmu!

c. Jika dalam rumah tersebut dibuat

Dari soal dapat diketahui bahwa
rumah tersebut memiliki 5 ruangan
yang berbeda, yaitu:
Kamar Tidur = KT = 3 × 3 meter
(banyaknya 2 ruangan)
Kamar Mandi = KM = 2 × 2 meter
Ruang Tamu = RT = 3 × 3 meter
Dapur = D = 2 × 2 meter
Ruang Keluarga = RK = 3 × 3 meter

Ditanyakan :
a. Bagaimana desain rumah tersebut

berdasarkan ketentuan di atas?
b. Apakah ada ruangan lain yang

dapat dijadikan garasi mobil?
Alasannya?

c. Berapa biaya yang dibutuhkan
untuk memasang langit-langit
rumah?

Jawab :
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memberikan
penjelasan dan
mengkomunikasikann
ya disertai
argumentasi berdasar
pada interpretasi dan
tinda-kan mereka

langit-langit yang akan menutupi
seluruh rumah kecuali garasi
(jika ada), dan 4 orang pekerja
dapat memasang langit-langi
dalam waktu 5 hari. Berapakah
biaya yang dibutuhkan? ( 1m2

langit-langit-langit rumah = Rp.
25.000 dan biaya setiap pekerja
adalah = Rp. 80.000/hari)

Alternatif jawaban1
a. Desain rumah yang dapat dibuat

adalah sebagai berikut:

b. Berdasarkan desain di atas tersisa
satu ruangan kosong berukuran
4 × 4 meter yang dapat dijadikan
garasi mobil.
Ruangan tersebut dapat dijadikan
garasi mobil, karena memang
ukuran 4 × 4 meter cukup untuk
memuat 1 mobil.

c. Karena rumah tersebut terdapat
garasi yang berukuran 4×4
meter, maka langit-langit rumah
akan dipasang menutupi seluruh

KM
KT                Garasi 2x2m

3 x 3 m          4 x 4 m D
2x2m

RK RT              KT
4  x 3 m 3 x 3 m     3 x 3 m
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rumah  kecuali garasi.
Perhitungannya adalah sebagai
berikut.
Misal :
Luas seluruh rumah =
Ls = Ps × ls
Ls = 9 × 7
Ls = 56 m2

Luas Garasi =
Lg = Pg × Lg
Lg = 4 × 4
Lg = 16 m2

Luas ditutupi langit-langit =
Lp = Ls – Lg

= 63 – 16
=  47 m2

Biaya langit-langit rumah =
Ba = Harga (Ha) × Lp
Ba  = 25000 × 47
Ba  = 1175000
Biaya pekerja = Bp
Harga 1 pekerja = Hp
Banyaknya pekerja = Np
Waktu = t
Bp = Hp × Np × t
Bp = 80000 × 4 × 5
Bp = 1600000
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Biaya total = Bt = Ba + Bp
Bt =1175000+1600000
Bt = 2775000

Jadi, biaya keseluruhan yang
dibutuhkan untuk memasang langit-
langit rumah tanpa garasi adalah
sebesar Rp. 2.775.000
Alternatif Jawaban 2
a. Desain rumah yang dapat dibuat

adalah sebagai berikut:

b. Dari desain tersebut, ada 5
ruangan kosong yang masing-
masing berukuran, 3 × 2 meter,
3 × 1 meter, 2 × 1 meter, 2 × 1
meter, dan 3 × 1 meter. Dari ke 5
ruangan tersebut tidak ada
satupun yang dapat dijadikan
sebagai garasi. Hal ini

KT
3 x 3 m RT

KM         3 x 3 m
KT 2 x 2 m

3 x 3 m
RK                  D

4 x 3 m       2x2 m
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dikarenakan ruangan-ruangan
tersebut tidak cukup untuk
memuat 1 buah mobil.

c. Karena rumah tersebut tidak
terdapat garasi, maka langit-
langit rumah akan dipasang
menutupi seluruh rumah.
Perhitungannya adalah sebagai
berikut.
Misal :
Luas seluruh rumah =Ls= Ps ×
Ls
Ls = 9 × 7
Ls = 63 m2

Biaya langit-langit rumah = Ba
Ba = Harga (Ha) × Lp
Ba  = 25000 × 63
Ba  = 1575000
Biaya pekerja = Bp
Harga 1 pekerja = Hp
Banyaknya pekerja = Np
Waktu = t
Bp = Hp × Np × t
Bp = 80000 × 4 × 5
Bp = 1600000

Biaya total = Bt = Ba + Bp
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Bt =1575000+1600000
Bt = 3175000

Jadi, biaya keseluruhan yang
dibutuhkan untuk memasang langit-
langit rumah adalah sebesar Rp.
3.175.000
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LAMPIRAN 1.2.

Soal Studi Pendahuluan Kemampuan Literasi Matematis

Mata Pelajaran           : Matematika

Waktu Pengerjaan     : 80 menit

Kelas/semester            : VIII/2

Materi                         : Segi Empat

Petunjuk :

1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan

2) Tulis nama dan nomor absen di pojok kanan atas pada lembar jawabanmu.

3) Dilarang membuka buku, menggunakan kalkulator atau handphone dalam melakukan

perhitungan.

4) Kerjakan semua soal beserta langkah pengerjaannya dengan benar dan tepat.

1. Pada tahun 2015,  pagelaran seni “KETOPRAK” akan diadakan di Alun-alun Utara

Yogyakarta yang berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 100 meter dan lebar

50 meter disiapkan untuk pengunjung. Seluruh tiket yang disediakan terjual habis

sehingga Alun-alun terisi penuh oleh penonton berdiri. Jika panitia pagelaran seni

memprediksikan bahwa setiap meter persegi dapat terisi oleh 4 orang pengunjung maka

berapakah kira-kira banyaknya pengunjung pada pagelaran seni tersebut? 2000

pengunjung atau 5000 pengunjung atau 20.000 pengunjung atau bahkan 50.000

pengunjung?  Berikan penjelasan secukupnya atas jawaban anda!

2. Pihak sekolah SMP Bina Bangsa hendak membangun aula sekolah dengan ukuran 20m x

15m. Lantai aula akan dipasang keramik berwarna coklat. Oleh karena itu pihak sekolah

harus membeli keramik.Terdapat berbagai macam ukuran keramik yaitu 15cm x 15cm,

20cm x 20 cm, dan 25cm x 25cm. Untuk membeli keramik, pihak sekolah harus membeli

keramik per kardus dengan satu kardus berisi 8 lembar keramik.
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a. Menurut pendapat anda ukuran keramik mana yang sebaiknya dibeli oleh pihak

sekolah agar keramik yang tersisa bisa seminimal mungkin? Berikan penjelasan

mengenai jawabanmu!

b. Berapa kardus keramik yang harus dibeli oleh pihak sekolah sesuai ukuran yang

menurut anda paling tepat? Berikan penjelasan mengenai jawabanmu!

3. Sepulang sekolah Dino ke rumah Toni untuk menyelesaikan tugas matematika, untuk ke

rumah Toni, Dino harus berjalan ke arah timur sejauh 15 m, lalu ke selatan sejauh 6 m, ke

timur 8 m, ke selatan 10 m, ke barat 5 m, dan ke selatan sejauh 10 m. Setelah selesai

mengerjakan tugas, Dino pulang melalui jalan yang berbeda. Dino berjalan ke arah barat

sejauh 13 m, lalu ke utara 9 m, ke barat 5 m, dan ke utara 17 m.

a. Manakah jarak terdekat yang dilalui Dino, jarak berangkat ke rumah Toni atau jarak

pulang dari rumah Toni? Berikan alasanmu disertai dengan sketsa perjalanan Dino!

b. Tentukam luas daerah dari sketsa perjalanan Dino!

4. Seorang arsitek akan merancang sebuah rumah di atas lahan berbentuk persegi panjang

yang berukuran 9 x 7 meter. Rumah tersebut akan memiliki beberapa ruangan, yaitu 2

kamar tidur yang masing-masing berukuran 3x3 meter, kamar mandi berukuran 2x2

meter, ruang tamu berukuran 3x3 meter, dapur berukuran 2x2 meter dan ruang keluarga

berukuran 4x3 meter

a. Bantulah sang arsitek untuk merancang rumah tersebut. Gambarlah desain rumah yang

sesuai dengan ketentuan di atas!

b. Apakah dengan desainmu masih dapat dibuat satu ruangan lagi sebagai garasi mobil?

Sertakan alasanmu!

c. Jika dalam rumah tersebut dibuat langit-langit yang akan menutupi seluruh rumah

kecuali garasi (jika ada), dan 4 orang pekerja dapat memasang langit-langit` dalam

waktu 5 hari. Berapakah biaya yang dibutuhkan? ( 1m2 langit-langit-langit rumah =

Rp. 25.000 dan biaya setiap pekerja adalah = Rp. 80.000/hari)
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LAMPIRAN 1. 3.

PEDOMAN PENSKORAN STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI
MATEMATIS

Level 2 (Soal No.1)

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor

Merumuskan masalah secara

matematis

Mengubah permasalahan dari

dunia nyata ke dalam kalimat atau

model matematika.

3

Menggunakan konsep, fakta,

prosedur, dan penalaran

matematis

Menggunakan rumus. 2

Menggunakan prosedur

sederhana.
5

Menafsirkan, menerapkan, dan

mengevaluasi hasil dari suatu

proses matematis

Memberikan alasan secara

langsung. 5

Level 3 (Soal No.2 dan 3)

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor

Merumuskan masalah secara

matematis

Mengubah permasalahan dari dunia

nyata ke dalam kalimat atau model

matematika.

3

Menggunakan konsep, fakta,

prosedur, dan penalaran

matematis

Mengetahui fakta-fakta dasar yang

ditentukan.
2

Menentukan prosedur yang akan

digunakan berdasarkan fakta-fakta

yang telah diberikan.

5

Melakukan penalaran berdasarkan

fakta-fakta yang diberikan.
5
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Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor

Menafsirkan, menerapkan,

dan mengevaluasi hasil dari

suatu proses matematis

Memilih dan menerapkan stategi

pemecahan masalah yang sederhana

berdasarkan sumber informasi yang

berbeda.

7

Mengkomunikasikan secara tulisan

dan gambar dari hasil interpretasi

dan penalaran.

3

Level 4 (Soal No.4)

Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor

Merumuskan masalah secara

matematis

Mengubah permasalahan dari dunia

nyata ke dalam kalimat atau model

matematika.

3

Menggunakan konsep, fakta,

prosedur, dan penalaran

matematis

Mengetahui fakta-fakta dasar yang

ditentukan.
2

Menentukan prosedur yang akan

digunakan berdasarkan fakta-fakta

yang telah diberikan.

5

Melakukan penalaran berdasarkan

fakta-fakta yang diberikan.
5

Membuat asumsi. 5

Menafsirkan, menerapkan,

dan mengevaluasi hasil dari

suatu proses matematis

Mengintegrasikan representasi yang

berbeda. 5

Melakukan representasi yang

berbeda dan menghubungkannya

dengan aspek situasi dunia nyata.

5
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Aspek Literasi Matematis Indikator Pencapaian Skor

Memilih dan menerapkan stategi

pemecahan masalah yang

sederhana.

7

Mengkomunikasikan penjelasan

disertai dengan argumentasi

berdasarkan interpretasi mereka.

3
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LAMPIRAN 1. 4.

HASIL STUDI PENDAHULUAN KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS

NO Kode Siswa Skor No1
( max. 15)

Skor No 2
(max. 25)

Skor No 3
(max. 25)

Skor No 4
(max. 40) Jumlah Skor

1 Siswa 1 12 15 2 0 29
2 Siswa 2 13 4 19 19 50
3 Siswa 3 12 19 16 0 42
4 Siswa 4 12 17 13 23 62
5 Siswa 5 11 14 16 0 37
6 Siswa 6 9 13 11 0 30
7 Siswa 7 13 17 12 0 39
8 Siswa 8 9 16 1 0 23
9 Siswa 9 13 11 0 0 21
10 Siswa 10 14 21 20 0 48
11 Siswa 11 13 13 14 0 37
12 Siswa 12 8 12 0 0 17
13 Siswa 13 12 14 0 0 23
14 Siswa 14 9 1 11 28 46
15 Siswa 15 8 17 22 0 43
16 Siswa 16 13 19 3 0 31
17 Siswa 17 13 19 19 0 49
18 Siswa 18 13 18 5 0 32
19 Siswa 19 11 16 1 0 26
20 Siswa 20 12 10 0 0 18
21 Siswa 21 13 10 1 0 18
22 Siswa 22 10 15 18 0 40
23 Siswa 23 12 13 14 0 37
24 Siswa 24 13 21 3 0 31
25 Siswa 25 8 15 0 0 20
26 Siswa 26 10 16 12 0 33
27 Siswa 27 12 15 4 0 26
28 Siswa 28 15 13 16 7 46
29 Siswa 29 13 14 9 0 32
30 Siswa 30 12 18 4 0 31
31 Siswa 31 12 0 17 0 25
32 Siswa 32 10 15 0 0 22

Rata-rata 11,56 14,09 8,84 2,41 33,25
Nilai Siswa

(interval 0-100) 77 56,3 35,4 6,02 31,7

Interval skor = 0 – 105
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LAMPIRAN 1. 5.  

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN AWAL MATEMATIS (KAM) SISWA 

BERDASARKAN RERATA NILAI UAS SEMESTER GANJIL DAN NILAI 

ULANGAN HARIAN MATEMATIKA KELAS VIII A & E 

1.5.1. Pengelompokan berdasarkan Penilaian Acuan Patokan (PAP) 

Pengelompokan KAM siswa berdasar PAP pada penelitian ini disajikan sebagai berikut: 

Kategori Interval 

Tinggi nilai > 58,33 

Sedang 41,67≤  nilai  ≤ 58,33 

Rendah nilai    41,67 

 

Berdasarkan batas kategori yang telah ditentukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Kelas VIII A (kelas kontrol) Kelas VIII E (kelas eksperimen) 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

1 55,667 SEDANG 1 68,333 TINGGI 

2 70,000 TINGGI 2 54,000 SEDANG 

3 68,000 TINGGI 3 69,667 TINGGI 

4 60,000 TINGGI 4 57,333 SEDANG 

5 76,333 TINGGI 5 70,333 TINGGI 

6 47,333 SEDANG 6 43,667 SEDANG 

7 58,000 SEDANG 7 81,000 TINGGI 

8 57,667 SEDANG 8 56,333 SEDANG 

9 54,333 SEDANG 9 66,667 TINGGI 

10 47,667 SEDANG 10 66,000 TINGGI 

11 72,667 TINGGI 11 52,000 SEDANG 

12 73,667 TINGGI 12 86,333 TINGGI 

13 75,333 TINGGI 13 57,000 SEDANG 

14 65,000 TINGGI 14 46,333 SEDANG 

15 61,000 TINGGI 15 68,667 TINGGI 

16 71,667 TINGGI 16 66,667 TINGGI 

17 61,667 TINGGI 17 52,333 SEDANG 

18 61,333 TINGGI 18 57,333 SEDANG 

19 45,333 SEDANG 19 61,667 TINGGI 

20 58,667 TINGGI 20 71,333 TINGGI 

21 82,500 TINGGI 21 80,667 TINGGI 

22 57,667 SEDANG 22 64,000 TINGGI 

23 86,333 TINGGI 23 67,667 TINGGI 

24 51,333 SEDANG 24 69,667 TINGGI 

25 68,000 TINGGI 25 29,667 RENDAH 
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Kelas VIII A (kelas kontrol) Kelas VIII E (kelas eksperimen) 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

26 66,667 TINGGI 26 41,667 RENDAH 

27 82,000 TINGGI 27 73,000 TINGGI 

28 52,333 SEDANG 28 70,333 TINGGI 

29 56,000 SEDANG 29 61,333 TINGGI 

30 58,500 TINGGI 30 56,333 SEDANG 

31 55,000 SEDANG 31 55,667 SEDANG 

32 67,000 TINGGI 32 46,667 SEDANG 

   33 56,667 SEDANG 

   34 44,667 SEDANG 

 

Pengelompokan KAM siswa berdasarkan PAP disajikan dalam tabel berikut: 

Kelompok Kelas Jumlah 

Tinggi  Kontrol  20 

Eksperimen  18 

Sedang  Kontrol  12 

Eksperimen  14 

Rendah  Kontrol  0 

Eksperimen  2 

 

1.5.2. Pengelompokan berdasarkan Penilaian Acuan Normatif (PAN) 

Pengelompokan KAM siswa berdasar PAN pada penelitian ini disajikan sebagai 

berikut: 

Rerata nilai siswa = 62,18 

         Standar Deviasi = 11,28 

Kategori Formula Interval  

Tinggi nilai > ( ̅ + SD) nilai > 73,86 

Sedang ( ̅ - SD) < nilai < ( ̅+ SD) 50,90 < nilai < 73,86 

Rendah nilai < ( ̅ - SD) nilai < 50,90 

 

Berdasarkan batas kategori yang telah ditentukan diperoleh hasil sebagai berikut: 

Kelas VIII A Kelas VIII E 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

1 55,667 SEDANG 1 68,333 SEDANG 

2 70,000 SEDANG 2 54,000 SEDANG 

3 68,000 SEDANG 3 69,667 SEDANG 
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Kelas VIII A Kelas VIII E 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

No. 

Siswa 
Nilai Rerata Kategori 

4 60,000 SEDANG 4 57,333 SEDANG 

5 76,333 TINGGI 5 70,333 SEDANG 

6 47,333 RENDAH 6 43,667 RENDAH 

7 58,000 SEDANG 7 81,000 TINGGI 

8 57,667 SEDANG 8 56,333 SEDANG 

9 54,333 SEDANG 9 66,667 SEDANG 

10 47,667 RENDAH 10 66,000 SEDANG 

11 72,667 SEDANG 11 52,000 SEDANG 

12 73,667 TINGGI 12 86,333 TINGGI 

13 75,333 TINGGI 13 57,000 SEDANG 

14 65,000 SEDANG 14 46,333 RENDAH 

15 61,000 SEDANG 15 68,667 SEDANG 

16 71,667 SEDANG 16 66,667 SEDANG 

17 61,667 SEDANG 17 52,333 SEDANG 

18 61,333 SEDANG 18 57,333 SEDANG 

19 45,333 RENDAH 19 61,667 SEDANG 

20 58,667 SEDANG 20 71,333 SEDANG 

21 82,500 TINGGI 21 80,667 TINGGI 

22 57,667 SEDANG 22 64,000 SEDANG 

23 86,333 TINGGI 23 67,667 SEDANG 

24 51,333 SEDANG 24 69,667 SEDANG 

25 68,000 SEDANG 25 29,667 RENDAH 

26 66,667 SEDANG 26 41,667 RENDAH 

27 82,000 TINGGI 27 73,000 SEDANG 

28 52,333 SEDANG 28 70,333 SEDANG 

29 56,000 SEDANG 29 61,333 SEDANG 

30 58,500 SEDANG 30 56,333 SEDANG 

31 55,000 SEDANG 31 55,667 SEDANG 

32 67,000 SEDANG 32 46,667 RENDAH 

   33 56,667 SEDANG 

   34 44,667 RENDAH 

 

Pengelompokan KAM siswa berdasarkan PAN disajikan dalam tabel berikut : 

Kelompok Kelas Jumlah 

Tinggi  Kontrol  6 

Eksperimen  3 

Sedang  Kontrol  23 

Eksperimen  25 

Rendah  Kontrol  3 

Eksperimen  6 
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LAMPIRAN 2.1. 
KISI-KISI SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Nama Sekolah : SMP Negeri 4 Yogyakarta 

Kelas : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

Materi : Bangun Ruang 

Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi  : 5. Memahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar        :  5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

 

No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

1 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Menghitung volume 

benda berbentuk balok  

dengan cara 

menghitung tinggi 

benda tersebut terlebih 

dahulu.   

 

Andi mempunyai sebuah 

akuarium yang volumenya 24 

liter. Akuarium  tersebut 

berbentuk balok dengan 

panjang 4 dm, lebar 2 dm. Jika 

ketinggian akuarium yang 

tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, 

apakah volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  15 

Untuk  menentukan volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  15 liter  atau 

kurang dari 15 liter, terlebih dahulu 

tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok)  

=  24 liter = 24 dm
3
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Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

liter  atau kurang dari 15 liter? 

Berikan alasan atas jawaban 

anda! 

 

 

 

 

p   l   t = 24 

4   2   t = 24 

8t  =  24 

t  =  
  

 
 = 3  

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 3 – 
 

 
 

                                                  = 
 

 
 dm 

sehingga: 

volume air = p   l    

                   = 4   2   
 

 
  

                   = 
  

 
  

                   = 21,33 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 

21,33 dm
3 

= 21,33 liter atau lebih dari 15 

liter. 
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2 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Mengukur luas 

permukaan balok yang 

berisi beberapa balok 

yang lebih kecil. 

 

Siti bekerja di sebuah 

perusahaan kue. Ia diminta 

untuk mengukur luas 

permukaan kardus yang 

berbentuk balok. Kardus 

tersebut memuat empat buah 

snack box dengan ukuran  

panjang 20 cm, lebar  15 cm  

dan tinggi 10 cm. Snack box 

disusun tanpa ditumpuk. 

Tentukan susunan snack box 

agar kardus memiliki luas yang 

minimal!  

 

Untuk menentukan susunan snack box agar 

kardus memiliki luas yang minimal, terlebih 

dahulu tentukanlah ukuran panjang (p), lebar 

(l) dan tinggi (t) dan luas permukaan kardus 

kardus tersebut . karena snack box itu 

disusun tanpa ditumpuk.  

Maka : 

P = 20 cm   2 = 40 cm 

l = 15 cm   2 = 30 cm 

t = 10 cm  

 

 

 

 

LP    = 2 (pl + pt +  lt) 

        = 2 (40.30 + 40.10 + 10.10) 

        = 2 (1200 + 400 + 100) 

        = 2 (1700) 

        = 3400 cm
2 

Jadi, agar kardus memiliki luas yang 

minimal, susunan snack boxnya sebagai 
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berikut : 

 

 

 

 

3 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, mengguna-

kan rumus, melaksanakan 

prosedur atau konvensi 

sederhana.  

Mereka mampu 

Menghitung volume 

benda yang berbentuk 

balok. 

Sebuah kolam renang didaerah 

Ambarukmo sedang 

dibersihkan karena kotor. 

Kolam tersebut berbentuk 

balok dengan alas yang 

berbentuk persegi panjang. 

Kolam tersebut mempunyai 

ukuran panjang 15 meter dan 

lebar 8 meter serta kedalaman 

kolam yaitu 2 meter. Setelah 

bersih kolam itu akan segera 

diisi dengan air sehingga dapat 

segera digunakan kembali. Jika 

pemilik kolam menginginkan 

air yang mengisi kolam dapat 

sedikit meluap keluar, maka 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

terlebih dahulu tentukanlah volume kolam 

tersebut dengan memisalkan : 

p = panjang kolam 

l = lebar lebar kolam 

t = kedalaman atau ketinggian kolam 

Diketahui : 

p = 15 m 

l = 8 m 

t = 10 

Volume = p   l   t 

              = 15   8   2 

              = 240 m
3 

Volume kolam  tersebut  adalah 240 m
3
 

maka volume air: 

 200 m
3
 tidak mungkin, karena ada 
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memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

berapakah kira-kira volume air 

yang harus diisikan dalam 

kolam itu? apakah  200 m
3
 atau 

250 m
3 

atau bahkan 300 m
3
 ? 

Berikan alasan secukupnya 

atas jawabanmu ! 

informasi yang menyebutkan bahwa  

pemilik kolam menginginkan air dalam 

kolam  sedikit meluap keluar dari kolam 

jadi tidaklah mungkin air akan meluap. 

 300  m
3
 juga tidak mungkin, karena 

volume air lebih banyak daripada volume 

kolam, memang air meluap tapi 

meluapnya terlalu banyak jadi tidak 

sesuai dengan informasi tambahan yang 

ada. 

 250  m
3
 , hal tersebut memungkinkan 

karena jumlah volume air lebih banyak 

dari volume kolam namun tidak terlalu 

banyak air yang meluap, jawaban ini 

masuk akal. 

Jadi, banyaknya air yang bisa diisikan dalam 

kolam adalah 250 m
3
 air 
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4 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Menghitung ukuran  

benda yang digunakan 

untuk melapisi 

keempat kubus 

dengan  menghitung 

luas permukaan kubus 

terlebih dahulu. 

 

Toni mempunyai kertas kado 

dengan ukuran panjang 25 cm 

dan lebar 20 cm yang akan 

digunakan untuk melapisi 

empat buah kubus dengan 

panjang rusuk 5 cm. Cukupkah 

kertas kado yang dimiliki Toni 

untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari 

jawabanmu! 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

 

Lk = pk   lk 

     = 25   20 

     = 500 cm
2
 

Kemudian kita hitung luas permukaan 

kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

 

Lkb = 6   S   S 

      = 6   5  5 

      = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah 

kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  
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= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 500 cm
2 

< 600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni tidak 

cukup untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut.  

5 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Siswa dapat 

menentukan banyak 

cat dan biaya yang 

digunakan untuk 

mengecat bangunan. 

Untuk tahun pelajaran baru, 

SMP Sunan Kalijaga akan 

mengecat ulang ruang 

perpustakaan pada permukaan 

dinding bagian luar saja. 

Ukuran gedung tersebut  

adalah 16 m   7 m dengan 

tinggi bangunan 4 m. 

Perpustakaan tersebut memiliki 

2 pintu masing-masing luasnya 

2 m
2
 dan 1 jendela seluas 3 m

2
. 

1 liter cat dapat mengecat 

seluas 15 m
2
 permukaan 

dinding. Sekolah harus 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang 

dibutuhkan, maka perlu diketahui 

seluruh luas permukaan dinding yang 

akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding 

luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas 

samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (16 × 4) + (16 × 4) + (7 × 4) + (7 × 4) ) –  

( 3 + 2(2 × 1)) 

= (64 + 64 + 28 + 28) – (3 + 4)  

= 184 – 7  
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menyediakan biaya untuk 

pembelian cat, kemudian untuk 

menghemat biaya, sekolah 

memutuskan untuk membeli 

cat yang berisi 3 liter/kaleng 

dengan harga per kaleng cat 

adalah Rp. 150.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat 

yang dibutuhkan sekolah 

untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang harus 

disediakan sekolah untuk 

membeli kaleng cat 

tersebut! 

= 177 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 177 : 15  

                                              = 11,8 liter . 

Banyak kaleng cat yang diperlukan  

= 11,8 : 3  

= 3,933 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng 

maka banyak kaleng cat yang harus di beli 

adalah 4 kaleng. 

b. Biaya yang harus disediakan  

= 4 × 150000  

= Rp.600.000,- 

Jadi, biaya yang harus disedikan oleh 

sekolah adalah Rp. 600.000,- 

 

6 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

Siswa dapat 

menentukan balok 

yang tepat untuk 

menyusun balok yang 

Hari ini toko kue “Madu Sari” 

harus mengantarkan pesanan  

45 buah kotak makanan dengan 

ukuran tinggi 8 cm, panjang 15 

Untuk mengetahui kardus manakah yang 

lebih efisien kita bisa menggunkan konsep 

volume balok dengan menghitung volume 

kardus kotak makanan, volume kardus A 
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keputusan secara berurutan. 

Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

lebih kecil didalamnya 

agar tidak terdapat 

sisa pada balok besar 

menggunakan konsep 

volume atau analisis 

balok satuan. 

cm dan lebar 10 cm. Toko kue 

tersebut mempunyai dua 

ukuran kardus besar untuk 

mengangkut kotak makanan 

yaitu kardus  A dengan ukuran 

tinggi 40 cm, panjang 45 cm 

dan lebar 30 cm serta kardus B 

berukuran tinggi 36 cm, 

panjang 50 cm dan lebar 30 

cm. Menurut kalian kardus 

manakah yang paling tepat 

untuk mengangkut pesanan 45 

kotak makanan agar kardus 

besar dapat terisi penuh? 

Berikan alasan mengenai 

jawaban kalian! 

dan volume kardus B 

Volume kardus kotak makanan  

= p   l   t 

= 15 cm   10 cm   8 cm 

= 1200 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 45 cm   30 cm   40 cm 

= 54000 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 50 cm   30 cm   36 cm 

= 54000 cm
3
 

Lalu kita dapat menghitung volume yang 

diperlukan untuk menampung 45 kardus 

kotak makanan 

Yaitu : 1200 cm
3   45 = 54000 cm

3
 

volume kardus A dan volume kardus B 

memadai untuk menampung 45 kardus 

kotak makanan, namun kita bisa 

menganalisa lebih lanjut melalui ukuran 
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kardus 

 untuk kardus A kita dapat menyusun 

kardus kotak makanan sebagai berikut 

dengan panjang kardus 45 cm maka kita 

dapat menyusun 3 kardus berjejer (45 cm 

: 15 cm), dan dengan lebar 30 cm kita 

dapat menyusun 3 kardus berjejer (30 cm 

: 10 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 9 kardus, dengan tinggi 

kardus A 40 cm dan tinggi kardus kotak 

makanan 8 cm maka kita dapat 

menyusun 5 lapisan dengan masing-

masing lapisan terdiri dari 9 kardus kotak 

makanan. 

Jadi kardus kotak makanan yang dapat 

ditampung kardus A yaitu sebanyak 9   5 = 

45 kardus 

 

 untuk kardus B kita dapat menyusun 

kardus kotak makanan sebagai berikut 
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dengan panjang kardus 50 cm maka kita 

dapat menyusun 5 kardus berjejer (50 cm 

: 10 cm), dan dengan lebar 30 cm kita 

dapat menyusun 2 kardus berjejer (30 cm 

: 15 cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 10 kardus, dengan tinggi 

kardus B 36 cm dan tinggi kardus kotak 

makanan 8 cm maka kita dapat 

menyusun 4 lapisan dengan masing- 

masing lapisan terdiri dari 10 kardus 

kotak makanan. 

Jadi kardus kotak makanan yang dapat 

ditampung kardus B yaitu sebanyak 10   4 

= 40 kardus 

 

Jadi kardus yang lebih efisien untuk 

mengangkut 45 kardus kotak makanan 

adalah kardus A karena kardus tersebut 

dapat menampung seluruh kotak makanan 

hanya dalam satu kardus. 
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7 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. 

Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan 

alasannya.Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

Menentukan 

banyaknya kubus 

yang dapat termuat 

dalam kubus yang 

berukuran lebih besar 

Pengrajin souvenir akan 

mengemas 600 buah 

souvenirnya kedalam kardus 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 72  cm. 

Souvenir tersebut juga 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 14,4 cm. 

Berapa banyak kardus minimal 

yang dibutuhkan pengrajin 

tersebut agar semua 

souvenirnya dapat terkemas? 

 

Untuk menentukan banyak kardus yang 

dibutuhkan pengrajin, maka harus 

menentukan banyak souvenir maksimal 

yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, 

banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume 

souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 72 × 72 × 72  

                          = 373248 cm
3
 

Volume souvenir = 14,4 × 14,4 × 14,4 

  = 2985,984 cm
3
 

Banyak souvenir yang tertampung dalam 

satu kardus = 
             

               
  

      

        
 

                                                         souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang 
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dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang 

tertampung dalam satu kardus, yaitu  

600 : 125 = 4,8   5 

Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk 

mengemas souvenir tersebut sebanyak 5 

kardus. 

8 4 

Para siswa dapat bekerja 

secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret 

tetapi kompleks. Mereka 

dapat memilih dan 

mengintegrasikan 

representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. Para 

siswa pada tingkatan ini 

dapat menggunakan 

keterampilannya dengan 

Menentukan  panjang 

dan tinggi balok 

dengan diketahui 

volume balok dan 

menentukan ukuran 

balok yang lebih 

menguntungkan 

dilihat dari luas 

permukaan balok. 

Toko Bahari Sentosa, 

merupakan sebuah toko yang 

menyediakan berbagai macam 

akuarium dari kaca yang 

berbentuk balok dengan 

berbagai ukuran. Ada 3 macam 

akuarium yang dijual di toko 

tersebut seperti yang tertera 

pada tabel di bawah ini : 

 

Nama  Daya Tampung 

Small 56 liter 

Diketahui :  

Volume small = Vs = 48 liter 

Volume medium = Vm = 160 liter 

Volume large = V  = 360 liter 

Tinggi extra large =   = 80 cm = 8 dm 

Volume extra large = Ve  

                               = 56 + 160 + 360 

                               = 576 liter 

Panjang extra large = p 

Tinggi extra large  = t 

 

Ditanya : a. p, dan t ? 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

baik dan mengemukakan 

alasan dan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan 

konteks. Mereka dapat 

memberikan penjelasan dan 

mengkomu-nikasikannya 

disertai argumentasi 

berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka. 

Medium 160 liter 

Large 360 liter 

 

 Toko tersebut  berencana 

untuk membuat akuarium yang 

lebih besar yang dikategorikan 

sebagai akuarium extra large 

dengan ukuran tinggi 80 cm 

dan volumenya merupakan 

jumlah dari ketiga akuarium 

yang ada. Untuk membuat 

akuarium tersebut toko harus 

dapat membeli bahan-bahan 

pembuatnya, seperti kaca 

seharga Rp.10.000/m
2
. 

a. Berilah beberapa 

kemungkinan ukuran  

(panjang dan lebar) 

akuarium extra large 

dengan tinggi 80 cm yang 

dapat dibuat! 

b. Ukuran akuarium yang lebih 

menguntungkan dari segi 

pembuatannya? Alasannya? 

Jawab : 

a. Untuk menentukan 2 kemungkinan 

ukuran akuarium extra large yang dapat 

dibuat, kita harus sesuaikan dengan 

volume yang telah ditentukan yaitu Ve = 

576 liter dan karena tinggi akuarium 

telah ditentukan juga yaitu 8 dm maka 

kita hanya akan mencari panjang dan 

lebar akuarium saja. 

 

 Kemungkinan pertama 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

b. Dari beberapa ukuran 

akuarium extra large yang 

telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah 

diantaranya yang akan 

lebih menguntungkan toko 

tersebut dilihat dari segi 

pembuatannya? Sertakan 

alasanmu! 

                       

 

b. Kedua akuarium yang akan dibuat 

masing-masing memiliki volume yang 

sama tetapi beda ukuran. Untuk 

mengetahui yang mana diantara 

keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas 

permukaan akuarium yang akan dibuat. 

 Akuarium pertama 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (   )  (   ) 

         2 

 Akuarium kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium. 

Akuarium yang lebih menguntungkan 

adalah akuarium yang memiliki ukuran p = 

9 dm l = 8 dm dan t = 8 dm. Alasannya 

adalah akuarium  tersebut memiliki luas 

permukaan yang lebih kecil dibandingkan 

akuarium yang kedua, luas permukaan 

akuarium mempengaruhi bahan kaca yang 

dibutuhkan untuk membuat akuarium 

tersebut, semakin kecil luas permukaan 

semakin sedikit pula kaca yang dibutuhkan, 

hal ini akan membuat biaya pembuatannya 

lebih murah dibanding luas permukaan 

akuarium yang lebih besar dengan volume 

yang sama, sehingga toko tersebut akan 

memperoleh keuntungan yang lebih besar 

jika biaya pembuatannya dapat dibuat 

seminimal mungkin. 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

LAMPIRAN 2.2 

 

SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

  

Nama Sekolah : SMP N 4 Yogyakarta         Kelas  : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika           Semester  : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit          Materi  : Bangun Ruang  

A. Petunjuk   

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama dan kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

3. Kerjakan secara individu. 

4. Kerjakanlah soal secara rinci dan jelas pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

5. Mulailah mengerjakan dari soal yang dianggap mudah. 

 

B. Soal 

1. Andi mempunyai sebuah akuarium yang volumenya 24 liter. Akuarium  tersebut 

berbentuk balok dengan panjang 4 dm, lebar 2 dm. Jika ketinggian akuarium yang 

tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, apakah volume air dalam akuarium Andi lebih dari  

15 liter  atau kurang dari 15 liter? Berikan alasan atas jawaban anda! 

 

2. Toni mempunyai kertas kado dengan ukuran panjang 25 cm dan lebar 20 cm yang 

akan digunakan untuk melapisi empat buah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. 

Cukupkah kertas kado yang dimiliki Toni untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari jawabanmu! 

 

3. Untuk tahun pelajaran baru, SMP Sunan Kalijaga akan mengecat ulang ruang 

perpustakaan pada permukaan dinding bagian luar saja. Ukuran gedung tersebut  

adalah 16 m   7 m dengan tinggi bangunan 4 m. Perpustakaan tersebut memiliki 

2 pintu masing-masing luasnya 2 m
2
 dan 1 jendela seluas 3 m

2
. 1 liter cat dapat 
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GOOD LUCK IN YOUR EXAM  

mengecat seluas 15 m
2
 permukaan dinding. Sekolah harus menyediakan biaya 

untuk pembelian cat, kemudian untuk menghemat biaya, sekolah memutuskan 

untuk membeli cat yang berisi 3 liter/kaleng dengan harga per kaleng cat adalah 

Rp. 150.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat yang dibutuhkan sekolah untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang harus disediakan sekolah untuk membeli kaleng cat 

tersebut! 

 

4. Pengrajin souvenir akan mengemas 600 buah souvenirnya  

kedalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya  

72  cm. Souvenir tersebut juga berbentuk kubus dengan panjang  

rusuknya 14,4 cm. Berapa banyak kardus minimal yang  

dibutuhkan pengrajin tersebut agar semua souvenirnya dapat  

terkemas? 

 

5. Toko Bahari Sentosa, merupakan sebuah toko yang menyediakan berbagai 

macam akuarium dari kaca yang berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3 

macam akuarium yang dijual di toko tersebut seperti yang tertera pada tabel di 

bawah ini : 

 

 

  

 

Toko tersebut  berencana untuk membuat akuarium yang lebih besar yang 

dikategorikan sebagai akuarium extra large dengan ukuran tinggi 80 cm dan 

volumenya merupakan jumlah dari ketiga akuarium yang ada. Untuk membuat 

akuarium tersebut toko harus dapat membeli bahan-bahan pembuatnya, seperti 

kaca seharga Rp.10.000/m
2
. 

Nama  Daya Tampung 

Small 56 liter 

Medium 160 liter 

Large 360 liter 
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a. Berilah beberapa kemungkinan ukuran  (panjang dan lebar) akuarium extra 

large dengan tinggi 80 cm yang dapat dibuat! 

b. Dari beberapa ukuran akuarium extra large yang telah kamu sebutkan di poin 

a, manakah diantaranya yang akan lebih menguntungkan toko tersebut dilihat 

dari segi pembuatannya? Sertakan alasanmu! 



176 
 

LAMPIRAN 2.3. 

 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

1 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk  menentukan volume air dalam akuarium Andi lebih dari  15 liter  atau kurang 

dari 15 liter, terlebih dahulu tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 4 dm 

Lebar akuarium  = 2 dm 

volume akuarium (V.balok)  =  24 liter = 24 dm
3
 

4   2   t = 24 

8t  =  24 

t  =  
  

 
 = 3  

tinggi akuarium = 3 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 3 – 
 

 
 

                                                  = 
 

 
 dm 

Siswa mampu  menggunakan rumus  p   l   t = 24 

volume air = p   l    
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

volume air  = 4   2   
 

 
  

                   = 
  

 
  

                   = 21,33 

2 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

 

Kemudian kita hitung luas permukaan kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Siswa mampu  menggunakan rumus  Lk = pk   lk 

Lkb = 6   S   S 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

Lk = 25   20 

     = 500 cm
2
 

Lkb = 6   5  5 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

      = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 500 cm
2 

< 600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni tidak cukup untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut. 

3 
3 

 

Menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh luas 

permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (16 × 4) + (16 × 4) + (7 × 4) + (7 × 4) ) – ( 3 + 2(2 × 1)) 

= (64 + 64 + 28 + 28) – (3 + 4)  

= 184 – 7  

= 177 liter 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Banyak cat yang diperlukan = 177 : 15  

                                              = 11,8 liter . 

Banyak kaleng cat yang diperlukan = 11,8 : 3  

                                                         = 3,933 

 

Mengemukakan alasan 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng maka banyak kaleng cat yang harus di 

beli adalah 4 kaleng. 

Menginterpretasikan dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

b. Biaya yang harus disediakan = 4 × 150000 = Rp.600.000,- 

 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, biaya yang harus disedikan oleh sekolah adalah Rp. 600.000,- 

4 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan pengrajin, maka harus menentukan 

banyak souvenir maksimal yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 72 × 72 × 72 = 373248 cm
3
 

Volume souvenir = 14,4 × 14,4 × 14,4 = 2985,984 cm
3
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Mengemukakan alasan Banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus = 
             

               
 

                                                                  
      

        
 

                                                                                                        souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus, yaitu 600 : 

125 = 4,8   5 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas souvenir tersebut sebanyak 5 

kardus. 

5 4 

Memilih representasi yang berbeda dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata 

 

Volume small = Vs = 48 liter 

Volume medium = Vm = 160 liter 

Volume large = V  = 360 liter 

Tinggi extra large =   = 80 cm = 8 dm 

Panjang extra large = p 

Tinggi extra large  = t 

Mengintegrasikan representasi yang berbeda Volume extra large = Ve  

                                = 56 + 160 + 360 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

                                = 576 liter 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Untuk menentukan 2 kemungkinan ukuran akuarium extra large yang dapat dibuat, 

kita harus sesuaikan dengan volume yang telah ditentukan yaitu Ve = 576 liter dan 

karena tinggi akuarium telah ditentukan juga yaitu 8 dm maka kita hanya akan mencari 

panjang dan lebar akuarium saja. 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah. 

                 

                

   

 
         

            

Mengemukakan pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

                         

                       

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Kedua akuarium yang akan dibuat masing-masing memiliki volume yang sama tetapi 

beda ukuran. Untuk mengetahui yang mana diantara keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas permukaan akuarium yang akan dibuat. 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah 

 Akuarium pertama 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (   )  (   ) 

         2 

 Akuarium kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Mengkomunikasikan argumentasi/alasan 

berdasar pada interpretasi dan tindakan 

mereka 

Dilihat dari hasil luas permukaan akuarium. Akuarium yang lebih menguntungkan 

adalah akuarium yang memiliki ukuran p = 9 dm l = 8 dm dan t = 8 dm. Alasannya 

adalah akuarium  tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan 

akuarium yang kedua, luas permukaan akuarium mempengaruhi bahan kaca yang 

dibutuhkan untuk membuat akuarium tersebut, semakin kecil luas permukaan semakin 

sedikit pula kaca yang dibutuhkan, hal ini akan membuat biaya pembuatannya lebih 

murah dibanding luas permukaan akuarium yang lebih besar dengan volume yang 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

sama, sehingga toko tersebut akan memperoleh keuntungan yang lebih besar jika biaya 

pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin. 
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LAMPIRAN 2.4. 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL PRETEST  KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

Level 2 (Soal No.1 sampai No.4) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu mengerjakan 

algoritma dasar 

Tidak menuliskan algoritma dasar. 0 

2 

Menuliskan algoritma dasar, namun tidak 

tepat. 
1 

Menuliskan seluruh algoritma dasar 

dengan tepat. 
2 

Mampu menggunakan 

rumus 

Tidak menggunakan rumus. 0 

2 Menggunakan rumus, namun tidak tepat. 1 

Menggunakan rumus dengan tepat. 2 

Mampu melaksanakan 

prosedur sederhana 

Tidak melaksanakan prosedur sederhana. 0 

2 

Melaksanakan  prosedur sederhana, 

namun tidak tepat. 
1 

Melaksanakan  prosedur sederhana 

dengan tepat. 
2 

Mampu memberikan 

alasan secara langsung dan 

melakukan penafsiran 

harafiah. 

Tidak  memberikan alasan secara 

langsung dan tidak  melakukan 

penafsiran harafiah. 

0 

2 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah, namun 

tidak tepat. 

1 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah dengan 

tepat. 

2 
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Level 3(Soal No.5 sampai No.7) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu menginterpretasikan 

dan menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Tidak menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda 

0 

5 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda, namun tidak tepat . 

3 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dengan tepat. 

5 

Mampu mengemukakan alasan  Tidak mengemukakan alasan. 0 

5 
Mengemukakan alasan, namun tidak 

tepat. 
3 

Mengemukakan alasan dengan tepat. 5 

Mampu mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan alasan 

Tidak mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan. 
0 

5 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan, namun tidak 

tepat. 

3 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan dengan tepat. 
5 
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Level 4 (Soal No.8)  

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu memilih representasi 

yang berbeda, dan 

menghubungkannya dengan 

situasi nyata 

Tidak memilih representasi yang 

berbeda, dan tidak 

menghubungkannya dengan situasi 

nyata 

0 

4 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata, namun tidak  tepat . 

2 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata dengan tepat. 

4 

Mampu mengintegrasikan 

representasi yang berbeda 

Tidak mengintegrasikan representasi 

yang berbeda. 
0 

4 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda, namun tidak tepat. 2 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda dengan tepat 
4 

Mampu memberikan 

penjelasan dan mengkomu-

nikasikannya.  

Tidak memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 
0 

4 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya, namun tidak 

tepat. 
2 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya dengan tepat 
4 

Mampu menggunakan 

keterampilan matematika 

Tidak menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 
0 4 
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Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

dalam menyelesaikan masalah masalah 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah, namun tidak tepat 
2 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat. 

4 

Mampu mengemukakan 

pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

Tidak mengemukakan pandangan 

yang fleksibel sesuai dengan konteks 
0 

4 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks, 

namun tidak tepat. 
2 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks 

dengan tepat. 

4 

Mampu mengkomunikasikan 

argumentasi atau alasan 

berdasar pada interpretasi dan 

tindakan mereka 

Tidak mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan. 
0 

4 

Mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan berdasar pada 

interpretasi dan tindakan mereka, 

namun tidak tepat. 

2 

Mengkomunikasikan argumentasi 

atau alasan berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka dengan tepat 

4 
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Skor Maksimal yang Dapat Diperoleh: 

No. Soal Level Skor Maksimal 

1 2 8 

4 2 8 

5 3 15 

7 3 15 

8 4 24 

Total Skor Maksimal 70 

 

 

            
                     

                    
   100 
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LAMPIRAN 2.5. 

KISI-KISI POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

Sekolah : SMP Negeri 4 Yogyakarta 

Kelas : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit 

Materi : Bangun Ruang 

Bentuk Soal : Uraian 

Standar Kompetensi  : 5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, serta menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar        :  5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

 

No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

1 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Menghitung volume 

benda berbentuk balok  

dengan cara 

menghitung tinggi 

benda tersebut terlebih 

dahulu.   

 

Budi mempunyai sebuah 

akuarium, akuarium tersebut 

berbentuk balok dengan 

panjang 5 dm, lebar 3 dm, dan 

volumenya 60 liter. Jika 

ketinggian air dalam akuarium 

yang tidak terisi air adalah 

 
 

 
 dm, apakah volume air 

Untuk  menentukan volume air dalam 

akuarium Andi lebih dari  50 liter  atau 

kurang dari 50 liter, terlebih dahulu 

tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 5 dm 

Lebar akuarium  = 3 dm 

volume akuarium (V.balok) =  

60 liter = 60 dm
3
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No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

dalam akuarium Andi lebih 

dari  50 liter  atau kurang dari 

50 liter? Berikan alasan atas 

jawaban anda! 

 

 

p   l   t = 60 

5   3   t = 60 

15t = 60 

t = 
  

  
= 4  

tinggi akuarium = 4 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 4 – 
 

 
 

                                                  = 
  

 
  dm 

sehingga: 

volume air = p   l     

                  = 5   3   
  

 
  

                   = 
   

 
 

                   = 56,25 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 

 56,25 dm
3
 = 56,25 liter atau lebih dari 50 

liter. 
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2 

 
2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Mengukur luas 

permukaan balok yang 

berisi beberapa balok 

yang lebih kecil. 

 

Siti bekerja di sebuah 

perusahaan kue. Ia diminta 

untuk mengukur luas 

permukaan kardus yang 

berbentuk balok. Kardus 

tersebut memuat empat buah 

snack box dengan ukuran  

panjang 25 cm, lebar  20 cm  

dan tinggi 15 cm. Snack box 

disusun tanpa ditumpuk. 

Tentukan susunan snack box 

agar kardus memiliki luas yang 

minimal!  

 

Untuk menentukan susunan snack box agar 

kardus memiliki luas yang minimal, terlebih 

dahulu tentukanlah ukuran panjang (p), lebar 

(l) dan tinggi (t) dan luas permukaan kardus 

kardus tersebut . karena snack box itu 

disusun tanpa ditumpuk.  

Maka : 

P = 25 cm   2 = 50 cm 

l = 20 cm   2 = 40 cm 

t = 15 cm  

 

 

 

 

LP    = 2 (pl + pt +  lt) 

        = 2 (50.40 + 50.15 + 40.15) 

        = 2 (2000 + 750 + 600) 

        = 2 (3350) 

        = 6700 cm
2 

Jadi, agar kardus memiliki luas yang 

minimal, susunan snack boxnya sebagai 
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berikut : 

 

 

 

 

3 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Menghitung volume 

benda yang berbentuk 

balok. 

Sebuah kolam renang didaerah 

Nologaten milik pak Yanto 

sedang dibersihkan karena 

keadaannya yang kotor.  

Kolam yang berbentuk balok 

dengan alas berbentuk persegi 

panjang itu mempunyai ukuran 

panjang 20 meter dan lebar 10 

meter serta kedalaman kolam 

yaitu 4 meter. Setelah bersih 

kolam itu akan segera diisi 

dengan air sehingga dapat 

segera digunakan kembali.  

Jika Pak Yanto menginginkan 

air yang mengisi kolam dapat 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

terlebih dahulu tentukanlah volume kolam 

tersebut dengan memisalkan : 

p = panjang kolam 

l = lebar kolam 

t = kedalaman atau ketinggian kolam 

Diketahui : 

p = 20 m 

l = 10 m 

t = 4 m 

Volume = p   l   t 

              = 20   10   4 

              = 800 m
3 

Volume kolam  tersebut  adalah 800 m
3
 

maka volume air: 
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Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah 

sedikit meluap keluar, maka 

berapakah kira-kira volume air 

yang harus diisikan dalam 

kolam itu? apakah  760 m
3
 atau 

900 m
3 

atau bahkan 840 m
3
 ? 

Berikan alasan secukupnya 

atas jawabanmu ! 

 760 m
3
 tidak mungkin, karena ada 

informasi yang menyebutkan bahwa  Pak 

Yanto menginginkan air dalam kolam  

sedikit meluap keluar dari kolam jadi 

tidaklah mungkin air akan meluap. 

 900 m
3
 juga tidak mungkin, karena 

volume air lebih banyak daripada volume 

volume kolam, memang air meluap tapi 

meluapnya terlalu banyak jadi tidak 

sesuai dengan informasi tambahan yang 

ada. 

 840 m
3
, hal tersebut memungkinkan 

karena jumlah volume air lebih banyak 

dari volume kolam namun tidak terlalu 

banyak air yang meluap, jawaban ini 

masuk akal.  

Jadi, banyaknya air yang bisa diisikan dalam 

kolam adalah 840 m
3
 air 
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4 2 

Para siswa dapat 

menginterpretasikan dan 

mengenali situasi dalam 

konteks yang memerlukan 

inferensi langsung. Mereka 

dapat memilah informasi 

yang relevan dari sumber 

tunggal dan menggunakan 

cara representasi tunggal. 

Para siswa pada tingkatan 

ini dapat mengerjakan 

algoritma dasar, 

menggunakan rumus, 

melaksanakan prosedur atau 

konvensi sederhana.  

Mereka mampu 

memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan 

penafsiran harafiah. 

Menghitung ukuran  

benda yang digunakan 

untuk melapisi 

keempat kubus 

dengan  menghitung 

luas permukaan kubus 

terlebih dahulu. 

 

Toni mempunyai kertas kado 

dengan ukuran panjang 30 cm 

dan lebar 25 cm yang akan 

digunakan untuk melapisi 

empat buah kubus dengan 

panjang rusuk 5 cm. Cukupkah 

kertas kado yang dimiliki Toni 

untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari 

jawabanmu! 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut 

pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

 

Lk = pk   lk 

     = 30   25 

     = 750 cm
2
 

Kemudian kita hitung luas permukaan 

kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Lkb = 6   S   S 

      = 6   5   5 

      = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah 

kubus, maka : 
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Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Luas kertas  kado yang dimiliki Toni  

= 750 cm
2  

>  600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni cukup 

untuk  melapisi keempat kubus tersebut.  

5 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Siswa dapat 

menentukan banyak 

cat dan biaya yang 

digunakan untuk 

mengecat bangunan. 

Untuk tahun pelajaran baru, 

SMP Sunan Kalijaga akan 

mengecat ulang ruang Audio 

Visual pada permukaan 

dinding bagian luar saja. 

Ukuran gedung tersebut adalah 

18 m   8 m dengan tinggi 

bangunan 4 m. Perpustakaan 

tersebut memiliki 1 pintu 

seluas 2 m
2
 dan 2 jendela 

masing-masing luasnya 3 m
2
. 1 

liter cat dapat mengecat seluas 

12 m
2
 permukaan dinding. 

Sekolah harus menyediakan 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang 

dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh 

luas permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding 

luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas 

samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (18 × 4) + (18 × 4) + (8 × 4) + (8 × 4) ) –  

( 2 × 3 + 2) 

= (72 + 72 + 32 + 32) – (6 + 2)  

= 184 – 8  
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biaya untuk pembelian cat dan 

untuk menghemat biaya, 

sekolah memutuskan untuk 

membeli cat yang berisi 2 

liter/kaleng dengan harga per 

kaleng cat adalah Rp. 

125.000,- 

a. Tentukan banyak 

kaleng cat yang 

dibutuhkan sekolah 

untuk mengecat ruang 

perpustakaan!  

b. Tentukan biaya yang 

harus disediakan 

sekolah untuk membeli 

kaleng cat tersebut! 

 

= 208 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 208 : 12  

                                              = 17,33 

Banyak kaleng cat yang diperlukan  

= 17,33 : 2  

= 8,665 

Karena untuk membeli cat harus per kaleng 

maka banyak kaleng cat yang harus di beli 

adalah 9 kaleng. 

b. Biaya yang harus disediakan  

= 9 × 125000  

= Rp.1.125.000,- 

Jadi, biaya yang harus disedikan oleh 

sekolah adalah Rp.1.125.000,- 

 



197 
 

No Level Kompetensi Matematika Indikator Soal Soal Alternatif Penyelesaian 

6 3 

Para siswa dapat 

melaksanakan prosedur 

dengan baik, termasuk 

prosedur yang memerlukan 

keputusan secara berurutan. 

Mereka dapat memilih dan 

menerapkan strategi 

memecahkan masalah yang 

sederhana. Para siswa pada 

tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber 

informasi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat 

mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan 

mereka. 

Menentukan kardus 

yang tepat agar terisi 

penuh untuk 

digunakan menyusun 

kardus-kardus kecil 

dengan menggunakan 

konsep volume balok 

dan analisis ukuran 

kardus 

Hari ini toko Bakpia Pathok 

“Mantap” kedatangan seorang 

pelanggan yang membeli 

bakpia isi kacang hijau 

sebanyak 12 kotak dengan 

ukuran kotak bakpia adalah 

tinggi 5 cm, panjang 18 cm dan 

lebar 12 cm. Toko Bakpia 

Pathok “Mantap” mempunyai 

dua ukuran kardus besar untuk 

mengangkut semua kotak 

bakpia yang dibeli oleh 

pelanggan tersebut  yaitu 

kardus  A dengan ukuran tinggi 

15 cm, panjang 36 cm dan 

lebar 24 cm serta kardus B 

berukuran tinggi 20 cm, 

panjang 27 cm dan lebar 24 

cm. Menurut kalian kardus 

manakah yang paling tepat 

untuk mengangkut 12 kotak 

Untuk mengetahui kardus manakah yang 

lebih tepat agar terisi penuh kita bisa 

menggunkan konsep volume balok dengan 

menghitung volume kardus snack, volume 

kardus A dan volume kardus B 

Volume kotak bakpia  

= p   l   t 

= 18 cm   12 cm   5 cm 

= 1080 cm
3
 

Volume kardus  A  

= p   l   t 

= 36 cm   24 cm   15 cm 

= 12.960 cm
3
 

Volume kardus  B  

= p   l   t 

= 27 cm   24 cm   20 cm 

= 12.960 cm
3
 

Lalu kita dapat menghitung volume yang 

diperlukan untuk menampung 12 kotak 

bakpia 

Yaitu : 1080 cm
3
   12 = 12.960 cm

3
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bakpia tersebut agar kardus 

terisi penuh? Berikan alasan 

mengenai jawaban kalian! 

volume kardus A dan volume kardus B 

memadai untuk menampung 12 kotak 

bakpia, namun kita bisa menganalisa lebih 

lanjut melalui ukuran kardus 

 untuk kardus A kita dapat menyusun 

kotak bakpia sebagai berikut dengan 

panjang kardus 36 cm maka kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (36 cm : 18 

cm), dan dengan lebar 24 cm kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (24 cm : 12 

cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 4 kotak, dengan tinggi 

kardus A 15 cm dan tinggi kotak bakpia 

5cm maka kita dapat menyusun 3 lapisan 

dengan masing-masing lapisan terdiri 

dari 4 kotak bakpia. 

Jadi kotak bakpia yang dapat ditampung 

kardus A yaitu sebanyak 4   3 = 12 kotak 

bakpia 
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 Untuk kardus B kita dapat menyusun 

kotak bakpia sebagai berikut dengan 

panjang kardus 27 cm maka kita dapat 

menyusun 1 kotak berjejer  (27 cm : 18 

cm), dan dengan lebar 24 cm kita dapat 

menyusun 2 kotak berjejer (24 cm : 12 

cm), sehingga untuk alas kita dapat 

meletakkan 2 kotak, dengan tinggi 

kardus B 20 cm dan tinggi kotak bakpia 

5cm maka kita dapat menyusun 5 lapisan 

dengan masing-masing lapisan terdiri 

dari 2 kotak bakpia. 

Jadi kotak bakpia yang dapat ditampung 

kardus B yaitu sebanyak 2   5 = 10 kardus 

 

Jadi kardus yang lebih tepat agar terisi 

penuh untuk mengangkut 12 kotak bakpia 

adalah kardus A karena kardus tersebut 

dapat menampung seluruh kotak bakpia 

hanya dalam satu kardus. 
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7 3 

Para siswa dapat melaksana-

kan prosedur dengan baik, 

termasuk prosedur yang me-

merlukan keputusan secara 

berurutan. Mereka dapat 

memilih dan menerapkan 

strategi memecahkan masa-

lah yang sederhana. Para 

siswa pada tingkat ini dapat 

menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber infor-

masi yang berbeda dan 

mengemukakan alasannya. 

Mereka dapat mengkomu-

nikasikan hasil interpretasi 

dan alasan mereka. 

Menentukan 

banyaknya kubus 

yang dapat termuat 

dalam kubus yang 

berukuran lebih besar 

Pengrajin souvenir akan 

mengemas 756 buah 

souvenirnya ke dalam kardus 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 39 cm. 

Souvenir tersebut juga 

berbentuk kubus dengan 

panjang rusuknya 6,5 cm. 

berapa banyak kardus minimal 

yang dibutuhkan pengrajin 

tersebut agar semua souvenirya 

dapat terkemas? 

 

Untuk menentukan banyak kardus yang 

dibutuhkan pengrajin, maka harus 

menentukan banyak souvenir maksimal 

yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, 

banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume 

souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 39 × 39 × 39 = 59319 cm
3
 

Volume souvenir = 6,5 × 6,5 × 6,5  

                             = 274,625 cm
3
 

Banyak souvenir yang tertampung dalam 

satu kardus = 
             

               
  

     

       
 

                                                         souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang 

dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 
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akan dikemas dibagi banyak souvenir yang 

tertampung dalam satu kardus, yaitu  

756 : 216 = 3,5   4 

Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk 

mengemas souvenir tersebut sebanyak 4 

kardus. 
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8 

 

4 

 

Para siswa dapat bekerja 

secara efektif dengan model 

dalam situasi yang konkret 

tetapi kompleks. Mereka 

dapat memilih dan 

mengintegrasikan 

representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya 

dengan situasi nyata. Para 

siswa pada tingkatan ini 

dapat menggunakan 

keterampilannya dengan 

baik dan mengemukakan 

alasan dan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan 

konteks. Mereka dapat 

memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 

disertai argumentasi 

berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka 

Menentukan  panjang 

dan tinggi balok 

dengan diketahui 

volume balok dan 

menentukan ukuran 

balok yang lebih 

menguntungkan 

dilihat dari luas 

permukaan balok. 

PT Milady adalah perusahaan 

yang membuat cetakan kue 

dari alumunium berbentuk 

balok dengan berbagai ukuran. 

Ada 3  ukuran cetakan kue 

yaitu, 

Jenis akuarium Volume 

kue (dm
3
) 

Mini size  32 

Normal size 64 

Big size 96 

Perusahaan tersebut  berencana 

untuk membuat cetakan kue 

yang lebih besar yang 

dikategorikan sebagai giant 

size dengan ukuran tinggi 40 

cm dan volumenya merupakan 

jumlah volume dari ketiga 

cetakan kue yang ada. Untuk 

membuat cetakan kue tersebut 

perusahaan harus dapat 

Diketahui :  

Volume mini size = Vm = 32 liter 

Volume normal size = Vn = 64 liter 

Volume big size = V  = 96 liter 

Tinggi  giant size =    = 40 cm = 4 dm 

Volume giant size = Vg  

                               = 32 + 64 + 96 

                               = 192 liter 

Panjang giant size = p 

Lebar  giant size   = l 

 

Ditanya : a. p, dan t ? 

b. Ukuran cetakan kue mana yang 

lebih menguntungkan? 

Alasannya? 

 

Jawab : 

a. Untuk menentukan beberapa 

kemungkinan ukuran cetakan kue giant 

size yang dapat dibuat, kita harus 

sesuaikan dengan volume yang telah 
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membeli bahan pembuatnya, 

seperti aluminium seharga 

Rp.25.000/m
2
. (1 liter = 1dm

3
)  

a. Tentukan beberapa 

kemungkinan ukuran  

(panjang dan lebar) cetakan 

kue giant size dengan 

tinggi 40 cm yang dapat 

dibuat! 

 

b. Dari beberapa ukuran 

cetakan kue giant size yang 

telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah diantara 

keduanya yang akan lebih 

menguntungkan 

perusahaan tersebut dilihat 

dari segi pembuatannya? 

Sertakan alasanmu! 

ditentukan yaitu Vg = 192 liter dan 

karena lebar cetakan kue telah 

ditentukan juga yaitu 4 dm maka kita 

hanya akan mencari panjang dan tinggi 

cetakan kue saja. 

               

                

   

 
       

          

 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 

                       

 

a. Kedua cetakan kue yang akan dibuat 

masing-masing memiliki volume yang 

sama tetapi beda ukuran. Untuk 

mengetahui yang mana diantara 

keduanya yang akan lebih 
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menguntungkan, tinjau dari luas 

permukaan cetakan kue yang akan 

dibuat. 

 Cetakan kue pertama  

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )  (  )  (  ) 

         2 

 Cetakan kue kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Dilihat dari hasil luas permukaan cetakan 
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kue. Cetakan kue yang lebih 

menguntungkan adalah cetakan kue yang 

memiliki ukuran p = 8  l = 6 dan t = 4.  

Alasannya adalah cetakan kue tersebut 

memiliki luas permukaan yang lebih kecil 

dibandingkan cetakan kue yang kedua, luas 

permukaan cetakan kue mempengaruhi 

bahan alumunium yang dibutuhkan untuk 

membuat cetakan kue tersebut, semakin 

kecil luas permukaan semakin sedikit pula 

alumunium yang dibutuhkan, hal ini akan 

membuat biaya pembuatannya lebih murah 

dibanding luas permukaan cetakan kue yang 

lebih besar dengan volume yang sama, 

sehingga toko tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika biaya 

pembuatannya dapat dibuat seminimal 

mungkin. 
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LAMPIRAN 2.6. 

 

SOAL POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

  

Nama Sekolah : SMP N 4 Yogyakarta         Kelas  : VIII (Delapan) 

Mata Pelajaran : Matematika           Semester  : II (Dua) 

Alokasi Waktu : 2   40 menit          Materi  : Bangun Ruang  

A. Petunjuk   

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal. 

2. Tulis nama dan kelas pada lembar jawab yang telah disediakan. 

3. Kerjakan secara individu. 

4. Kerjakanlah soal secara rinci dan jelas pada lembar jawaban yang telah 

disediakan. 

5. Mulailah mengerjakan dari soal yang dianggap mudah. 

 

B. Soal 

1. Budi mempunyai sebuah akuarium, akuarium tersebut berbentuk balok dengan 

panjang 5 dm, lebar 3 dm, dan volumenya 60 liter. Jika ketinggian air dalam 

akuarium yang tidak terisi air adalah 
 

 
 dm, apakah volume air dalam akuarium 

Andi lebih dari  50 liter  atau kurang dari 50 liter? Berikan alasan atas jawaban 

anda! 

 

2. Toni mempunyai kertas kado dengan ukuran panjang 30 cm dan lebar 25 cm yang 

akan digunakan untuk melapisi empat buah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. 

Cukupkah kertas kado yang dimiliki Toni untuk  melapisi keempat kubus 

tersebut? Berikan alasan dari jawabanmu! 

 

3. Untuk tahun pelajaran baru, SMP Sunan Kalijaga akan mengecat ulang ruang 

audio visual pada permukaan dinding bagian luar saja. Ukuran gedung tersebut 

adalah 18 m   8 m dengan tinggi bangunan 4 m. Audio  visual tersebut memiliki 

1 pintu seluas 2 m
2
 dan 2 jendela masing-masing luasnya 3 m

2
. 1 liter cat dapat 
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mengecat seluas 12 m
2
 permukaan dinding. Sekolah harus menyediakan biaya 

untuk pembelian cat dan untuk menghemat biaya, sekolah memutuskan untuk 

membeli cat yang berisi 2 liter/kaleng dengan harga per kaleng cat adalah Rp. 

125.000,- 

a. Tentukan banyak kaleng cat yang dibutuhkan sekolah untuk mengecat ruang 

audio visual!  

b. Tentukan biaya yang harus disediakan sekolah untuk membeli kaleng cat 

tersebut! 

 

4. Pengrajin souvenir akan mengemas 756  buah souvenirnya ke  

dalam kardus berbentuk kubus dengan panjang rusuknya 39 cm.  

Souvenir tersebut juga berbentuk kubus dengan panjang rusuknya  

6,5 cm. Berapa banyak kardus minimal yang dibutuhkan pengrajin  

tersebut agar semua souvenirnya dapat terkemas?  

 

5. PT Milady adalah perusahaan yang membuat cetakan kue dari alumunium 

berbentuk balok dengan berbagai ukuran. Ada 3  ukuran cetakan kue yaitu, 

 

Ukuran  Volume   

Mini size 32 liter 

Normal size 64 liter 

Big size 96 liter 

 

Perusahaan tersebut  berencana untuk membuat cetakan kue yang lebih besar 

yang dikategorikan sebagai giant size dengan ukuran tinggi 40 cm dan volumenya 

merupakan jumlah volume dari ketiga cetakan kue yang ada. Untuk membuat 

cetakan kue tersebut perusahaan harus dapat membeli salah satu bahan 

pembuatnya, seperti aluminium seharga Rp.25.000/m
2
. (1 liter = 1dm

3
)  

a. Tentukan beberapa kemungkinan ukuran  (panjang dan lebar) cetakan kue 

giant size dengan tinggi 40 cm yang dapat dibuat! 
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b. Dari beberapa ukuran cetakan kue giant size yang telah kamu sebutkan di 

poin a, manakah diantaranya yang akan lebih menguntungkan perusahaan 

tersebut dilihat dari segi pembuatannya? Sertakan alasanmu! 
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LAMPIRAN 2.7. 
 

ALTERNATIF PENYELESAIAN SOAL POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS 

 

No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

1 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk  menentukan volume air dalam akuarium Andi lebih dari  50 liter  atau kurang 

dari 50 liter, terlebih dahulu tentukanlah tinggi akuarium yang terisi air. 

Diketahui: 

Panjang akuarium = 5 dm 

Lebar akuarium  = 3 dm 

volume akuarium (V.balok) = 60 liter = 60 dm
3
 

5   3   t = 60 

15t = 60 

t = 
  

  
= 4  

tinggi akuarium = 4 dm 

tinggi akuarium = t 

tinggi akuarium yang terisi air = t – 
 

 
 

tinggi akuarium yang terisi air = 4 – 
 

 
 

                                                  = 
  

 
 dm 

Siswa mampu  menggunakan rumus  

 

p   l   t = 60 

volume air = p   l     
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

volume air = p   l     

                  = 5   3   
  

 
  

                   = 
   

 
 

                   = 56,25 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Jadi, volume air dalam akuarium adalah 56,25 dm
3
 = 56,25 liter atau lebih dari 50 liter. 

2 

 
2 

Siswa mampu  mengerjakan algoritma dasar 

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

Kemudian kita hitung luas permukaan kubus dengan memisalkan : 

Lkb = Luas permukaan kubus 

S    = sisi kubus 

Siswa mampu  menggunakan rumus  Lk = pk   lk 

 Lkb = 6  S   S 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Siswa mampu melaksanakan prosedur 

sederhana  

 

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut pertama kita menentukan luas dari kertas 

kado yang tersedia dengan memisalkan : 

pk = Panjang kertas kado 

lk = Lebar kertas kado 

Lk = Luas kertas kado  

Lk  = 30   25 

      = 750 cm
2
 

Lkb = 6   5   5 

       = 150 cm
2
  

Karena Toni akan melapisi empat buah kubus, maka : 

Luas kertas kado yang dibutuhkan  

= 150 cm
2
   4 

= 600 cm
2 

Siswa mampu  memberikan alasan secara 

langsung dan melakukan penafsiran harafiah. 

Luas kertas   kado yang dimiliki Toni  

= 750 cm
2  

>  600 cm
2 

. 

Jadi, kertas kado yang dimiliki Toni cukup untuk  melapisi keempat kubus tersebut. 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

3 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

a. Untuk mengetahui banyak cat yang dibutuhkan, maka perlu diketahui seluruh luas 

permukaan dinding yang akan di cat. 

Luas permukaan yang di cat = Luas dinding luar – (Luas jendela + Luas pintu) 

= (Luas depan + Luas belakang + Luas samping kanan + Luas samping kiri ) –  

( Luas jendela + Luas pintu) 

= ( (18 × 4) + (18 × 4) + (8 × 4) + (8 × 4) ) – ( 2 × 3 + 2) 

= (72 + 72 + 32 + 32) – (6 + 2)  

= 184 – 8  

= 208 liter 

Banyak cat yang diperlukan = 208 : 12  

                                              = 17,33 

Banyak kaleng cat yang diperlukan = 17,33 : 2  

                                                         = 8,665 

Mengemukakan alasan Karena untuk membeli cat harus per kaleng maka banyak kaleng cat yang harus di 

beli adalah 9 kaleng. 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

b. Biaya yang harus disediakan = 9 × 125000 = Rp.1.125.000,- 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, biaya yang harus disedikan oleh sekolah untuk mengecat gedung 

perpustakaan adalah Rp.1.125.000,- 

4 3 

Menginterpretasi dan menggunakan 

representasi berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Untuk menentukan banyak kardus yang dibutuhkan pengrajin, maka harus menentukan 

banyak souvenir maksimal yang dapat dimasukkan dalam satu kardus.  

Dengan menggunakan konsep volume, banyaknya souvenir yang tertampung sama 

dengan volume kardus dibagi volume souvenir, yaitu : 

Volume kardus = 39 × 39 × 39  

                         = 59319 cm
3
 

Volume souvenir = 6,5 × 6,5 × 6,5  

                            = 274,625 cm
3
 

Mengemukakan alasan Banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus = 
             

               
 

                                                           
     

       
 

                                                                                                       souvenir 

Untuk menentukan banyaknya kardus yang dibutuhkan maka banyaknya souvenir yang 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

akan dikemas dibagi banyak souvenir yang tertampung dalam satu kardus, yaitu  

756 : 216 = 3,5   4 

Mengkomunikasikan hasil Jadi, banyak kardus yang dibutuhkan untuk mengemas souvenir tersebut sebanyak 4 

kardus. 

5 

 

 

 

4 

Memilih representasi yang berbeda dan 

menghubungkannya dengan situasi nyata 

 

Volume mini size = Vm = 32 liter 

Volume normal size = Vn = 64 liter 

Volume big size = V  = 96 liter 

Lebar giant size =    = 40 cm = 4 dm 

Panjang giant size = p 

Tinggi giant size   = t 

Mengintegrasikan representasi yang berbeda Volume giant size = Vg  

                               = 32 + 64 + 96 

                               = 192 liter 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Untuk menentukan beberapa kemungkinan ukuran cetakan kue giant size yang dapat 

dibuat, kita harus sesuaikan dengan volume yang telah ditentukan yaitu Vg = 192 liter 

dan karena lebar cetakan kue telah ditentukan juga yaitu 4 dm maka kita hanya akan 

mencari panjang dan tinggi cetakan kue saja. 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah. 

               

                

   

 
       

          

 

Mengemukakan pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

 Kemungkinan pertama 

                      

 Kemungkinan kedua 

                        

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya 

Kedua cetakan kue yang akan dibuat masing-masing memiliki volume yang sama 

tetapi beda ukuran. Untuk mengetahui yang mana diantara keduanya yang akan lebih 

menguntungkan, tinjau dari luas permukaan cetakan kue yang akan dibuat. 

Menggunakan keterampilan matematika 

dalam menyelesaikan masalah 

 Cetakan kue pertama  

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (   )   (   )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 
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No 

Soal 
Level 

Indikator Pencapaian/ Kompetensi 

Matematika 
Langkah Penyelesaian 

   (  )  (  )  (  ) 

         2 

 Cetakan kue kedua
 

                             

   (    )    (     )   

            (     ) 

   (    )   (    )   (   ) 

   (  )   (  )   (  ) 

   (  )   (   )   (  ) 

         2 

Mengkomunikasikan argumentasi/alasan 

berdasar pada interpretasi dan tindakan 

mereka 

Dilihat dari hasil luas permukaan cetakan kue. Cetakan kue yang lebih menguntungkan 

adalah cetakan kue yang memiliki ukuran p = 8 dm  l = 6 dm dan t = 4 dm.  

Alasannya adalah cetakan kue tersebut memiliki luas permukaan yang lebih kecil 

dibandingkan cetakan kue yang kedua, luas permukaan cetakan kue mempengaruhi 

bahan alumunium yang dibutuhkan untuk membuat cetakan kue tersebut, semakin kecil 

luas permukaan semakin sedikit pula alumunium yang dibutuhkan, hal ini akan 

membuat biaya pembuatannya lebih murah dibanding luas permukaan cetakan kue 

yang lebih besar dengan volume yang sama, sehingga toko tersebut akan memperoleh 

keuntungan yang lebih besar jika biaya pembuatannya dapat dibuat seminimal mungkin 
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LAMPIRAN 2.8. 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL POSTTEST  KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

Level 2 (Soal No.1 sampai No.4) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu mengerjakan 

algoritma dasar 

Tidak menuliskan algoritma dasar. 0 

2 

Menuliskan algoritma dasar, namun tidak 

tepat. 
1 

Menuliskan seluruh algoritma dasar 

dengan tepat. 
2 

Mampu menggunakan 

rumus 

Tidak menggunakan rumus. 0 

2 Menggunakan rumus, namun tidak tepat. 1 

Menggunakan rumus dengan tepat. 2 

Mampu melaksanakan 

prosedur sederhana 

Tidak melaksanakan prosedur sederhana. 0 

2 

Melaksanakan  prosedur sederhana, 

namun tidak tepat. 
1 

Melaksanakan  prosedur sederhana 

dengan tepat. 
2 

Mampu memberikan 

alasan secara langsung dan 

melakukan penafsiran 

harafiah. 

Tidak  memberikan alasan secara 

langsung dan tidak  melakukan 

penafsiran harafiah. 

0 

2 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah, namun 

tidak tepat. 

1 

Memberikan  alasan secara langsung dan   

melakukan penafsiran harafiah dengan 

tepat. 

2 
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Level 3(Soal No.5 sampai No.7) 

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu menginterpretasikan 

dan menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi 

yang berbeda 

Tidak menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda 

0 

5 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda, namun tidak tepat . 

3 

Menginterpretasikan dan 

menggunakan representasi 

berdasarkan sumber informasi yang 

berbeda dengan tepat. 

5 

Mampu mengemukakan alasan  Tidak mengemukakan alasan. 0 

5 
Mengemukakan alasan, namun tidak 

tepat. 
3 

Mengemukakan alasan dengan tepat. 5 

Mampu mengkomunikasikan 

hasil interpretasi dan alasan 

Tidak mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan. 
0 

5 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan, namun tidak 

tepat. 

3 

Mengkomunikasikan hasil 

interpretasi dan alasan dengan tepat. 
5 
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Level 4 (Soal No.8)  

Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

Mampu memilih representasi 

yang berbeda, dan 

menghubungkannya dengan 

situasi nyata 

Tidak memilih representasi yang 

berbeda, dan tidak 

menghubungkannya dengan situasi 

nyata 

0 

4 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata, namun tidak  tepat . 

2 

Memilih representasi yang berbeda, 

dan menghubungkannya dengan 

situasi nyata dengan tepat. 

4 

Mampu mengintegrasikan 

representasi yang berbeda 

Tidak mengintegrasikan representasi 

yang berbeda. 
0 

4 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda, namun tidak tepat. 2 

Mengintegrasikan representasi yang 

berbeda dengan tepat 
4 

Mampu memberikan 

penjelasan dan mengkomu-

nikasikannya.  

Tidak memberikan penjelasan dan 

mengkomunikasikannya 
0 

4 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya, namun tidak 

tepat. 
2 

Memberikan penjelasan dan 

mengomunikasikannya dengan tepat 
4 

Mampu menggunakan 

keterampilan matematika 

Tidak menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 
0 4 
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Indikator Pencapaian Respon Siswa terhadap Soal Skor 
Skor 

Maksimal 

dalam menyelesaikan masalah masalah 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah, namun tidak tepat 
2 

Menggunakan keterampilan 

matematika dalam menyelesaikan 

masalah dengan tepat. 

4 

Mampu mengemukakan 

pandangan yang fleksibel 

sesuai dengan konteks 

Tidak mengemukakan pandangan 

yang fleksibel sesuai dengan konteks 
0 

4 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks, 

namun tidak tepat. 
2 

Mengemukakan pandangan yang 

fleksibel sesuai dengan konteks 

dengan tepat. 

4 

Mampu mengkomunikasikan 

argumentasi atau alasan 

berdasar pada interpretasi dan 

tindakan mereka 

Tidak mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan. 
0 

4 

Mengkomunikasikan 

argumentasi/alasan berdasar pada 

interpretasi dan tindakan mereka, 

namun tidak tepat. 

2 

Mengkomunikasikan argumentasi 

atau alasan berdasar pada interpretasi 

dan tindakan mereka dengan tepat 

4 
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Skor Maksimal yang Dapat Diperoleh: 

No. Soal Level Skor Maksimal 

1 2 8 

4 2 8 

5 3 15 

7 3 15 

8 4 24 

Total Skor Maksimal 70 

 

 

            
                     

                    
   100 
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LAMPIRAN 2.9. 

SKALA DISPOSISI MATEMATIS 

 

Petunjuk  

Berikan pendapatmu terhadap setiap pernyataan berikut dengan cara membubuhkan tanda 

contreng (√) pada kolom yang sesuai. Apapun pendapatmu tidak akan mempengaruhi 

nilaimu. Oleh karena itu, berikan pendapatmu sesuai dengan kondisi senyatanya. Atas 

kesediaanmu berpartisipasi dalam kegiatan ini kami ucapkan terima kasih. 

Keterangan 

SS : Sangat Setuju     TS : Tidak Setuju 

S   : Setuju      STS : Sangat Tidak Setuju 

 

Nama : 

Nama Sekolah : 

 

No. Presensi : 

Kelas : 

No. Pernyataan SS S TS STS 

A. Kepercayaan Diri 

1 Saya yakin dapat memperoleh nilai yang baik dalam 

matematika 

    

2 Saya yakin mampu mengerjakan tugas matematika     

3 Saya yakin tidak berbakat dalam matematika     

4 Saya yakin nilai matematika saya tetap rendah meskipun 

saya telah belajar keras 

    

5 Saya malu diketahui orang lain jika memperolah nilai yang 

baik dalam matematika 

    

6 Saya takut kelemahan saya dalam matematika diketahui 

orang lain 

    

B. Kegigihan  atau Ketekunan 

7 Saya bertanya kepada guru atau teman ketika menghadapi 

kesulitan dalam mengerjakan soal matematika 

    

8 Saya belajar matematika ketika menghadapi tes saja     

9 Saya belajar matematika ketika di sekolah saja     

10 Saya mengulang kembali materi pelajaran yang telah 

dipelajari di sekolah 

    

11 Saya mempelajari terlebih dahulu materi yang akan 

diajarkan di sekolah 

    

12 Saya belajar matematika sekedarnya saja     

C. Berpikir Terbuka dan Fleksibel 

13 Saya mempertimbangkan berbagai kemungkinan sebelum 

mengambil keputusan 
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No. Pernyataan SS S TS STS 

14 Saya yakin terdapat cara lain menyelesaikan soal-soal 

matematika selain yang diajarkan guru 

    

15 Saya yakin bahwa mengubah pendapat menunjukkan 

kelemahan 

    

D. Minat dan Keingintahuan 

16 Saya belajar matematika atas kemauan sendiri     

17 Saya tertantang untuk mengerjakan soal matematika yang 

sulit 

    

18 Saya mempelajari buku  matematika selain yang digunakan 

di kelas 

    

19 Saya lebih senang mengerjakan soal matematika yang 

mudah saja 

    

20 Saya senang mencoba hal-hal baru dalam belajar 

matematika 

    

21 Saya menghindari soal matematika yang sulit     

E. Memonitor dan Mengevaluasi 

22 Saya menetapkan target dalam belajar matematika     

23 Saya membandingkan hasil belajar matematika saya dengan 

target yang telah saya tetapkan 

    

24 Saya berusaha mengetahui kelebihan dan kekurangan saya 

dalam belajar matematika 

    

25 Saya belajar matematika tanpa target apapun     

26 Saya memeriksa kebenaran pekerjaan matematika saya     

27 Saya memperhatikan komentar guru terhadap pekerjaan 

matematika saya 

    

28 Saya tidak peduli terhadap nilai matematika yang saya 

peroleh 
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LAMPIRAN 2.10. 

LEMBAR OBSERVASI 

(Catatan Lapangan) 

Nama Sekolah  : 

Materi   : 

Kelas   : 

Hari, Tanggal  : 

Pukul   :   

Pertemuan ke  : 

Pengamat  : 

A. Tujuan 

Tujuan instrumen ini adalah untuk menuliskan catatan-catatan penting 

mengenai ketidaksesuaian pembelajaran dengan RPP dan ketidaksesuaian 

sikap yang ditunjukkan siswa selama pembelajaran dengan skala sikap 

disposisi matematis.   

B. Petunjuk  

Amatilah aktivitas guru dan setiap siswa dalam kelompok sampel selama 

kegiatan pembelajaran berlangsung kemudian isilah format catatan lapangan 

dengan prosedur berikut : 

1. Observer duduk pada posisi yang memudahkan pengamatan sampel 

siswa dan guru. 

2. Observasi dilakukan terhadap semua aktivitas sampel siswa dan guru, 

hasil pengamatan dicatat dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Tulislah pada kolom deskripsi, jika apa yang diamati bersifat  

deskriptif,  yaitu tentang apa yang sesungguhnya diamati, yang 

benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, dengar atau amati 

dengan alat indra Anda, Misalnya Anda lihat siswa menguap, ia 
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berusaha agar ia tidak tertidur, dicobanya agar matanya tetap 

terbuka, ia menggeliatkan badannya, melirik ke arah guru, 

meluncurkan badannya sehingga sandaran bangku berfungsi 

sebagai bantal. 

b.  Tulislah pada kolom refleksi, jika apa yang Anda amati 

termasuk komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan 

Anda tentang apa yang Anda amati itu. Contohnya bila Anda 

mengatakan bahwa siswa itu malas, tidak berminat terhadap 

pelajaran.  

3. Observasi dimulai sejak guru mulai mengajar hingga pembelajaran 

selesai. 

 

Deskripsi Refleksi 
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Deskripsi Refleksi 
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Deskripsi Refleksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       Yogyakarta,  . . . . . . . . . . . . .  

Observer, 

 

 

............................................. 
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LAMPIRAN 3

INSTRUMEN PEMBELAJARAN

3.1. RPP Kelas Eksperimen

3.2. RPP Kelas Kontrol

3.3. LKS Pegangan Guru

3.4. LKS Pegangan Siswa
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 LAMPIRAN 3.1. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS EKSPERIMEN 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ Genap 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi waktu  : 10 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

C. Indikator 

Pertemuan Pertama 

1. Pelaksanaan Pretes Litesari Matematis 

Pertemuan Kedua 

1. Menemukan konsep luas permukaan kubus 

2. Menggunakan konsep luas permukaan kubus dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pertemuan Ketiga 

1. Menemukan konsep luas permukaan balok 

2. Menggunakan konsep luas permukaan balok dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pertemuan Keempat 

1. Menemukan konsep volume kubus 

2. Menggunakan konsep volume kubus dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Kelima 

1. Menemukan konsep volume balok 

2. Menggunakan konsep volume balok dalam kehidupan sehari-hari 
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Pertemuan Keenam 

1. Pelaksanaan Postes Litesari Matematis 

 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan : 

Pertemuan Kedua 

1. Siswa dapat menemukan konsep luas permukaan kubus 

2. Siswa dapat menggunakan konsep luas permukaan kubus dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Ketiga 

1. Siswa dapat menemukan konsep luas permukaan balok 

2. Siswa dapat menggunakan konsep luas permukaan balok dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pertemuan Keempat 

1. Siswa dapat menemukan konsep valume kubus 

2. Siswa dapat menggunakan konsep volume kubus dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pertemuan Kelima 

1. Siswa dapat menemukan konsep volume balok 

2. Siswa dapat menggunakan konsep volume balok dalam kehidupan 

sehari-hari 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pertemuan Kedua 

      Luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuk (s) 

                 

Pertemuan Ketiga 

Luas permukaan balok jika diketahui panjang  p, lebar  l, dan tinggi t   

                       

Pertemuan Keempat 

Volume kubus dengan ukuran rusuk s  
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Pertemuan Kelima 

Volume kubus dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t   

               

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran :Discovery Learning 

2. Pendekatan Pembelajaran : Inquiry 

3. Metode Pembelajaran: Number Head Together (NHT) 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

 

 

Pertemuan Kedua 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 1 

2 Guru memperkenalkan diri Merespon guru 1 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab luas permukaan kubus. 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar 

2 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus 

Kegiatan Inti 

Tahap Perumusan Masalah 

1 Menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok 

dengan anggota masing – masing kelompok 

maksimal 6 siswa dan berkumpul sesuai kelompok 

Membentuk kelompok sesuai dengan instruksi guru 3 
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masing – masing 

2 Memberikan LKS dan nomor untuk masing-masing 

siswa sesuai kelompok (numbered) 

 

Menerima LKS dan nomor untuk masing – masing siswa 

sesuai dengan kelompok (numbered) 

2 

3 Mendiskusikan permasalah yang dihadapi Fahmi dan 

teman – temannya  

Tanggapan hipotesis : 

1. Mengapresiasi siswa karena telah mempelajari 

materi ini sebelumnya 

2. Menjelaskan manfaat menghitung luas permukaan 

kubus 

3. Luas permukaan kubus hanyalah luas minimal 

kertas yang dibutuhkan 

Merespon permasalahan yang diajukan oleh guru  

Hipotesis: 

1. Menjawab secara lansung pemecahan masalah yang 

diajukan guru dengan rumus luas kubus. 

2. Menanyakan manfaat untuk menghitung luas 

permukaan kubus 

3. Siswa menjawab kertas yang dibutuhkan bisa lebih 

dari luas permukaan kubus 

1 

Tahap Penetapan Jawaban Sementara  

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 1 (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

1. Mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi 

kemampuan mereka untuk menggitung luas 

permukaan balok dengan cara apapun 

2. Menyarankan untuk mengambil pendapat yang 

tepat dengan berdiskusi antar anggota kelompok 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 1(head together) 

Hipotesis: 

1. Siswa akan menanyakan cara apa yang digunakan 

untuk menghitung luas permukaan kubus pada 

kegiatan 1 

2. Terjadi perbedaan pendapat antar anggota kelompok 

mengenai cara untuk menentukan luas permukaan 

kubus 

4 

Tahap Mencari Informasi, Data dan Fakta 
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1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 2  (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

1. Guru menjelaskan cara mebuka kubus tersebut 

dengan mengguting perekat pada kubus 

2. Guru menjelaskan bahwa pemberian label 

terserah keputusan kelompok 

3. Menanyakan hasil kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang 

telah dilakukan dan menuntun siswa untuk 

menyimpulkan sendiri kedua kegiatan tersebut 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 2 (head together) 

Hipotesis: 

1. Siswa merasa kebingungan untuk membuka kubus 

tersebut agar menjadi jaring – jaring kubus 

2. Siswa menanyakan segi empat mana yang harus diberi 

label 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

3. Menanyakan bagaimana cara membandingkan hasil 

kegiatan 1 dan kegiatan 2 dan menyimpulkan kedua 

kegiatan tersebut 

4 

2 Guru menunjuk kelompok yang akan presentasi dan 

menunjuk 2 anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 di depan kelas  

Tanggapan hipotesis : 

1. Menejelaskan bahwa siswa yang sudah ditunjuk 

harus mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

2. Memberi petunjuk kepada siswa yang maju 

kedepan kelas untuk menjelaskan hasil diskusi 

mereka untuk menyelesaikankan kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 

Mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2 

di depan kelas. 

Hipotesis : 

1. Siswa yang ditunjuk tidak mau presentasi di depan 

kelas 

2. siswa merasa kebingungan bagaimana cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

3 

3 Memberi kesempatan untuk kelompok lain Hipotesis : 2 
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menyampaikan pendapat jika hasil diskusi mereka 

berbeda dengan hasil diskusi kelompok yang sedang 

presentasi di depan kelas 

Tanggapan hipotesis : 

1. Mengarahkan diskusi agar seluruh permasalahan 

dan perbedaan dapat terselesaikan 

1. Beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi 

mereka yang berbeda 

2. Semua kelompok memiliki hasil diskusi yang sama 

 

4 Memberi apresiasi bagi semua siswa yang mau 

mempresentasikan hasil diskusi dan menyampaikan 

pendapat 

Menerima apresiasi 1 

Tahap Generalisasi 

1 Guru memimpin diskusi secara klasikal untuk 

kegiatan “Mari kita simpulkan” 

Mengikuti diskusi bersama guru untuk kegiatan “Mari 

kita simpulkan” 

3 

2 Guru memberikan kesempatan untuk siswa 

menyakan hal - hal yang belum mereka pahami 

Siswa menyakan hal – hal yang belum dipahami 2 

3 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang konsep luas permukaan kubus 1 

Tahap Aplikasi kesimpulan 

1 Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal 

yang terdapat pada LKS  

Siswa mengerjakan latihan soal yang terdapat pada LKS  3 

2 Menunjuk dua nomor diri siswa untuk mengerjakan 

soal didepan kelas 

Siswa yang nomor dirinya disebut oleh guru maju 

kedepan kelas dan mengerjakan latihan soal didepan kelas 

2 

3 Guru dan siswa mendiskusikan hasil jawaban latihan soal  1 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran Besama guru menyimpulkan kembali konsep luas 1 
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hari itu permukaan kubus yang telah ditemukan. 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaanbisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya dan meminta siswa 

untuk membawa benda – benda disekitar mereka 

yang berbentuk balok dan terbuat dan kardus atau 

kertas yang dapat digunting, serta membawa guntung 

dan penggaris 

Menerima perintah dari guru 1 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 1 

 

 

 

Pertemuan Ketiga  

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 2 
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2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan darimateri 

sebelumnya 

Tanggapan hipotesis : 

1. Menjawab pertanyaan siswa mengenai materi 

sebelumnya 

2. Jika banyak soal yang perlu dibahas. Akan 

dibahas pada pada akhir pembelajaran jika masih 

ada waktu jika tidakbisa dibahas diluar jam 

pelajaran 

Hipotesis : 

1. Tidak ada masalah yang perlu dibahas dari pertemuan 

sebelumnya 

2. Menanyakan beberapa soal yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

6 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab luas permukaan balok. 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

3 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok  

Kegiatan Inti 

Tahap Perumusan Masalah 

1 Menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok 

dengan anggota masing – masing kelompok 

maksimal 6 siswa dan berkumpul sesuai 

kelompokmasing – masing 

Membentuk kelompok sesuai dengan instruksi guru 5 

2 Memberikan LKS dan menerima nomor untuk 

masing-masing siswa sesuai kelompok (numbered) 

 

Menerima LKS dan nomor untuk masing – masing siswa 

sesuai dengan kelompok (numbered) 

2 
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3 Menanyakan benda berbentuk balok yang dibawa 

siswa  

Menunjukan benda berbentuk balok yang telah dibawa 

dan menceritakannya 

2 

Tahap Penetapan Jawaban Sementara  

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 1 (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

3. Mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi 

kemampuan mereka untuk menggitung luas 

permukaan balok dengan cara apapun 

4. Menyarankan untuk mengambil pendapat yang 

tepat dengan berdiskusi antar anggota kelompok 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 1(head together) 

Hipotesis: 

3. Siswa akan menanyakan cara apa yang digunakan 

untuk menghitung luas permukaan balok pada 

kegiatan 1 

4. Terjadi perbedaan pendapat antar anggota kelompok 

mengenai cara untuk menentukan luas permukaan 

balok 

8 

Tahap Mencari Informasi, Data dan Fakta 

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 2  (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

4. Guru menjelaskan cara mebuka balok tersebut 

dengan mengguting perekat pada balok 

5. Guru menjelaskan bahwa pemberian label 

terserah keputusan kelompok atau sesuai contoh 

6. Menanyakan hasil kegiatan 1 dan kegiatan 2 yang 

telah dilakukan dan menuntun siswa untuk 

menyimpulkan sendiri kedua kegiatan tersebut 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 2 (head together) 

Hipotesis: 

4. Siswa merasa kebingungan untuk membuka balok 

tersebut agar menjadi jaring – jaring balok 

5. Siswa menanyakan segi empat mana yang harus diberi 

label 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 

6. Menanyakan bagaimana cara membandingkan hasil 

kegiatan 1 dan kegiatan 2 dan menyimpulkan kedua 

kegiatan tersebut 

8 
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2 Guru menunjuk kelompok yang akan presentasi dan 

menunjuk 2 anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 di depan kelas  

Tanggapan hipotesis : 

3. Menejelaskan bahwa siswa yang sudah ditunjuk 

harus mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

4. Memberi petunjuk kepada siswa yang maju 

kedepan kelas untuk menjelaskan hasil diskusi 

mereka untuk menyelesaikankan kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 

Mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2 

di depan kelas. 

Hipotesis : 

3. Siswa yang ditunjuk tidak mau presentasi di depan 

kelas 

4. siswa merasa kebingungan bagaimana cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

3 

3 Memberi kesempatan untuk kelompok lain 

menyampaikan pendapat jika hasil diskusi mereka 

berbeda dengan hasil diskusi kelompok yang sedang 

presentasi di depan kelas 

Tanggapan hipotesis : 

2. Mengarahkan diskusi agar seluruh permasalahan 

dan perbedaan dapat terselesaikan 

Hipotesis : 

3. Beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi 

mereka yang berbeda 

4. Semua kelompok memiliki hasil diskusi yang sama 

 

2 

4 Memberi apresiasi bagi semua siswa yang mau 

mempresentasikan hasil diskusi dan menyampaikan 

pendapat 

Menerima apresiasi 1 

Tahap Generalisasi 

1 Guru memimpin diskusi secara klasikal untuk Mengikuti diskusi bersama guru untuk kegiatan “Mari 3 
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kegiatan “Mari kita simpulkan” kita simpulkan” 

2 Guru memberikan kesempatan untuk siswa 

menyakan hal - hal yang belum mereka pahami 

Siswa menyakan hal – hal yang belum dipahami 4 

3 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang konsep luas permukaan balok 2 

Tahap Aplikasi kesimpulan 

1 Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal 

yang terdapat pada LKS  

Siswa mengerjakan latihan soal yang terdapat pada LKS  18 

2 Menunjuk dua nomor diri siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas 

Siswa yang nomor dirinya disebut oleh guru maju 

kedepan kelas dan mengerjakan latihan soal didepan kelas 

5 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep luas 

permukaan balok yang telah ditemukan. 

2 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai 

materiuntuk pertemuan selanjutnya dan meminta 

siswa yang memiliki permainan rubik untuk 

membawanyanya pada pertemuan berikutnya 

Menerima perintah dari guru 2 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 1 
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Pertemuan Keempat  

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 1 

2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan dari materi 

sebelumnya 

Tanggapan hipotesis : 

3. Menjawab pertanyaan siswa mengenai materi 

sebelumnya 

4. Jika banyak soal yang perlu dibahas. Akan 

dibahas pada pada akhir pembelajaran jika masih 

ada waktu jika tidakbisa dibahas diluar jam 

pelajaran 

Hipotesis : 

3. Tidak ada masalah yang perlu dibahas dari pertemuan 

sebelumnya 

4. Menanyakan beberapa soal yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

2 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab volume kubus . 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

1 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 
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dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan 

volume kubus  

Kegiatan Inti 

Tahap Perumusan Masalah 

1 Menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok 

dengan anggota masing – masing kelompok 

maksimal 6 siswa dan berkumpul sesuai kelompok 

masing – masing 

Membentuk kelompok sesuai dengan instruksi guru 3 

2 Memberikan LKS dan menerima nomor untuk 

masing-masing siswa sesuai kelompok (numbered) 

Menerima LKS dan nomor untuk masing – masing siswa 

sesuai dengan kelompok (numbered) 

1 

3 Menanyakan pernahkan bermain rubik sebelumnya Merespon pertanyaan guru 2 

Tahap Penetapan Jawaban Sementara  

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 1 (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

5. Mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi 

kemampuan mereka untuk menggitung banyaknya 

kubus dengan cara apapun 

6. Menyarankan untuk mengambil pendapat yang 

tepat dengan berdiskusi antar anggota kelompok 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 1(head together) 

Hipotesis: 

5. Siswa akan menanyakan cara apa yang digunakan 

untuk menghitung banyaknya kubus pada kegiatan 1 

6. Terjadi perbedaan pendapat antar anggota kelompok 

mengenai cara untuk menentukan banyaknya kubus 

5 

Tahap Mencari Informasi, Data dan Fakta 

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 2  (head 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 2 (head together) 

4 
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together) 

Tanggapan hipotesis : 

7. Guru memberikan penjelasan dengan mendekati 

kelompok – kelompok siswa  

 

Hipotesis: 

7. Siswa merasa kebingungan mengenai lapisan rubik 

8. Siswa merasa kebingungan mengenai banyaknya baris 

pada tiap lapis 

9. Siswa merasa kebingungan mengenai banyaknya 

kubus pada tiap baris 

2 Guru menunjuk kelompok yang akan presentasi dan 

menunjuk 2 anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 di depan kelas  

Tanggapan hipotesis : 

5. Menejelaskan bahwa siswa yang sudah ditunjuk 

harus mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

6. Memberi petunjuk kepada siswa yang maju 

kedepan kelas untuk menjelaskan hasil diskusi 

mereka untuk menyelesaikankan kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 

Mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2 

di depan kelas. 

Hipotesis : 

5. Siswa yang ditunjuk tidak mau presentasi di depan 

kelas 

6. siswa merasa kebingungan bagaimana cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

3 

3 Memberi kesempatan untuk kelompok lain 

menyampaikan pendapat jika hasil diskusi mereka 

berbeda dengan hasil diskusi kelompok yang sedang 

presentasi di depan kelas 

Tanggapan hipotesis : 

3. Mengarahkan diskusi agar seluruh permasalahan 

Hipotesis : 

5. Beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi 

mereka yang berbeda 

6. Semua kelompok memiliki hasil diskusi yang sama 

 

2 
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dan perbedaan dapat terselesaikan 

4 Memberi apresiasi bagi semua siswa yang mau 

mempresentasikan hasil diskusi dan menyampaikan 

pendapat 

Menerima apresiasi 1 

Tahap Generalisasi 

1 Guru memimpin diskusi secara klasikal untuk 

kegiatan “Mari kita simpulkan” 

Mengikuti diskusi bersama guru untuk kegiatan “Mari 

kita simpulkan” 

3 

2 Guru memberikan kesempatan untuk siswa 

menyakan hal - hal yang belum mereka pahami 

Siswa menyakan hal – hal yang belum dipahami 2 

3 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang konsep volume kubus 1 

Tahap Aplikasi kesimpulan 

1 Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal 

yang terdapat pada LKS  

Siswa mengerjakan latihan soal yang terdapat pada LKS  3 

2 Menunjuk dua nomor diri siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas 

Siswa yang nomor dirinya disebut oleh guru maju 

kedepan kelas dan mengerjakan latihan soal didepan kelas 

2 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep volume 

kubus yang telah ditemukan. 

1 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 
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4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 1 

 

 

Pertemuan Kelima  

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 2 

2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan dari materi 

sebelumnya 

Tanggapan hipotesis : 

5. Menjawab pertanyaan siswa mengenai materi 

sebelumnya 

6. Jika banyak soal yang perlu dibahas. Akan 

dibahas pada pada akhir pembelajaran jika masih 

ada waktu jika tidakbisa dibahas diluar jam 

pelajaran 

Hipotesis : 

5. Tidak ada masalah yang perlu dibahas dari pertemuan 

sebelumnya 

6. Menanyakan beberapa soal yang berkaitan dengan 

materi sebelumnya 

7 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab volume balok . 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

3 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 
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dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan 

volume balok  

Kegiatan Inti 

Tahap Perumusan Masalah 

1 Menginstruksikan siswa untuk membentuk kelompok 

dengan anggota masing – masing kelompok 

maksimal 6 siswa dan berkumpul sesuai kelompok 

masing – masing 

Membentuk kelompok sesuai dengan instruksi guru 5 

2 Memberikan LKS dan menerima nomor untuk 

masing-masing siswa sesuai kelompok (numbered) 

Menerima LKS dan nomor untuk masing – masing siswa 

sesuai dengan kelompok (numbered) 

2 

3 Menceritakan permasalahan yang dihadapi oleh 

Dandi 

Mendengarkan dan merespon cerita dari guru 5 

Tahap Penetapan Jawaban Sementara  

1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 1 (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

7. Mengarahkan siswa untuk mengeksplorasi 

kemampuan mereka untuk menggitung banyaknya 

gayung dengan cara apapun dan mencari dari 

referensi manapun 

8. Menyarankan untuk mengambil pendapat yang 

tepat dengan berdiskusi antar anggota kelompok 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 1 (head together) 

Hipotesis: 

7. Siswa akan menanyakan cara apa yang digunakan 

untuk menghitung banyaknya gayung pada kegiatan 1 

8. Terjadi perbedaan pendapat antar anggota kelompok 

mengenai cara untuk menentukan banyaknya gayung 

6 

Tahap Mencari Informasi, Data dan Fakta 
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1 Menginstruksikan siswa agar berdiskusi bersama 

kelompok untuk mengerjakan kegiatan 2  (head 

together) 

Tanggapan hipotesis : 

8. Guru memberikan penjelasan dengan mendekati 

kelompok – kelompok siswa  

 

Berdiskusi bersama kelompok untuk mengerjakan 

kegiatan 2 (head together) 

Hipotesis: 

10. Siswa merasa kebingungan mengenai lapisan 

akuarium 

11. Siswa merasa kebingungan mengenai banyaknya baris 

pada tiap lapis 

12. Siswa merasa kebingungan mengenai banyaknya 

kubus pada tiap baris 

8 

2 Guru menunjuk kelompok yang akan presentasi dan 

menunjuk 2 anggota kelompok untuk 

mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 di depan kelas  

Tanggapan hipotesis : 

7. Menejelaskan bahwa siswa yang sudah ditunjuk 

harus mempresentasikan hasil diskusi di depan 

kelas 

8. Memberi petunjuk kepada siswa yang maju 

kedepan kelas untuk menjelaskan hasil diskusi 

mereka untuk menyelesaikankan kegiatan 1 dan 

kegiatan 2 

Mempresentasikan hasil diskusi kegiatan 1 dan kegiatan 2 

di depan kelas. 

Hipotesis : 

7. Siswa yang ditunjuk tidak mau presentasi di depan 

kelas 

8. siswa merasa kebingungan bagaimana cara 

mempresentasikan hasil diskusi 

6 

3 Memberi kesempatan untuk kelompok lain 

menyampaikan pendapat jika hasil diskusi mereka 

berbeda dengan hasil diskusi kelompok yang sedang 

Hipotesis : 

7. Beberapa kelompok menyampaikan hasil diskusi 

mereka yang berbeda 

6 
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presentasi di depan kelas 

Tanggapan hipotesis : 

4. Mengarahkan diskusi agar seluruh permasalahan 

dan perbedaan dapat terselesaikan 

8. Semua kelompok memiliki hasil diskusi yang sama 

 

4 Memberi apresiasi bagi semua siswa yang mau 

mempresentasikan hasil diskusi dan menyampaikan 

pendapat 

Menerima apresiasi 2 

Tahap Generalisasi 

1 Guru memimpin diskusi secara klasikal untuk 

kegiatan “Mari kita simpulkan” 

Mengikuti diskusi bersama guru untuk kegiatan “Mari 

kita simpulkan” 

6 

2 Guru memberikan kesempatan untuk siswa 

menyakan hal - hal yang belum mereka pahami 

Siswa menyakan hal – hal yang belum dipahami 3 

3 Guru dan siswa menarik kesimpulan tentang konsep volume balok 2 

Tahap Aplikasi kesimpulan 

1 Guru meminta siswa untuk mengerjakan latihan soal 

yang terdapat pada LKS  

Siswa mengerjakan latihan soal yang terdapat pada LKS  6 

2 Menunjuk dua nomor diri siswa untuk mengerjakan 

soal di depan kelas 

Siswa yang nomor dirinya disebut oleh guru maju 

kedepan kelas dan mengerjakan latihan soal didepan kelas 

4 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep volume 

kubus yang telah ditemukan. 

2 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun. 

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa bahwa akan Mendengarkan instruksi dari guru 2 
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dilakukan postes pada pertemuan berikutnya  

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 2 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber  : Buku Matematika untuk SMP kelas VIII ( J. Dris Tasari) 

Media  : Whiteboard, spidol, penggaris, gunting, kertas karton,  

Kubus, benda-benda dalam kehidupan sehari-hari yang  

berbentuk balok dan terbuat dari kertas/kardus.,  dan LKS. 

I. Penilaian 

Penilaian individu dan kelompok 

 

J. Instrumen  

-  Lembar Kerja Siswa (terlampir) 

 

 

Yogyakarta,  April 2015 

 

 

        Mengetahui 

    Guru Pembimbing       Praktikan 

 

 

 

Dra. Mediarita Dwikarini      Fitriani Nur A 

 NIP 19651017 199501 2 002                NIM 11600017 
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LAMPIRAN 3.2. 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)  

KELAS KONTROL 

 

Nama Sekolah : SMP N 4 Yogyakarta 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/ Semester : VIII/ Genap 

Materi Pokok : Bangun Ruang Sisi Datar 

Alokasi waktu  : 10 x 40 menit 

 

A. Standar Kompetensi 

5. Mamahami sifat-sifat kubus, balok, prisma, limas, dan bagian-bagiannya, 

serta menentukan ukurannya 

B. Kompetensi Dasar 

5.3 Menghitung luas permukaan dan volume kubus, balok 

C. Indikator 

Pertemuan 1 

1. Pelaksanaan Pretes Literasi Matematis 

Pertemuan 2 

1. Menemukan konsep luas permukaan kubus 

2. Menggunakan konsep luas permukaan kubus dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pertemuan 3 

1. Menemukan konsep luas permukaan balok 

2. Menggunakan konsep luas permukaan balok dalam kehidupan 

sehari-hari 

Pertemuan 4 

1. Menemukan konsep volume kubus 

2. Menggunakan konsep volume kubus dalam kehidupan sehari-hari 

Pertemuan 5 

1. Menemukan konsep volume balok 

2. Menggunakan konsep volume balok dalam kehidupan sehari-hari 
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Pertemuan 6 

1. Pelaksanaan Postes Literasi Matematika 

D. Tujuan Pembelajaran 

Melalui kegiatan pembelajaran ini diharapkan : 

Pertemuan 2 

1. Siswa dapat menmukan konsep luas permukaan kubus 

2. Siswa dapat menggunakan konsep luas permukaan kubus dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pertemuan 3 

1. Siswa dapat menmukan konsep luas permukaan balok 

2. Siswa dapat menggunakan konsep luas permukaan balok dalam 

kehidupan sehari-hari 

Pertemuan 4 

1. Siswa dapat menmukan konsep volume kubus 

2. Siswa dapat menggunakan konsep volume kubus dalam kehidupan 

sehari -hari 

Pertemuan 5 

1. Siswa dapat menmukan konsep volume balok 

2. Siswa dapat menggunakan konsep volume balok dalam kehidupan 

sehari -hari 

 

E. Materi Pembelajaran 

Pertemuan 2 

Luas permukaan kubus jika diketahui panjang rusuk (s) 

                 

Pertemuan 3 

Luas permukaan balok jika diketahui panjang  p, lebar  l, dan tinggi t   

                       

 

Pertemuan 4 

Volume kubus dengan ukuran rusuk s  
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Pertemuan 5 

Volume kubus dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t   

               

F. Model dan Metode Pembelajaran 

1. Model Pembelajaran : Pembelajan Langsung 

2. Metode Pembelajaran: Ceramah dan Tanya jawab 
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G. Kegiatan Pembelajaran 

Pertemuan 2 

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 1 

2 Guru memperkenalkan diri Merespon guru 1 

3 Mengecek Kehadiran Siswa Merespon Guru 2 

4 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab luas permukaan kubus. 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar 

2 

5 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan luas 

permukaan kubus 

Kegiatan Inti 

1 Guru meminta siswa memperlajari luas permukaan 

kubus terlebih dahulu pada buku paket siswa bersama 

teman sebangku 

Siswa mempelajari luas permukaan kubus bersama teman 

sebangku 

5 

2 Guru menjelaskan mengenai luas permukaan kubus  Siswa mendengarkan penjelasan guru 10 
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3 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami  

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 2 

4 Guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru 8 

5 Guru meminta siswa menuliskan hasil pengerjaan 

soal didepan kelas dan menjelaskan kepada teman 

Siswa menuliskan jawaban soal didepan kelas dan 

menjelaskan kepada teman yang lain. 

3 

6 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami 

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 2 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep luas 

permukaan kubus yang telah dipelajari. 

1 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaan bisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya 

Menerima perintah dari guru 1 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 1 
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Pertemuan 3 

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 3 

2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan dari materi 

sebelumnya 

Siswa menanyakan hal – hal yang belum diketahui pada 

pembelajaran sebelumnya  

8 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab luas permukaan balok. 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

5 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan luas 

permukaan balok  

Kegiatan Inti 

1 Guru meminta siswa memperlajari luas permukaan 

balok terlebih dahulu pada buku paket siswa bersama 

teman sebangku 

Siswa mempelajari luas permukaan balok bersama teman 

sebangku 

10 

2 Guru menjelaskan mengenai luas permukaan balok  Siswa mendengarkan penjelasan guru 8 

3 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami  

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 3 
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4 Guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru 23 

5 Guru meminta siswa menuliskan hasil pengerjaan 

soal didepan kelas dan menjelaskan kepada teman 

Siswa menuliskan jawaban soal didepan kelas dan 

menjelaskan kepada teman yang lain. 

8 

6 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami 

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 5 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep luas 

permukaan balok yang telah dipelajari 

2 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaanbisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya  

Menerima perintah dari guru 2 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 2 
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Pertemuan 4 

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 1 

2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan dari materi 

sebelumnya 

Siswa menanyakan hal – hal yang belum diketahui pada 

pembelajaran sebelumnya  

2 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab volume kubus 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

2 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan 

volume kubus  

Kegiatan Inti 

1 Guru meminta siswa memperlajari volume kubus 

terlebih dahulu pada buku paket siswa bersama 

teman sebangku 

Siswa mempelajari volume kubus bersama teman 

sebangku 

2 

2 Guru menjelaskan mengenai volume kubus Siswa mendengarkan penjelasan guru 7 

3 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 2 
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hal – hal yang kurang dipahami  

4 Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mencatat 

Mencatat pada buku tulis 6 

4 Guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru 10 

5 Guru meminta siswa menuliskan hasil pengerjaan 

soal didepan kelas dan menjelaskan kepada teman 

Siswa menuliskan jawaban soal didepan kelas dan 

menjelaskan kepada teman yang lain. 

2 

6 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami 

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 2 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep volume 

kubus yang telah dipelajari 

1 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan jika 

ada pertanyaanbisa ditanyakan pada pertemuan 

berikutnya  

Mendengarkan instruksi dari guru 1 

3 Memberi informasi kepada siswa mengenai materi 

untuk pertemuan selanjutnya  

Menerima perintah dari guru 1 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 1 
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Pertemuan 5 

 

No 

Langkah Pembelajaran Alokasi 

Waktu 

(menit) 
Aktivitas Guru Aktivitas Siswa 

Pendahuluan 

1 Guru membuka pelajaran dengan mengucapkan 

salam dilanjutkan berdoa 

Menjawab salam dan berdoa bersama 3 

2 Mengingat pembelajaran sebelumnya dan menyakan 

apakan masih ada yang perlu ditanyakan dari materi 

sebelumnya 

Siswa menanyakan hal – hal yang belum diketahui pada 

pembelajaran sebelumnya  

8 

3 Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yaitu bab 

bangun ruang sub bab volume balok 

Memperhatikan guru dan menyiapkan peralatan untuk 

belajar  

5 

4 Guru memotivasi siswa dengan menceritakan hal- hal 

dalam kehidupan sehari yang berkaitan dengan 

volume balok  

Kegiatan Inti 

1 Guru meminta siswa memperlajari volume balok 

terlebih dahulu pada buku paket siswa bersama 

teman sebangku 

Siswa mempelajari volume balok bersama teman 

sebangku 

10 

2 Guru menjelaskan mengenai volume balok Siswa mendengarkan penjelasan guru 8 

3 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami  

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 3 
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4 Guru memberikan soal untuk dikerjakan siswa Siswa mengerjakan soal yang diberikan guru 20 

5 Guru meminta siswa menuliskan hasil pengerjaan 

soal didepan kelas dan menjelaskan kepada teman 

Siswa menuliskan jawaban soal didepan kelas dan 

menjelaskan kepada teman yang lain. 

11 

6 Guru memberikan kesempatan untuk siswa bertanya 

hal – hal yang kurang dipahami 

Siswa bertanya tentang hal – hal yang belum dipahami 5 

Penutup 

1 Bersama siswa menarik kesimpulan pembelajaran 

hari itu 

Besama guru menyimpulkan kembali konsep volume 

balok yang telah dipelajari 

2 

2 Mengingatkan siswa untuk mengerjakan latihan soal 

sebanyak – banyaknya dari referensi apapun dan 

mengingatkan bahwa pada pertemuan berikutnya 

akan diadakan postes  

Mendengarkan instruksi dari guru 3 

4 Mengakhiri pelajaran dengan salam  Menjawab salam 2 
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H. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber  : Buku Matematika untuk SMP kelas VIII ( J. Dris Tasari) 

Media  : Whiteboard, spidol,  

I. Penilaian 

Penilaian individu (tes uraian tertulis) 

 

 

 

Yogyakarta,  April 2015 

 

        Mengetahui 

    Guru Pembimbing       Praktikan 

 

 

 

Dra. Mediarita Dwikarini      Fitriani Nur A 

NIP 19651017 199501 2 002                    NIM 11600017 
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LAMPIRAN 3.3. 

LEMBAR KERJA SISWA  

(LUAS PERMUKAAN KUBUS) 

Pegangan Guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .  
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Pada suatu hari Fahmi dan teman-temanya hendak mengikuti lomba 

menghias kubus dengan kertas kado yang diadakan di desanya. Panitia 

lomba akan menyediakan kubus untuk dihias dengan ukuran rusuk 10cm. 

Aturan dalam lomba tersebut adalah seluruh sisi harus tertutu poleh kertas 

kado. Bantulah Fahmi dan teman – temanya untuk mengetahui berapa luas 

minimal kertas kado yang harus dipersiapkan ! 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

Kegiatan 1 

Tahap perumusan masalah untuk dipecahkan siswa 

Dihadapan kalian terdapat kubus yang ukuran rusuk 10cm. Diskusikan 

bersama kelompok, berapa luas permukaan kubus tersebut ?  

 (kalian dapat menggunakan cara apapun untuk menghitung luas 

permukaan kubus tersebut) 

Tahap penetapan jawaban sementara (hipotesis) 

Luas permukaan kubus adalah ? berikan penjelasan ! 

Alternative jawaban :  

1. Siswa mencari cara untuk menghitung luas permukaan kubus dengan 

mencari rumus dari buku sumber yaitu 6 x s x s  

Sehingga luas permukaan kubus tersebut adalah 6 x 10 x 10 = 600cm
2 

2. Siswa menghitung satu persatu luas sisi kubus yang terdiri dari enam 

persegi  

Sehingga luas permukaan kubus adalah (6 X 100) = 600 
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Kegiatan 2 

Tahap pengumpulan data 

Bukalah kubus tersebut agar menjadi jaring – jaring kubus. Beri label 

pada setiap persegi pada jaring – jaring kubus dengan label 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ! 

Hitunglah luas daerah masing – masing persegi  

 Luas daerah persegi 1 = 10 × 10  =100  

 Luas daerah persegi 2 = 10 × 10  =100 

 Luas daerah persegi 3 = 10 × 10  =100 

 Luas daerah persegi 4 = 10 × 10  =100 

 Luas daerah persegi 5 = 10 × 10  =100 

 Luas daerah persegi 6 = 10 × 10  =100 

Hitunglah luas keseluruhan jaring – jaring kubus  

 Luas jaring – jaring = Ld.persegi 1 + Ld.persegi 2 + Ld.persegi 3 +  

Ld.persegi 4 + Ld.persegi 5 + Ld.persegi 6 

       = 100+ 100+ 100+ 100+ 100+ 100 

       = 600 

 

Tahap menarik kesimpulan 

 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 
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Alternative jawaban siswa : 

1. Jawaban pada kegiatan 1 sama dengan jawaban pada kegiatan 2 

Rumus pada buku pegangan mengenai luas permukaan kubus yaitu 

 6 x s x s diperoleh dari perhitungan luas masing – masing sisi pada 

kubus yang terdiri dari 6 sisi berbentuk persegi 

2. Jawaban pada kegiatan 1 dan kegiatan 2 berbeda 

Siswa akan berpikir bahwa ada salah satu dari kegiatan tersebut salah 

perhitungan dan mereka menganggap bahwa hipotetsis mereka yang 

benar dan mengemukakan mengapa mereka menganggap hipotetsis 

mereka benar 

 

 

    Mari kita simpulakan  

Jika terdapat kubus dengan ukuran panjang rusuk  r  dengan jaring – 

jaring seperti pada gambar dibawah ini. Berapa luas permukaan kubus dengan 

panjang rusuk r  tersebut !  

 

 

 

 

Luas daerah persegi 1 = r × r  = r
2
 

 Luas daerah persegi 2 = r × r  = r
2
 

 Luas daerah persegi 3 = r × r  = r
2
 

 Luas daerah persegi 4 = r × r  = r
2
 

 Luas daerah persegi 5 = r × r  = r
2
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 Luas daerah persegi 6 = r × r  = r
2 

 Luas keseluruhan jaring – jaring kubus  

 Luas jaring – jaring = Ld.persegi 1 + Ld.persegi 2 + Ld.persegi 3 +  

Ld.persegi 4 + Ld.persegi 5 + Ld.persegi 6 

       = r × r  +   r × r  + r × r  + r × r    + r × r    + r × r     

       = 6  (r × r ) 

  

Jadi luas permukaan kubus dengan panjang rusuk  r  adalah 

  Luas permukaan kubus = 6 (r × r )  

Tahap aplikasi kesimpulan 

Latihan soal : 

1. Pak Hadi adalah seorang pengrajin mainan edukasi, salah satu mainan 

butannya adalah kubus hitung yang terbuat dari papan kayu yang tidak 

terlalu tebal. Pak Hadi harus membuat beberapa kubus hitung untuk 

dijual. Jika Pak Hadi memiliki papan kayu berukuran 25cm x 25 cm, 

berapa banyak kubus dengan ukuran panjang rusuk 5 cm yang dapat 

dibuat oleh Pak Hadi 5, 4, atau 1 buah kubus ? Berikan alasan 

secukupnya dari jawabanmu ! 

 

Alternative jawaban siswa 

1. Kubus yang harus dibuat memiliki panjang rusuk 5 cm  

Jadi luas masing – masing sisi kubus adalah 25 cm
2
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Untuk membuat satu buah kubus dibutuhkan 6 sisi kubus 

sehingga membutuhkan luas kayu 6 x 25cm
2
 = 150cm

2
 

Luas papan kayu yang dimiliki adalah 25 cm x 25 cm = 625cm
2
 

Banyaknya kubus yang dapat terbuat adalah 625 : 150 adalah 4 

buah kubus. 

2. Jika anak berpikiran bahwa untuk membuat kubus dari kayu 

harus digambar pola jarring – jarring kubus terlebih dahulu pada 

kubus maka pola yang dapat tergambar yaitu 

 

 

 

 

 

 Maka hanya akan terbentuk dua jaring – jaring kubus yang 

artinya dari papan kayu tersebut hanya dapat dibuat dua 

kubus. 
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LEMBAR KERJA SISWA  

(LUAS PERMUKAAN BALOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   
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Pada pertemuan sebelumnya kalian diminta untuk membawa benda yang 

berbentuk balok yang terbuat dari kertas atau kardus yang dapat digunting.  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

Tahap perumusan masalah untuk dipecahkan siswa 

Ukurlah dengan penggaris panjang, lebar dan tinggi balok yang kalian bawa. 

misalkan 

Panjang = p  = 10 cm 

Lebar    = l   = 4 cm 

Tinggi   = t   = 5 cm 

Dihadapan kalian terdapat balok yang telah kalian bawa. Diskusikan 

bersama kelompok, berapa luas permukaan balok tersebut ?  (kalian dapat 

menggunakan cara apapun untuk menghitung luas permukaan balok tersebut) 

Tahap penetapan jawaban sementara (hipotesis) 

Luas permukaan balok adalah ? berikan penjelasan ! 

Alternative jawaban  

1. Siswa sudah mempelajari rumus luas perukaan balok pada buku siswa 

Jadi luas permukaan balok = 2(pl + pt + lt) = 2( 10.4 + 10.5 + 4.5) 

    = 2 (40 + 50 + 20) = 2(110) = 220cm
2
 

2. Siswa mengitung satu persatu luas sisi balok  

Jadi luas permukaan balok = (10x4) + (10x5)+(4x5)+ (10x4) + 

(10x5)+(4x5) = 40 + 50 + 20 + 40 + 50 + 20 = 220cm
2 
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Dan ukuran balok lainnya sesuai balok yang dibawa oleh siswa 

Kegiatan 2 

Tahap pengumpulan data  

Bukalah balok tersebut agar menjadi jaring – jaring balok. Beri label 

pada setiap persegi panjang pada jaring – jaring balok dengan label 1, 2, 3, 4, 

5 dan 6! 

Alternative jawaban siswa  

Misalkan siswa memberi label pada jaring – jaring balok seperti pada 

gambar dibawah ini 

 

 

 

 

Hitunglah luas daerah masing – masing persegi panjang  

 Luas daerah persegi panjang 1 = 5 x 4= 20 

 Luas daerah persegi panjang 2 = 10 x 4 = 40 

 Luas daerah persegi panjang 3 = 10 x 5 = 50 

 Luas daerah persegi panjang 4 = 10 x 4 = 40 

 Luas daerah persegi panjang 5 = 10 x 5 = 50 

 Luas daerah persegi panjang 6 = 5 x 4 = 20 

Carilah kesamaan dari persegi panjang – persegi panjang tersebut  

 Luas daerah persegi panjang 1 = Luas daerah persegi panjang 6 
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Mari  kita simpulkan 

 Luas daerah persegi panjang 2 = Luas daerah persegi panjang 4 

 Luas daerah persegi panjang 3 = Luas daerah persegi panjang 5 

 Luas jaring – jaring = 2 Ld.persegi panjang 1 +  2 Ld.persegi panjang 2 + 

2 Ld.persegi panjang 3  

=  2 (20)  + 2 (40)  +2 (50)  = 40 + 80 + 100 = 220cm
2 

 

Tahap penarikan kesimpulan 

 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

 

 

 

 

 

 

Jika terdapat balok dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t  

dengan jaring – jaring seperti pada gambar dibawah ini. Berapa luas 

permukaan balok tersebut!.  
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Luas daerah persegi panjang 1 = t x l   

 Luas daerah persegi panjang 2 = p x l 

 Luas daerah persegi panjang 3 = p x t 

 Luas daerah persegi panjang 4 = p x l   

 Luas daerah persegi panjang 5 = p x t   

 Luas daerah persegi panjang 6 = t x l   

Carilah kesamaan dari persegi panjang – persegi panjang tersebut  

 Luas daerah persegi panjang 1 = Luas daerah persegi panjang 6 

 Luas daerah persegi panjang 2 = Luas daerah persegi panjang 4 

 Luas daerah persegi panjang 3 = Luas daerah persegi panjang 5 

 Luas jaring – jaring = 2 Ld.persegi panjang 1 +  2 Ld.persegi panjang 2+ 

2 Ld.persegi panjang 3 

 =  2 (t x l  )  +  2( p x l)  + 2 (p x t)   

 = 2 ((t x l  )   + ( p x l)   + (p x t)  ) 
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Jadi luas permukaan balok dengan panjang  p, lebar  l, dan tinggi t adalah 

 Luas permukaan balok = 2 (pl + pt + tl) 

 

Latihan soal : 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

Pada balok ABCD.EFGH jika panjang AB = 15 cm, BC = 7 cm, dan CG = 8 cm, 

hitunglah luas permukaan balok ABCD.EFGH tersebut!. 

2. Sandi bekerja di sebuah perusahaan keju. Sandi menyusun 15 kotak keju berbentuk 

balok masing - masing berukuran 10 cm x 7 cm x 5 cm. Keju tersebut harus diatur 

dalam dalam 3 baris memanjang tanpa ditumpuk dalam satu kotak kardus berbentuk 

balok. Tentukan luas minimal pemukaan kardus untuk menyusun 15 kotak keju 

tersebut!. 

3. Jika diketahui luas permukaan sebuah balok adalah 180 cm
2
. Hitunglah lebar balok 

tersebut apabila panjangnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 3 cm!. 

 

Alternative jawaban siswa 

1. AB = p = 10 cm 
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DB = l = 5 cm 

CG = t  = 3 cm 

Luas permukaan balok = 2 (p.l  + p.t + l.t) 

    = 2 (10.5 + 10.3 + 5.3) = 2 (50 + 30 + 15) 

    = 2. 95 = 190cm
2
 

 

2. Balok disusun 3 baris memanjang  

 

 

 

 

Panjang kardus = 3 x 10 = 30cm 

Lebar kardus = 5 x 7 = 45cm 

Tingi kardus = 1 x 5 = 5cm 

Luas permukaan kardus =  2 (pl + pt + tl)  

   = 2((30x45) + (30x5) +(5x45)) =3450cm
2
 

3. Diketahui : luas permukaan balok = 180 cm
2
 

   Panjang baalok = p = 8 cm 

   Tinggi balok = t = 3 cm 

Ditanyakan : lebar balok ? 

Jawab :  L  = 2 (pl + pt + tl) 

 180 = 2 ( 8l + 8.3 + 3.l) 

 90 =    ( 8l + 8.3 + 3.l) 

 90 – 24 = 11 l 

 66  = 11 l 

 l  = 6 cm 

jadi lebar balok tersebut adalah 6 cm.  
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LEMBAR KERJA SISWA  

(VOLUME KUBUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   
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Pernahkan kalian melihat permainan rubrik. Permainan tersebut tersusun oleh 

beberapa kubus kecil menjadi kubus yang lebih besar. Ada beberapa ukuran 

rubrik yang biasa dimainkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Kegiatan 1 

Tahap perumusan masalah untuk dipecahkan siswa 

Coba kalian perhatikan gambar rubik berikut  

 

 

 

 

Rubik tersebut tediri dari susunan beberapa kubus kecil menjadi kubus 

yang lebih besar. Hitunglah banyaknya kubus kecil dalam rubik tersebut! 

(kalian dapat menggunakan cara apapun untuk menghitung banyaknya kubus 

kecil pada rubik) 

Tahap penetepan jawaban sementara (hipotetsis) 

Jumlah kubus kecil adalah ? berikan penjelesan secukupnya ! 

Alternative jawaban siswa 

1.siswa menghitung secara manual satu persatu dengan jumlah kubus kecil 

adalah 27 
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Tahap pengumpulan data  

Kegiatan 2 

Kalian dapat memisahkan rubik tersebut berdasarkan banyaknya lapisan.  

 

 

Tiap lapisan dapat kalian pisahkan bersadarkan banyaknya baris 

 

 

 

 

 

 

Tiap baris pada tiap lapisan dapat kalian pisahkan berdasarkan banyaknya 

kubus 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan pada rubik adalah 3 

Banyaknya baris pada tiap lapisan rubik adalah 3 

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah 3 
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Mari kita simpulkan 

Banyaknya kubus pada rubik tersebut adalah banyaknya lapisan dikali 

banyaknya baris pada tiap lapisan dikali banyaknya kubus pada tiap baris 

Jadi banyaknya kubus kecil pada rubik = 3×3×3 

        = 27 

Tahap menarik kesimpulan 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

Siswa dengan hipotetsis yang benar akan mengerti bahwa untuk menghitung 

kubus satuan tidak perlu dengan meghitungnua secara manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika ada kubus dengan ukuran panjang rusuk  s  seperti pada gambar 

dibawah ini. Berapa volume kubus dengan panjang rusuk s  tersebut !  
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Jika volume kubus sama dengan banyaknya kubus satuan yang 

menyusunnya. Untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan 

bantuan kubus – kubus kecil berukuran 1 satuan yang menyusun kubus 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan kubus kecil pada kubus besar adalah sebannyak s 

Banyaknya baris pada tiap lapisan kubus adalah sebanyak  

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah sebanyak s 

Jumlah kubus keseluruhan = s × s × s = s
3
 

 

Jadi volume kubus dengan ukuran panjang rusuk s  adalah 

   Volume kubus = s × s × s = s
3
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Tahap penerapan kesimpulsn (aplikasi) 

Latihan soal  

1. Santi hendak membantu ibunya untuk menyusun lilin hias yang 

dikemas dalam kotak – kotak berbentuk kubus dalam kardus besar 

berbentuk kubus pula. Jika panjang rusuk kotak  lilin adalah 7 cm dan 

panjang rusuk kardus besar adalah 35 cm. Hitunglah banyaknya kotak 

lilin yang dapat tertampung dalam kardus besar agar kardus besar terisi 

penuh!. 

Alternative jawaban siswa : 

1. Menggunakan konsep volume  

Banyaknya kotak lilin yang dapat tertampung dapat diketahui dari 

membagi volume kardu dengan volume kotak lilin maka 

Volume kardus = s
3
= 28

3
 = 42875 

Volume kotak lilin = s
3
= 7

3
 = 343 

Banyaknya kotak lilin dalam kardus adalah = 42875 : 343 = 125 

2. Menggunkan konsep jumlah kubus satuan sama dengan volume kubus 

Siswa dapat mengganggap kotak lilin sebagai kubus satuan  

Sehingga banyaknya lapisan kubus yaitu 35 : 7 =  5 

Banyaknya baris tiap lapisan  yaitu 35 : 7 = 5 

Banyaknya kubus satuan tiap baris yaitu 35 : 7 = 5 

Sehingga banyaknya kotak lilin  dalam kardus adalah = 5 x 5 x 5 = 125 
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LEMBAR KERJA SISWA  

(VOLUME BALOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   
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Pernahkah kalian berkunjung ke kolam renang,? Tentunya menyenangkan jika 

bisa bermain di kolam renang. Pernahkah kalian berpikir berepa volume air pada 

kolam renang tersebut?. Apakah kalian dirumah mempunyai akuarium yang 

berbentuk balok? Tentunya jika kalian ingin memelihara ikan didalamnya kalian 

harus mengisi akuarium dengan air.  

 Dandi mempunyai sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 

panjang 5 dm, lebar 3 dm dan tinggi 4 dm. Dandi hendak mengisi akuarium 

tersebut dengan air menggunakan gayung  bervolume 1 Liter ( 1 dm
3
). Bantulah 

Dandi untuk menghitung berapa kali ia harus menuangkan air dalam gayung jika 

ia hanya ingin mengisi akuarium 
 

 
 dari tinggi akuarium.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap perumusan masalah untuk dipecahkan siswa 

     Kegiatan 1 

Hitunglah banyaknya gayung untuk mengisi akuarium dengan ukuran  

panjang 5 dm, lebar 3 dm dan tinggi 4 dm.  Jika akuarium tersebut  hanya 

terisi 
 

 
 dari tinggi akuarium ! (kalian dapat menggunakan cara apapun untuk 

menghitung banyaknya gayung untuk mengisi akuarium) 

Tahap penetepan jawaban sementara (hipotetsis) 

Banyaknya gayung untuk mengisi akuarium? Berikan penjelasan ! 

Alternative jawaban siswa  

1.siswa yang telah mengetahui rumus volume balok dari buku paket akan 

menjawab  v = p x l x t = 5 x 3 x 3 = 45 gayung  
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2. menggunkan konsep kubus satuan merujuk pada pengetahuan yang 

diperoleh pada pertemuan sebelumnya yaitu jumlah kbus satuan sama dengan 

volume.  

 Siswa menggap gayung sebagai kubus satuan sehingga banyaknya 

lapisan kubus satuan adalah 
 

 
   tinggi = 

 

 
   4 = 3 

Banyaknya baris tiap lapis adalah 3  

Banyaknya kubus tiap baris adalah 5  

Jadi banyaknya gayung = 3 x 3 x 5 = 45 gayung  

 Tahap pengumpulan data  

Kegiatan 2 

Untuk mempermudah perhitungan kalian dapat menggunakan bantuan 

kubus satuan yang  menyusun akuarium berbentuk balok tersebut. Banyaknya 

kubus satuan yang menyusun balok sama dengan volume balok. 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan =  tinggi akuarium =  4 

 Jika hanya diisi  
 

 
 dari tinggi akuarium  maka banyaknya lapisan  

 =  
 

 
   tinggi = 

 

 
   4 = 3 

Banyaknya baris pada tiap lapisan =  lebar akuarium = 3 

Banyaknya kubus pada tiap baris = lebar akuarium = 5 
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Mari  kita simpulkan 

Banyaknya kubus satuan pada akuarium tersebut adalah banyaknya lapisan 

dikali banyaknya baris pada tiap lapisan dikali banyaknya kubus pada tiap 

baris 

Jadi banyaknya kubus satuan pada akuarium = 3.×3×5 

                 = 45 

Banyaknya gayung untuk mengisi akuarium tersebut  = 45 

Jadi volume akuarium = 45 

Tahap penarikan kesimpulan 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

Siswa dapat menyimpulkan sementara bahwa volume balok juga merupakan 

jumlah kubus satuan  

 

 

 

 

 

 

 

Jika terdapat balok dengan dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan 

tinggi t  seperti pada gambar dibawah ini. Berapa volume balok  dengan 

dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t  tersebut !  
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Untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan bantuan 

kubus – kubus kecil berukuran 1 satuan yang menyusun kubus tersebut. 

Volume balok  sama dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan kubus kecil pada balok adalah sebanyak    l 

Banyaknya baris pada tiap lapisan balok adalah sebanyak   t 

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah sebanyak  p 

Jumlah kubus keseluruhan = p × l × t 

 

 

Jadi volume kubus dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t adalah 

 Volume balok =  p × l × t 
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Tahap penerapan kesimpulan (aplikasi) 

Latihan soal  

1. Terdapat dua buah akuarium berbentuk balok. Ukuran panjang tinggi 

dan lebar akuarium A adalah 30 cm × 15 cm × 25 cm. Jika akuarium B 

memiliki panjang dan tinggi yang sama dengan akuarium A dan volume 

akuarium B dua kali lipat volume akuarium A, tentukan lebar akuarium 

B!. 

2. Pak Roni adalah seorang pembuat akuarium dari kaca. Akuarium yang 

dibuat oleh Pak Roni memiliki 3 variasi ukuran sesuai volumenya yaitu 

ukuran kecil dengan volume 20 Liter, ukuran sedang dengan volume 40 

Liter dan ukuran besar dengan volume 60 Liter. Pak Roni berniat 

membuat satu variasi akuarium lagi yaitu akuarium berukuran ekstra  

dengan volume 120 Liter dengan panjang 10 dm. Untuk membuat 

akuarium tersebut Pak Roni harus membeli kaca seharga 20.000/m
2
.   

(1 liter = 1dm
3
) 

a) Tentukan 2 kemungkinan  ukuran ( lebar dan tinggi) akuarium 

berurkuran ekstra yang dapat dibuat oleh Pak Roni ! 

b) Dari kedua ukuran akuarium ekstra yang kalian tentukan pada point 

(a) ukuran manakah yang membutuhkan biaya pembuatan yang lebih 

sedikit ? 

 

Alternative jawaban siswa  

1. Lebar akuarium B dua kali lipat lebar akuarium A yaitu  50 cm 

2. Volume akuarium = 120 Liter = 10dm
3
 

Panjang akuarium = 10 dm 

a. Kemungkinan ukuran  

- lebar = 12 dm 

tinggi = 1 dm 

- lebar = 2 dm 

tinggi = 6 dm 

- lebar = 3 dm 

tinggi = 4 dm 

b. biaya pembuatan dapat dilihat dari luas permukaan  

- ukuran 10 x 12 x 1 
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luas = 2 ( 10.12 + 10.1 + 12.1) = 2 (142) = 284 

- ukuran 10 x 2 x 6 

luas = 2 (10.2 + 10.6 + 2.6) = 2(92) = 184 

- ukuran 10 x 3 x 4 

luas = 2 ( 10.3 + 10.4 + 3.4) = 2( 82) = 164 
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LAMPIRAN 3.4. 

LEMBAR KERJA SISWA  

(LUAS PERMUKAAN KUBUS) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .  
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Pada suatu hari Fahmi dan teman-temanya hendak mengikuti lomba 

menghias kubus dengan kertas kado yang diadakan di desanya. Panitia 

lomba akan menyediakan kubus untuk dihias dengan ukuran rusuk 10cm. 

Aturan dalam lomba tersebut adalah seluruh sisi harus tertutu poleh kertas 

kado. Bantulah Fahmi dan teman – temanya untuk mengetahui berapa luas 

minimal kertas kado yang harus dipersiapkan ! 

 

   

 

 

 

   

 

 

Kegiatan 1 

Dihadapan kalian terdapat kubus yang ukuran rusuk 10cm. Diskusikan 

bersama kelompok, berapa luas permukaan kubus tersebut ?   

(kalian dapat menggunakan cara apapun untuk menghitung luas 

permukaan kubus tersebut) 

Luas permukaan kubus adalah ? berikan penjelasan ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Kegiatan 2 

Bukalah kubus tersebut agar menjadi jaring – jaring kubus. Beri label 

pada setiap persegi pada jaring – jaring kubus dengan label 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ! 

Hitunglah luas daerah masing – masing persegi  

 Luas daerah persegi 1 = ..... × …..  =  

 Luas daerah persegi 2 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 3 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 4 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 5 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 6 = ..... × …..  = 

Hitunglah luas keseluruhan jaring – jaring kubus  

 Luas jaring – jaring = Ld.persegi 1 + Ld.persegi 2 + Ld.persegi 3 +  

Ld.persegi 4 + Ld.persegi 5 + Ld.persegi 6 

       = ........  +  ........  + .......  + .......  + .......  + .......   

       = ……… 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 



292 
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     Mari kita simpulakan  

Jika terdapat kubus dengan ukuran panjang rusuk  r  dengan jaring – 

jaring seperti pada gambar dibawah ini. Berapa luas permukaan kubus dengan 

panjang rusuk r  tersebut !  

 

 

 

 

Luas daerah persegi 1 = ..... × …..  =  

 Luas daerah persegi 2 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 3 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 4 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 5 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi 6 = ..... × …..  = 

 Luas keseluruhan jaring – jaring kubus  

 Luas jaring – jaring = Ld.persegi 1 + Ld.persegi 2 + Ld.persegi 3 +  

Ld.persegi 4 + Ld.persegi 5 + Ld.persegi 6 

       = .......  +  .......  + ......  + ......  + ......  + ......   

       = ……. ( …… × …..)   

  

Jadi luas permukaan kubus dengan panjang rusuk  r  adalah 

  Luas permukaan kubus = ……. ( ……... × ……. )  
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Latihan soal : 

1. Pak Hadi adalah seorang pengrajin mainan edukasi, salah satu mainan 

butannya adalah kubus hitung yang terbuat dari papan kayu yang tidak 

terlalu tebal. Pak Hadi harus membuat beberapa kubus hitung untuk 

dijual. Jika Pak Hadi memiliki papan kayu berukuran 25cm x 25 cm, 

berapa banyak kubus dengan ukuran panjang rusuk 5 cm yang dapat 

dibuat oleh Pak Hadi 5, 4, atau 1 buah kubus ? Berikan alasan 

secukupnya dari jawabanmu ! 
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LEMBAR KERJA SISWA  

(LUAS PERMUKAAN BALOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   
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Pada pertemuan sebelumnya kalian diminta untuk membawa benda yang 

berbentuk balok yang terbuat dari kertas atau kardus yang dapat digunting.  

 

 

 

 

 

 

Kegiatan 1 

 

Ukurlah dengan penggaris panjang, lebar dan tinggi balok yang kalian bawa. 

Panjang = p  = …… 

Lebar    = l   = …… 

Tinggi   = t   = …… 

Dihadapan kalian terdapat balok yang telah kalian bawa. Diskusikan 

bersama kelompok, berapa luas permukaan balok tersebut ?  (kalian dapat 

menggunakan cara apapun untuk menghitung luas permukaan balok tersebut) 

Luas permukaan balok adalah ? berikan penjelasan ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 
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Kegiatan 2 

Bukalah balok tersebut agar menjadi jaring – jaring balok. Beri label 

pada setiap persegi panjang pada jaring – jaring balok dengan label 1, 2, 3, 4, 

5 dan 6! 

Hitunglah luas daerah masing – masing persegi panjang  

 Luas daerah persegi panjang 1 = ..... × …..  =  

 Luas daerah persegi panjang 2 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi panjang 3 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi panjang 4 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi panjang 5 = ..... × …..  = 

 Luas daerah persegi panjang 6 = ..... × …..  = 

Carilah kesamaan dari persegi panjang – persegi panjang tersebut  

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas jaring – jaring = 2 Ld.persegi panjang …. +  2 Ld.persegi panjang …. + 

2 Ld.persegi panjang ….  

=  2 (.......)  + 2 (.......)  +2 (.......)  = ………… 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 
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Mari  kita simpulkan 

 

 

Jika terdapat balok dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t  

dengan jaring – jaring seperti pada gambar dibawah ini. Berapa luas 

permukaan balok tersebut!.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas daerah persegi panjang 1 = ..... × …..   

 Luas daerah persegi panjang 2 = ..... × …..   

 Luas daerah persegi panjang 3 = ..... × …..   

 Luas daerah persegi panjang 4 = ..... × …..   

 Luas daerah persegi panjang 5 = ..... × …..   

 Luas daerah persegi panjang 6 = ..... × …..   
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Carilah kesamaan dari persegi panjang – persegi panjang tersebut  

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas daerah persegi panjang …… = Luas daerah persegi panjang ….. 

 Luas jaring – jaring = 2 Ld.persegi panjang …. +  2 Ld.persegi panjang …. + 

2 Ld.persegi panjang ….  

 =  2 (..... x....)  +  2 (..... x....)  + 2 (..... x....)   

 = 2 (…………. + ………… + ………..) 

 

 

Jadi luas permukaan balok dengan panjang  p, lebar  l, dan tinggi t adalah 

 Luas permukaan balok = 2 (…………. + ………… + ………..)  
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Latihan soal : 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

Pada balok ABCD.EFGH jika panjang AB = 15 cm, BC = 7 cm, dan CG = 8 cm, 

hitunglah luas permukaan balok ABCD.EFGH tersebut!. 

2. Sandi bekerja di sebuah perusahaan keju. Sandi menyusun 15 kotak keju berbentuk 

balok masing - masing berukuran 10 cm x 7 cm x 5 cm. Keju tersebut harus diatur 

dalam dalam 3 baris memanjang tanpa ditumpuk dalam satu kotak kardus berbentuk 

balok. Tentukan luas minimal pemukaan kardus untuk menyusun 15 kotak keju 

tersebut!. 

3. Jika diketahui luas permukaan sebuah balok adalah 180 cm
2
. Hitunglah lebar balok 

tersebut apabila panjangnya adalah 8 cm dan tingginya adalah 3 cm!. 
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LEMBAR KERJA SISWA  

(VOLUME KUBUS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   



302 
 

 

Pernahkan kalian melihat permainan rubrik. Permainan tersebut tersusun oleh 

beberapa kubus kecil menjadi kubus yang lebih besar. Ada beberapa ukuran 

rubrik yang biasa dimainkan. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   Kegiatan 1 

Coba kalian perhatikan gambar rubik berikut  

 

 

 

 

Rubik tersebut tediri dari susunan beberapa kubus kecil menjadi kubus 

yang lebih besar. Hitunglah banyaknya kubus kecil dalam rubik tersebut! 

(kalian dapat menggunakan cara apapun untuk menghitung banyaknya kubus 

kecil pada rubik) 

Jumlah kubus kecil adalah ? berikan penjelesan secukupnya ! 
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Kegiatan 2 

Kalian dapat memisahkan rubik tersebut berdasarkan banyaknya lapisan.  

 

 

Tiap lapisan dapat kalian pisahkan bersadarkan banyaknya baris 

 

 

 

 

 

 

Tiap baris pada tiap lapisan dapat kalian pisahkan berdasarkan banyaknya 

kubus 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan pada rubik adalah ….. 

Banyaknya baris pada tiap lapisan rubik adalah ….. 

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah ….. 
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Mari kita simpulkan 

Banyaknya kubus pada rubik tersebut adalah banyaknya lapisan dikali 

banyaknya baris pada tiap lapisan dikali banyaknya kubus pada tiap baris 

Jadi banyaknya kubus kecil pada rubik = …..×…..×….. 

        = ….. 

 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika terdapat kubus dengan ukuran panjang rusuk  s  seperti pada 

gambar dibawah ini. Berapa volume kubus dengan panjang rusuk s  tersebut !  
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Jika volume kubus sama dengan banyaknya kubus satuan yang 

menyusunnya. Untuk mengetahui volume kubus kita dapat menggunakan 

bantuan kubus – kubus kecil berukuran 1 satuan yang menyusun kubus 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan kubus kecil pada kubus besar adalah sebanyak ………. 

Banyaknya baris pada tiap lapisan kubus adalah sebanyak  ……… 

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah sebanyak ………… 

Jumlah kubus keseluruhan = ……..×……..×……..= ……….. 

 

Jadi volume kubus dengan ukuran panjang rusuk s  adalah 

   Volume kubus = ……..×……..×…….. = ……… 
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Latihan soal  

1. Santi hendak membantu ibunya untuk menyusun lilin hias yang 

dikemas dalam kotak – kotak berbentuk kubus dalam kardus besar 

berbentuk kubus pula. Jika ukuran rusuk kubus lilin adalah 7cm dan 

ukuran rusuk kardus besar adalah 35cm. Hitunglah banyaknya kubus 

lilin yang dapat tertampung dalam kardus besar jika kardus besar terisi 

penuh!. 
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LEMBAR KERJA SISWA  

(VOLUME BALOK) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Kelompok  =  

Anggota kelompok : 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7. .   
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Pernahkah kalian berkunjung ke kolam renang,? Tentunya menyenangkan jika 

bisa bermain di kolam renang. Pernahkah kalian berpikir berepa volume air pada 

kolam renang tersebut?. Apakah kalian dirumah mempunyai akuarium yang 

berbentuk balok? Tentunya jika kalian ingin memelihara ikan didalamnya kalian 

harus mengisi akuarium dengan air.  

 Dandi mempunyai sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran 

panjang 5 dm, lebar 3 dm dan tinggi 4 dm. Dandi hendak mengisi akuarium 

tersebut dengan air menggunakan gayung  bervolume 1 Liter ( 1 dm
3
). Bantulah 

Dandi untuk menghitung berapa kali ia harus menuangkan air dalam gayung jika 

ia hanya ingin mengisi akuarium 
 

 
 dari tinggi akuarium.! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kegiatan 1 

Hitunglah banyaknya gayung untuk mengisi akuarium berbentuk balok 

dengan ukuran panjang 5 dm, lebar 3 dm dan tinggi 4 dm. Jika akuarium 

tersebut  hanya terisi  
 

 
 dari tinggi akuarium ! (kalian dapat menggunakan 

cara apapun untuk menghitung banyaknya gayung untuk mengisi akuarium) 

Berapa banyak gayung untuk mengisi akuarium? Berikan penjelasan ! 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………….. 
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Kegiatan 2 

Untuk mempermudah perhitungan kalian dapat menggunakan bantuan 

kubus satuan yang  menyusun akuarium berbentuk balok tersebut. Banyaknya 

kubus satuan yang menyusun balok sama dengan volume balok. 

 

 

 

 

 

Banyaknya lapisan =  tinggi akuarium =  …….. 

 Jika hanya diisi  
 

 
 dari tinggi akuarium  maka banyaknya lapisan  

 =  
 

 
   tinggi = 

 

 
   …. = ….. 

Banyaknya baris pada tiap lapisan =  panjang akuarium =  ……. 

Banyaknya kubus pada tiap baris = lebar akuarium = ……… 

Banyaknya kubus satuan pada akuarium tersebut adalah banyaknya lapisan 

dikali banyaknya baris pada tiap lapisan dikali banyaknya kubus pada tiap 

baris 

Jadi banyaknya kubus satuan pada akuarium = …........×…........×…........ 

                 = ………… 

Jadi volume akuarium = ……. 

Banyaknya gayung untuk mengisi akuarium tersebut  = ……… 
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Mari  kita simpulkan 

Coba kalian bandingkan hasil perhitungan pada kegiatan 1 dan kegiatan 2. 

Apa kesimpulan yang dapat kalian ambil dari kegiatan 1 dan kegatan 2 ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jika terdapat balok dengan dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan 

tinggi t  seperti pada gambar dibawah ini. Berapa volume balok  dengan 

dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t  tersebut !  

 

 

 

Untuk mempermudah perhitungan kita dapat menggunakan bantuan 

kubus – kubus kecil berukuran 1 satuan yang menyusun kubus tersebut. 

Volume balok  sama dengan banyaknya kubus satuan yang menyusunnya 
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Banyaknya lapisan kubus kecil pada balok adalah sebanyak ………. 

Banyaknya baris pada tiap lapisan balok adalah sebanyak  ……… 

Banyaknya kubus pada tiap baris adalah sebanyak ………… 

Jumlah kubus keseluruhan = ……..×……..×…….. 

 

 

Jadi volume kubus dengan ukuran panjang  p, lebar  l, dan tinggi t adalah 

 Volume balok = ……..×……..×……..  
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Latihan soal  

1. Terdapat dua buah akuarium berbentuk balok. Ukuran panjang tinggi dan lebar 

akuarium A adalah 30 cm × 15 cm × 25 cm. Jika akuarium B memiliki panjang dan 

tinggi yang sama dengan akuarium A dan volume akuarium B dua kali lipat volume 

akuarium A, tentukan lebar akuarium B!. 

2. Pak Roni adalah seorang pembuat akuarium dari kaca. Akuarium yang dibuat oleh Pak 

Roni memiliki 3 variasi ukuran sesuai volumenya yaitu ukuran kecil dengan volume 20 

Liter, ukuran sedang dengan volume 40 Liter dan ukuran besar dengan volume 60 Liter. 

Pak Roni berniat membuat satu variasi akuarium lagi yaitu akuarium berukuran ekstra  

dengan volume 120 Liter dengan panjang 10 dm. Untuk membuat akuarium tersebut Pak 

Roni harus membeli kaca seharga 20.000/m
2
.   

(1 liter = 1dm
3
) 

a) Tentukan 2 kemungkinan  ukuran ( lebar dan tinggi) akuarium berurkuran ekstra 

yang dapat dibuat oleh Pak Roni ! 

b) Dari kedua ukuran akuarium ekstra yang kalian tentukan pada point (a) ukuran 

manakah yang membutuhkan biaya pembuatan yang lebih sedikit ? 



313

LAMPIRAN 4

VALIDITAS DAN REALIABILITAS
4.1. Lembar Validasi

4.2. Hasil Uji Validasi Instrumen Pretest dan Posttest Kemampuan Literasi
Matematis  oleh Ahli

4.3. Reliabilitas Skor Kemampuan Literasi Matematis dan Disposisi Matematis
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LAMPIRAN 4.1. 

LEMBAR VALIDASI 

SOAL PRETEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

 

 

NamaValidator  : ________________________ 

Pekerjaan   : ________________________ 

NIP    : ________________________ 

 

Petunjuk: 

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian Bapak/Ibu tentang kualitas instrumen 

penelitian Pretest-Posttest dari segi isi dan konstruk berkatan kesesuaian dengan variabel yang akan 

diukur. Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada kolom di 

bawah ini dengan memberi tanda centang (√). 

  

Pengolahan Hasil Penilaian: 

Hasil penilaian dari Bapak/Ibu akan diolah menggunakan rumus CVR (Content ValdityRatio). 

Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
  
 
)    

 

dimana ne  adalah jumlah penilai yang menyatakan esensial, n adalah jumlah penilai. CVR akan 

terentang dari -1 s.d. 1. Bila setengah dari penilai menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, CVR = 

0, berarti aitem tersebut valid. 

 

Keterangan Kolom Penilaian: 

1. Esensial, jika soal sesuai dengan indikator yang hendak diukur dan memiliki format serta tata 

bahasa yang dapat dipahami 

2. Berguna tapi tidak esensial,jikasoal berguna untuk pengukuran lain tetapi tidak sesuai dengan 

indikator yang hendak diukur 

3. Tidak perlu, jika soal tidak sesuai dengan indikator yang hendak diukur dan tidak diperlukan 

dalam pengukuran 
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Tabel Penilaian 

No. 

Butir 

Soal 

Penilaian 

Esensial Berguna Tidak Esensial Tidak Perlu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Kesimpulan 

Keterangan 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Perlu Konsultasi         

Revisi Besar, bisa digunakan dengan revisi besar          

Revisi Kecil, bisa digunakan dengan revisi kecil         

Tidak revisi, dapat digunakan tanpa revisi         
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Apabila terdapat saran, dimohon kepada Bapak/ Ibu untuk menuliskan saran secara 

langsung pada naskah atau pada kotak saran berikut. 

 

   Saran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,         Maret 2015 

Validator 

 

 

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

NIP. _________________ 
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LEMBAR VALIDASI 

SOAL POSTTEST KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIKA 

 

 

NamaValidator  : ________________________ 

Pekerjaan   : ________________________ 

NIP    : ________________________ 

 

Petunjuk: 

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui penilaian Bapak/Ibu tentang kualitas instrumen 

penelitian Pretest-Posttest dari segi isi dan konstruk berkatan kesesuaian dengan variabel yang akan 

diukur. Sehubungan dengan itu, dimohon kiranya Bapak/Ibu memberikan penilaian pada kolom di 

bawah ini dengan memberi tanda centang (√). 

  

Pengolahan Hasil Penilaian: 

Hasil penilaian dari Bapak/Ibu akan diolah menggunakan rumus CVR (Content ValdityRatio). 

Formula persamaannya adalah sebagai berikut. 

    (
  
 
)    

 

dimana ne  adalah jumlah penilai yang menyatakan esensial, n adalah jumlah penilai. CVR akan 

terentang dari -1 s.d. 1. Bila setengah dari penilai menyatakan sebuah aitem bersifat esensial, CVR = 

0, berarti aitem tersebut valid. 

 

Keterangan Kolom Penilaian: 

4. Esensial, jika soal sesuai dengan indikator yang hendak diukur dan memiliki format serta tata 

bahasa yang dapat dipahami 

5. Berguna tapi tidak esensial,jikasoal berguna untuk pengukuran lain tetapi tidak sesuai dengan 

indikator yang hendak diukur 

6. Tidak perlu, jika soal tidak sesuai dengan indikator yang hendak diukur dan tidak diperlukan 

dalam pengukuran 
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Tabel Penilaian 

No. 

Butir 

Soal 

Penilaian 

Esensial Berguna Tidak Esensial Tidak Perlu 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 

Kesimpulan 

Keterangan 
Nomor Butir Soal 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Perlu Konsultasi         

Revisi Besar, bisa digunakan dengan revisi besar          

Revisi Kecil, bisa digunakan dengan revisi kecil         

Tidak revisi, dapat digunakan tanpa revisi         
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Apabila terdapat saran, dimohon kepada Bapak/ Ibu untuk menuliskan saran secara 

langsung pada naskah atau pada kotak saran berikut. 

 

   Saran : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yogyakarta,         Maret 2015 

Validator 

 

 

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

NIP. _________________ 
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LAMPIRAN 4.2. 

HASIL UJI VALIDASI INSTRUMEN PRETEST-POSTEST KEMAMPUAN 

LITERASI MATEMATIS OLEH AHLI 

 

Setelah melakukan validasi yang difasilitasi lembar validasi, hasil validasi dihitung 

dengan CVR untuk memperoleh instrument yang berkualitas. Berikut hasil validasi 

menggunakan CVR. 

 

No. 

Soal 

Validator 
    (

   
 
)    Hasil Kesimpulan 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 

1 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)               Valid 

2 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                 Valid 

3 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)               Valid 

4 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)               Valid 

5 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                 Valid 

6 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                 Valid 

7 1 1 1 1 1 1 (
      

 
)               Valid 

8 1 0 1 1 1 1 (
      

 
)                 Valid 

 

Keterangan Validator: 

V1 = Ibu Yenny Anggraeni, M.Sc 

V2 = Bapak Noor Saif Mussafi, M. Sc 

V3 = Ibu Luluk Mauluah, M. Si, M. Pd 

V4 = Ibu Dra. Endang Sulistyowati, M. Pd. I 

V5 = Ibu Ristyani, S. Pd 

V6 = Ibu Budi Lestari, S. Pd 
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LAMPIRAN 4.3. 

RELIABILITAS SKOR KEMAMPUAN LITERASI MATEMATIS DAN 

DISPOSISI MATEMATIS 

4.31. Reliabilitas Skor Pretest Kemampuan Literasi Matematis 

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukan pada output sebagai berikut. 

 Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,665 5 

 

Interpretasi Output :  

Terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,665. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor pretest kemampuan literasi matematis adalah  0,665. 

4.32. Reliabilitas Skor Posttest Kemampuan Literasi Matematis 

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukan pada output sebagai berikut. 

 Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,732 5 

 

Interpretasi Output :  

Terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,732. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor posttest kemampuan literasi matematis adalah  0,732. 

4.31. Reliabilitas Skor Pretest Disposisi Matematis 

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukan pada output sebagai berikut. 
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 Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,889 5 

 

Interpretasi Output :  

Terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,665. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor pretest disposisi matematis adalah  0,889. 

4.31. Reliabilitas Skor Posttest Disposisi Matematis 

Perhitungan reliabilitas dengan menggunakan rumus Cronbach Alpha dengan 

bantuan aplikasi SPSS 15.0 ditunjukan pada output sebagai berikut. 

 Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha N of Items 

0,876 5 

 

Interpretasi Output :  

Terlihat bahwa nilai Cronbach’s Alpha adalah 0,876. Hal ini berarti bahwa 

reliabilitas skor posttest disposisi matematis adalah  0,876. 
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LAMPIRAN 5

DATA DAN OUTPUT HASIL PENELITIAN
5.1. Data Pretest, Posttest dan N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

5.2. Output Statistika Deskriptif Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

5.3. Output Uji Normalitas Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

5.4. Output Uji Homogenitas Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis

5.5. Analisis Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis (Anova Dua Jalur dan
Uji-T)

5.6. Data Prescale, Postscale dan N-Gain Disposisi Matematis

5.7. Output Statistika Deskriptif Data N-Gain Disposisi Matematis

5.8. Output Uji Normalitas Data N-Gain Disposisi Matematis

5.9. Output Uji Homogenitas Data N-Gain Disposisi Matematis

5.10. Analisis Data N-Gain Disposisi Matematis (Anova Dua Jalur dan Uji Mann
Whitney)

5.11. Contoh Catatan Lapangan
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LAMPIRAN 5.1 

DATA PRETEST, POSTTEST DAN N-GAIN KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

Data penelitian kemampuan literasi matematis ditunjukkan melalui perolehan skor 

pretest, posttest dan N-Gain kemampuan literasi matematis. Adapun skor peningkatan 

kemampuan literasi matematis didasarkan pada skor N-Gain dengan formula sebagai 

berikut. 

N-Gain = 
                  

                
  

Berikut disajikan hasil pretest, posttest dan N-Gain kemampuan literasi matematis pada 

kelas eksperimen dan kontrol. 

5.1.1 Data Kelas Eksperimen (VIII E) 

No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

1 E-1 TINGGI SEDANG 50,00 45,71 -0,09 

2 E-2 SEDANG SEDANG 28,57 48,57 0,28 

3 E-3 TINGGI SEDANG 54,29 47,14 -0,16 

4 E-4 SEDANG SEDANG 22,86 35,71 0,17 

5 E-5 TINGGI SEDANG 51,43 88,57 0,76 

6 E-6 SEDANG RENDAH 17,14 30,00 0,16 

7 E-7 TINGGI TINGGI 40,00 72,86 0,55 

8 E-8 SEDANG SEDANG 30,00 58,57 0,41 

9 E-9 TINGGI SEDANG 17,14 75,71 0,71 

10 E-10 TINGGI SEDANG 40,00 58,57 0,31 

11 E-11 SEDANG SEDANG 21,43 44,29 0,29 

12 E-12 TINGGI TINGGI 48,57 84,29 0,69 

13 E-13 SEDANG SEDANG 35,71 50,00 0,22 

14 E-14 SEDANG RENDAH 37,14 31,43 -0,09 

15 E-15 TINGGI SEDANG 45,71 60,00 0,26 

16 E-16 TINGGI SEDANG 24,29 52,86 0,38 

17 E-17 SEDANG SEDANG 30,00 67,14 0,53 

18 E-18 SEDANG SEDANG 25,71 55,71 0,40 

19 E-19 TINGGI SEDANG 25,71 78,57 0,71 

20 E-20 TINGGI SEDANG 32,86 58,57 0,38 

21 E-21 TINGGI TINGGI 32,86 70,00 0,55 

22 E-22 TINGGI SEDANG 24,29 57,14 0,43 

23 E-23 TINGGI SEDANG 21,43 52,86 0,40 

24 E-24 TINGGI SEDANG 25,71 57,14 0,42 

25 E-25 RENDAH RENDAH 10,00 41,43 0,35 

26 E-26 RENDAH RENDAH 17,14 25,71 0,10 

27 E-27 TINGGI SEDANG 25,71 54,29 0,38 

28 E-28 TINGGI SEDANG 41,43 81,43 0,68 

29 E-29 TINGGI SEDANG 37,14 57,14 0,32 

30 E-30 SEDANG SEDANG 32,86 50,00 0,26 
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No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

31 E-31 SEDANG SEDANG 18,57 58,57 0,49 

32 E-32 SEDANG RENDAH 31,43 52,86 0,31 

33 E-33 SEDANG SEDANG 25,71 64,29 0,52 

34 E-34 SEDANG RENDAH 22,86 55,71 0,43 

  

5.1.2 Data Kelas Kontrol (VIII A) 

No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Pretest Posttest N-Gain 

PAP PAN 

1 K-1 SEDANG SEDANG 28,57 64,29 0,50 

2 K-2 TINGGI SEDANG 47,14 58,57 0,22 

3 K-3 TINGGI SEDANG 14,29 38,57 0,28 

4 K-4 TINGGI SEDANG 7,14 22,86 0,17 

5 K-5 TINGGI TINGGI 22,86 58,57 0,46 

6 K-6 SEDANG RENDAH 32,86 35,71 0,04 

7 K-7 SEDANG SEDANG 8,57 30,00 0,23 

8 K-8 SEDANG SEDANG 27,14 61,43 0,47 

9 K-9 SEDANG SEDANG 35,71 48,57 0,20 

10 K-10 SEDANG RENDAH 27,14 42,86 0,22 

11 K-11 TINGGI SEDANG 21,43 48,57 0,35 

12 K-12 TINGGI TINGGI 25,71 41,43 0,21 

13 K-13 TINGGI TINGGI 25,71 22,86 -0,04 

14 K-14 TINGGI SEDANG 12,86 32,86 0,23 

15 K-15 TINGGI SEDANG 30,00 55,71 0,37 

16 K-16 TINGGI SEDANG 67,14 58,57 -0,26 

17 K-17 TINGGI SEDANG 12,86 30,00 0,20 

18 K-18 TINGGI SEDANG 8,57 15,71 0,08 

19 K-19 SEDANG RENDAH 25,71 41,43 0,21 

20 K-20 TINGGI SEDANG 8,57 47,14 0,42 

21 K-21 TINGGI TINGGI 64,29 74,29 0,28 

22 K-22 SEDANG SEDANG 8,57 25,71 0,19 

23 K-23 TINGGI TINGGI 20,00 67,14 0,59 

24 K-24 SEDANG SEDANG 30,00 52,86 0,33 

25 K-25 TINGGI SEDANG 22,86 57,14 0,44 

26 K-26 TINGGI SEDANG 41,43 35,71 -0,10 

27 K-27 TINGGI TINGGI 41,43 64,29 0,39 

28 K-28 SEDANG SEDANG 18,57 28,57 0,12 

29 K-29 SEDANG SEDANG 18,57 40,00 0,26 

30 K-30 TINGGI SEDANG 15,71 27,14 0,14 

31 K-31 SEDANG SEDANG 21,43 37,14 0,20 

32 K-32 TINGGI SEDANG 30,00 48,57 0,27 

 



326 
 

 

LAMPIRAN 5.2.  

OUTPUT STATISTIKA DESKRIPTIF DATA KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS 

5.2.1. Berdasarkan Faktor Pemebelajaran 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pretest_DL 34 10,00 54,29 30,7559 10,93808 

posttest_DL 34 25,71 88,57 56,5541 14,99211 

nGain_DL 34 -,16 ,76 ,3679 ,22393 

pretest_KON 32 7,14 67,14 25,7137 14,64088 

posttest_KON 32 15,71 74,29 44,1959 15,01412 

nGain_KON 32 -,26 ,59 ,2397 ,17752 

Valid N (listwise) 32         

 

5.2.2. Berdasarkan Faktor KAM PAP 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pretest_PAP_tinggi 38 7,14 67,14 31,0150 15,29978 

posttest_PAP_tinggi 38 15,71 88,57 54,1724 17,65171 

nGain_PAP_tinggi 38 -,26 ,76 ,3258 ,24609 

pretest_PAP_sedang 12 8,57 35,71 23,5700 8,71090 

posttest_PAP_sedang 12 25,71 64,29 42,3808 12,40128 

nGain_PAP_sedang 12 ,04 ,50 ,2475 ,13137 

pretest_PAP_rendah 2 10,00 17,14 13,5700 5,04874 

posttest_PAP_rendah 2 25,71 41,43 33,5700 11,11572 

nGain_PAP_rendah 2 ,10 ,35 ,2250 ,17678 

Valid N (listwise) 2         

 

5.2.3. Berdasarkan Faktor KAM PAN 

  Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

pretest_PAN_tinggi 9 20,00 64,29 35,7144 14,37605 

posttest_PAN_tinggi 9 22,86 84,29 61,7478 18,80076 

nGain_PAN_tinggi 9 -,04 ,69 ,4089 ,22702 

pretest_PAN_sedang 48 7,14 67,14 27,6185 13,13717 

posttest_PAN_sedang 48 15,71 88,57 50,5050 15,35678 

nGain_PAN_sedang 48 -,26 ,76 ,3077 ,20986 

pretest_PAN_rendah 9 10,00 37,14 24,6022 8,71280 

posttest_PAN_rendah 9 25,71 55,71 39,6822 10,12174 

nGain_PAN_rendah 9 -,09 ,43 ,1922 ,16154 

Valid N (listwise) 9         
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5.2.4. Berdasarkan Pembelajaran dan KAM (PAP dan PAN) 
 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

PretestDL_PAP_tinggi 18 17,14 54,29 35,4761 11,52579 

PosttestDL_PAP_tinggi 18 45,71 88,57 64,0472 13,19639 

nGainDL_PAP_tinggi 18 -,16 ,76 ,4267 ,25516 

PretestDL_PAP_sedang 14 17,14 37,14 27,1421 6,13782 

PosttestDL_PAP_sedang 14 30,00 67,14 50,2036 11,44008 

nGainDL_PAP_sedang 14 -,09 ,53 ,3129 ,16900 

PretstDL_PAP_rendah 2 10,00 17,14 13,5700 5,04874 

PosttestDL_PAP_rendah 2 25,71 41,43 33,5700 11,11572 

nGainDL_PAP_rendah 2 ,10 ,35 ,2250 ,17678 

PretestDL_PAN_tinggi 3 32,86 48,57 40,4767 7,86584 

PosttestDL_PAN_tinggi 3 70,00 84,29 75,7167 7,56118 

nGainDL_PAN_tinggi 3 ,55 ,69 ,5967 ,08083 

PretestDL_PAN_sedang 25 17,14 54,29 31,5424 10,44895 

ProsttestDL_PAN_sedang 
25 35,71 88,57 58,3420 12,23131 

nGainDL_PAN_sedang 25 -,16 ,76 ,3784 ,21887 

PretestDL_PAN_rendah 6 10,00 37,14 22,6183 10,07799 

PosttestDL_PAN_rendah 6 25,71 55,71 39,5233 12,57390 

nGainDL_PAN_rendah 6 -,09 ,43 ,2100 ,19110 

PretestKON_PAP_tinggi 20 7,14 67,14 27,0000 17,35406 

PosttestKON_PAP_tinggi 20 15,71 74,29 45,2850 16,59608 

nGainKON_PAP_tinggi 20 -,26 ,59 ,2350 ,20338 

PretestKON_PAP_sedang 
12 8,57 35,71 23,5700 8,71090 

PosttestKON_PAP_sedang 
12 25,71 64,29 42,3808 12,40128 

nGainKON_PAP_sedang 12 ,04 ,50 ,2475 ,13137 

PretestKON_PAN_tinggi 6 20,00 64,29 33,3333 16,89716 

PosttestKON_PAN_tinggi 6 22,86 74,29 54,7633 19,15892 

nGainKON_PAN_tinggi 6 -,04 ,59 ,3150 ,21934 

Pretestkon_PAN_sedang 23 7,14 67,14 23,3535 14,59742 

PosttestKON_sedang 23 15,71 64,29 41,9865 13,96273 

nGainKON_PAN_sedang 23 -,26 ,50 ,2309 ,17312 

PretestKON_PAN_rendah 3 25,71 32,86 28,5700 3,78342 

PosttestKON_PAN_rendah 
3 35,71 42,86 40,0000 3,78342 

nGaibKON_PAN_rendah 3 ,04 ,22 ,1567 ,10116 

Valid N (listwise) 2         
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LAMPIRAN 5.3.  

OUTPUT UJI NORMALITAS DATA N-GAIN KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS SISWA 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data N-Gain kemampuan literasi 

matematis siswa berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan 

uji One-Sampel Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun cara pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut. 

a) Jika nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b) Jika nilai Asymp.sig(2-tailed) < 0,05 maka data berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

 

5.3.1. Uji normalitas N-Gain Berdasarkan Pembelajaran 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  nGain_DL nGain_KON 

N 34 32 

Normal 
Parameters(a,b
) 

Mean 
,3679 ,2397 

  Std. Deviation ,22393 ,17752 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,109 ,140 

  Positive ,097 ,098 

  Negative -,109 -,140 

Kolmogorov-Smirnov Z ,636 ,791 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,814 ,559 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa keseluruhan nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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5.3.2. Uji normalitas N-Gain Berdasarkan Pembelajaran dan KAM  

1) Beradasarkan Pembelajaran dan KAM PAP 

                                       One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
nGainDL_ 
PAP_tinggi 

nGainDL_ 
PAP_ 

sedang 

nGainDL_ 
PAP_ 

rendah 

nGainKON
_PAP_ 
tinggi 

nGainKON
_PAP_ 
sedang 

N 18 14 2 20 12 

Normal 
Parameters
(a,b) 

Mean ,4267 ,3129 ,2250 ,2350 ,2475 

Std. 
Deviation 

,25516 ,16900 ,17678 ,20338 ,13137 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute ,157 ,126 ,260 ,132 ,220 

Positive ,106 ,099 ,260 ,084 ,220 

Negative -,157 -,126 -,260 -,132 -,164 

Kolmogorov-Smirnov Z ,666 ,470 ,368 ,589 ,761 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,766 ,980 ,999 ,879 ,609 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa keseluruhan nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

2) Beradasarkan Pembelajaran dan KAM PAN 

                                                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

nGainDL_
PAN_ 
tinggi 

nGainDL_
PAN_ 

sedang 

nGainDL_
PAN_ 
rendah 

nGainKON
_PAN_ 
tinggi 

nGainKON
_PAN_ 
sedang 

nGaibKON
_PAN_ 
rendah 

N 3 25 6 6 23 3 

Normal 
Paramete
rs(a,b) 

Mean ,5967 ,3784 ,2100 ,3150 ,2309 ,1567 

Std. 
Deviation 

,08083 ,21887 ,19110 ,21934 ,17312 ,10116 

Most 
Extreme 
Difference
s 

Absolute ,385 ,134 ,200 ,149 ,146 ,368 

Positive ,385 ,127 ,125 ,114 ,084 ,266 

Negative -,282 -,134 -,200 -,149 -,146 -,368 

Kolmogorov-Smirnov Z ,667 ,671 ,489 ,366 ,699 ,637 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,766 ,758 ,971 ,999 ,712 ,812 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
  

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa keseluruhan nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 5.4.  

Output Uji Homogenitas Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data N-gain kemampuan 

literasi matematis memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian ini 

menggunakan uji F dengan bantuan software SPSS.15 (Levene’s Test). Adapun cara 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai sig > 0,05 maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

homogen 

b) Jika nilai sig < 0,05 maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

tidak homogen 

 

5.4.1. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

                                         Test of Homogeneity of Variances 
 

N_Gain  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1,312 1 64 ,256 

 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,256 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain berdasarkan faktor pembelajaran memiliki 

variansi yang homogen. 

5.4.2. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 Test of Homogeneity of Variance 
 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

3,942 1 64 ,051 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,051 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain menggunakan KAM PAP memiliki variansi yang 

homogen. 

 



331 
 

 

5.4.3. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAN 

 Test of Homogeneity of Variance 
 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,034 1 64 ,855 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,855 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain menggunakan KAM PAN memiliki variansi 

yang homogen. 

 



332 
 

 

LAMPIRAN 5.5. 

 

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN KEMAMPUAN LITERASI 

MATEMATIS (ANOVA DUA JALUR DAN UJI-T) 

 

5.5.1. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis 

Uji Ini dilakukan pada data N-Gain dari skor pretest dan posttest 

kemampuan literasi matematis. Data N-Gain diuji untuk mengetahui ada tidaknya 

interaksi antara faktor pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan kemampuan 

literasi matematis. Uji ini menggunakan bantuan software SPSS 15.0. Adapun 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis (KAM) terhadapat peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa. 

b) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat interaksi antara pembelajaran dan 

kemampuan awal matematis (KAM) terhadapat peningkatan kemampuan literasi 

matematis siswa. 

 

a) Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Berdasarkan Faktor Pemelajaran dan KAM PAP  

                            
 
 
    Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1,00 DL 34 

2,00 KON 32 

PAP 1,00 Tinggi 38 

2,00 Sedang 26 

3,00 Rendah 2 
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                                                    Descriptive Statistics 
 
                       Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran PAP Mean Std. Deviation N 

DL Tinggi ,4267 ,25516 18 

  Sedang ,3129 ,16900 14 

  Rendah ,2250 ,17678 2 

  Total ,3679 ,22393 34 

KON Tinggi ,2350 ,20338 20 

  Sedang ,2475 ,13137 12 

  Total ,2397 ,17752 32 
Total Tinggi ,3258 ,24609 38 

  Sedang ,2827 ,15346 26 

  Rendah ,2250 ,17678 2 

  Total ,3058 ,21133 66 

 

Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 

  Dependent Variable: N_Gain  

F df1 df2 Sig. 

,933 4 61 ,451 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+Pembelajaran+PAP+Pembelajaran * PAP 

 
 

 Tests of Between-Subjects Effects 
 

Dependent Variable: N_Gain  

Source 
Type III Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
Partial Eta 
Squared 

Corrected Model ,418(a) 4 ,104 2,564 ,047 ,144 

Intercept 1,759 1 1,759 43,174 ,000 ,414 

Pembelajaran ,254 1 ,254 6,229 ,015 ,093 

PAP ,081 2 ,040 ,989 ,378 ,031 

Pembelajaran * PAP ,061 1 ,061 1,504 ,225 ,024 

Error 2,485 61 ,041       

Total 9,073 66         

Corrected Total 2,903 65         

a  R Squared = ,144 (Adjusted R Squared = ,088) 
  

1. Pembelajaran 
 

Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  
Lower 
Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

DL ,322 ,053 ,215 ,428 

KON ,241(a) ,037 ,168 ,315 

a  Based on modified population marginal mean. 
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2. PAP 
 

Dependent Variable: N_Gain  

PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  
Lower 
Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi ,331 ,033 ,265 ,396 

Sedang ,280 ,040 ,201 ,360 

Rendah ,225(a) ,143 -,060 ,510 

a  Based on modified population marginal mean. 
 

3. Pembelajaran * PAP 
 

Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Lower 
Bound Upper Bound 

DL Tinggi ,427 ,048 ,332 ,522 

  Sedang ,313 ,054 ,205 ,421 

  Rendah ,225 ,143 -,060 ,510 

KON Tinggi ,235 ,045 ,145 ,325 

  Sedang ,248 ,058 ,131 ,364 

  Rendah .(a) . . . 

a  This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population 
marginal mean is not estimable. 
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b) Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis Siswa 

Berdasarkan Faktor Pemelajaran dan KAM PAN  

 

 Between-Subjects Factors 
 

  Value Label N 

Pembelajaran 1,00 DL 34 

  2,00 KON 32 

PAN 1,00 Tinggi 9 

  2,00 Sedang 48 

  3,00 Rendah 9 

 

 Descriptive Statistics 
 

Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran PAN Mean Std. Deviation N 

DL Tinggi ,5967 ,08083 3 

  Sedang ,3784 ,21887 25 

  Rendah ,2100 ,19110 6 

  Total ,3679 ,22393 34 

KON Tinggi ,3150 ,21934 6 

  Sedang ,2309 ,17312 23 

  Rendah ,1567 ,10116 3 

  Total ,2397 ,17752 32 

Total Tinggi ,4089 ,22702 9 

  Sedang ,3077 ,20986 48 

  Rendah ,1922 ,16154 9 

  Total ,3058 ,21133 66 

 
  

                Levene's Test of Equality of Error Variances(a) 
 

Dependent Variable: N_Gain  

F df1 df2 Sig. 

,562 5 60 ,729 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups. 
a  Design: Intercept+Pembelajaran+PAN+Pembelajaran * PAN 

 

                   Tests of Between-Subjects Effects 
Dependent Variable: N_Gain  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Partial Eta 
Squared 

Corrected Model ,637(a) 5 ,127 3,374 ,009 ,219 

Intercept 3,289 1 3,289 87,082 ,000 ,592 

Pembelajaran ,215 1 ,215 5,691 ,020 ,087 

PAN ,300 2 ,150 3,968 ,024 ,117 

Pembelajaran * PAN ,053 2 ,027 ,706 ,498 ,023 

Error 2,266 60 ,038       

Total 9,073 66         

Corrected Total 2,903 65         

a  R Squared = ,219 (Adjusted R Squared = ,154) 
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 Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

DL ,395 ,048 ,300 ,490 

KON ,234 ,048 ,139 ,330 

 

2. PAN 
 
 Dependent Variable: N_Gain  

PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

  Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

Tinggi ,456 ,069 ,318 ,593 

Sedang ,305 ,028 ,248 ,361 

Rendah ,183 ,069 ,046 ,321 

 

3. Pembelajaran * PAN 
 

Dependent Variable: N_Gain  

Pembelajaran PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval 

    Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound 

DL Tinggi ,597 ,112 ,372 ,821 

  Sedang ,378 ,039 ,301 ,456 

  Rendah ,210 ,079 ,051 ,369 

KON Tinggi ,315 ,079 ,156 ,474 

  Sedang ,231 ,041 ,150 ,312 

  Rendah ,157 ,112 -,068 ,381 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretasi Output : 

a. Terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi matematis berdasarkan 

faktor pembelajaran (Discovery Learning dan Konvensional) 
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b. Tidak terdapat perbedaan peningkatan kemampuan literasi matematis 

berdasarkan faktor KAM PAP dan terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan literasi matematis berdasarkan faktor KAM PAN 

c.  Tidak terdapat interaksi atara pembelajaran dan KAM (PAP & PAN) 

terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis 

5.5.2. Uji-T Satu Pihak Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis 

Uji Ini dilakukan pada data N-Gain dari skor pretest dan posttest 

kemampuan literasi matematis. Data N-Gain diuji untuk mengetahui pembelajaran 

yang lebih baik terhadap peningkatan kemampuan literasi matematis. Uji ini 

menggunakan bantuan software SPSS 15.0. Adapun pengambilan keputusan adalah 

sebagai berikut. 

a) Jika nilai sig(2-tailed)/2 > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan peningkatan 

kemampuan literasi matematis siswa antara pembelajaran discovery learning dan 

konvensinal 

b) Jika nilai sig(2-tailed)/2 < 0,05 maka pembelajaran discovery learning lebih baik 

daripada pembelajaran konvensional dalam peningkatan literasi matematis.  

 

Output Uji-T Satu Pihak sebagai berikut. 

 

 
 Group Statistics 
 

  Pembelajaran N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

N_Gain DL 34 ,3679 ,22393 ,03840 

  KON 32 ,2397 ,17752 ,03138 

 
                                         Independent Samples Test 
 

    

Levene's Test 
for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

    F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 

Std. 
Error 
Differ
ence 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

    Lower Upper Lower Upper Lower Upper 
Lowe

r Upper Lower 

N_Gain Equal 
variances 
assumed 

1,312 ,256 2,568 64 ,013 ,12825 
,049

94 
,02848 ,22803 

  Equal 
variances 
not 
assumed 

    2,586 
62,24

2 
,012 ,12825 

,049
59 

,02912 ,22738 
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Interpretasi Output : 

Terlihat bahwa nilai sig(2-tailed)/2 < 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pembelajaran discovery learning lebih baik daripada pembelajaran konvensional 

dalam meningkatkan kemampuan literasi matematis. 
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LAMPIRAN 5.6. 

DATA PRESCALE, POSTSCALE DAN N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS 

Data penelitian disposisi matematis ditunjukkan melalui perolehan skor prscale, 

postscale dan N-Gain disposisi matematis. Adapun skor peningkatan disposisi 

matematis didasarkan pada skor N-Gain dengan formula sebagai berikut. 

N-Gain = 
                    

                 
  

Berikut disajikan hasil prescale, postscale dan N-Gain disposisi matematis pada kelas 

eksperimen dan kontrol. 

5.6.1. Data Kelas Eksperimen (VIII E) 

No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

1 E-1 TINGGI SEDANG 77,86 75,22 -0,08318 

2 E-2 SEDANG SEDANG 59,06 53,7 -0,10605 

3 E-3 TINGGI SEDANG 74,15 63,11 -0,31142 

4 E-4 SEDANG SEDANG 59,57 45,9 -0,27324 

5 E-5 TINGGI SEDANG 69,9 66,3 -0,09068 

6 E-6 SEDANG RENDAH 63,34 70,67 0,158452 

7 E-7 TINGGI TINGGI 95,1 88,55 -0,45172 

8 E-8 SEDANG SEDANG 74,17 75,83 0,046853 

9 E-9 TINGGI SEDANG 57,91 59,5 0,03076 

10 E-10 TINGGI SEDANG 68,18 70,62 0,058909 

11 E-11 SEDANG SEDANG 57,84 60,51 0,051584 

12 E-12 TINGGI TINGGI 97,26 87,92 -0,75689 

13 E-13 SEDANG SEDANG 66,76 64,18 -0,06022 

14 E-14 SEDANG RENDAH 71,51 63,9 -0,19979 

15 E-15 TINGGI SEDANG 75,37 76,73 0,039731 

16 E-16 TINGGI SEDANG 59,44 57,77 -0,03329 

17 E-17 SEDANG SEDANG 68,59 72,93 0,105828 

18 E-18 SEDANG SEDANG 70,94 74,22 0,084842 

19 E-19 TINGGI SEDANG 69,32 68,18 -0,0283 

20 E-20 TINGGI SEDANG 75,44 78,99 0,103923 

21 E-21 TINGGI TINGGI 69,96 65,79 -0,1052 

22 E-22 TINGGI SEDANG 46,95 57,15 0,162809 

23 E-23 TINGGI SEDANG 70 60,01 -0,25227 

24 E-24 TINGGI SEDANG 72,81 69,74 -0,08345 

25 E-25 RENDAH RENDAH 65,36 60,78 -0,10353 

26 E-26 RENDAH RENDAH 76,73 74,05 -0,08153 

27 E-27 TINGGI SEDANG 81,89 81,74 -0,00541 

28 E-28 TINGGI SEDANG 81,47 71,89 -0,34056 

29 E-29 TINGGI SEDANG 64,92 57,87 -0,15779 

30 E-30 SEDANG SEDANG 64,19 64,26 0,001542 

31 E-31 SEDANG SEDANG 51,55 54,57 0,052024 

32 E-32 SEDANG RENDAH 65,49 59,4 -0,13806 
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No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Prescale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

33 E-33 SEDANG SEDANG 66,57 62,17 -0,10225 

34 E-34 SEDANG RENDAH 71,91 77,4 0,145662 

  

5.6.2. Data Kelas Kontrol (VIII A) 

No. 
Kode 

Siswa 

KAM 
Prscale Postscale N-Gain 

PAP PAN 

1 K-1 SEDANG SEDANG 58,03 53,82 -0,08164 

2 K-2 TINGGI SEDANG 97,69 98,17 0,040302 

3 K-3 TINGGI SEDANG 60,32 79,95 0,398336 

4 K-4 TINGGI SEDANG 68,03 66,25 -0,04282 

5 K-5 TINGGI TINGGI 90,35 47,6 -2,22078 

6 K-6 SEDANG RENDAH 53,58 64,02 0,186362 

7 K-7 SEDANG SEDANG 61,02 59,42 -0,03294 

8 K-8 SEDANG SEDANG 79,47 83,09 0,120146 

9 K-9 SEDANG SEDANG 57,15 71,65 0,276454 

10 K-10 SEDANG RENDAH 81,15 75,42 -0,20141 

11 K-11 TINGGI SEDANG 69,67 64,9 -0,11946 

12 K-12 TINGGI TINGGI 84,25 80,29 -0,15621 

13 K-13 TINGGI TINGGI 77,17 60,43 -0,51619 

14 K-14 TINGGI SEDANG 68,15 62,88 -0,12714 

15 K-15 TINGGI SEDANG 73,09 66,25 -0,18735 

16 K-16 TINGGI SEDANG 54,99 48,32 -0,12214 

17 K-17 TINGGI SEDANG 55,32 66,25 0,201363 

18 K-18 TINGGI SEDANG 58,55 59,42 0,017042 

19 K-19 SEDANG RENDAH 81,14 82,95 0,063598 

20 K-20 TINGGI SEDANG 70,71 82,24 0,296477 

21 K-21 TINGGI TINGGI 68,51 77,81 0,226332 

22 K-22 SEDANG SEDANG 65,08 66,76 0,037736 

23 K-23 TINGGI TINGGI 98,86 97,93 -0,08659 

24 K-24 SEDANG SEDANG 81 84,71 0,12972 

25 K-25 TINGGI SEDANG 100,62 83,55 -1,90089 

26 K-26 TINGGI SEDANG 75,95 78,53 0,076672 

27 K-27 TINGGI TINGGI 72,54 84,66 0,327037 

28 K-28 SEDANG SEDANG 72,2 96,7 0,65508 

29 K-29 SEDANG SEDANG 76,79 80,11 0,101189 

30 K-30 TINGGI SEDANG 68,75 68,88 0,003182 

31 K-31 SEDANG SEDANG 72,7 68,45 -0,11518 

32 K-32 TINGGI SEDANG 75,53 78,07 0,074552 
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LAMPIRAN 5.7.  

OUTPUT STATISTIKA DESKRIPTIF DATA DISPOSISI MATEMATIS 

5.7.1. Berdasarkan Faktor Pemebelajaran 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

prescale_DL 34 46,95 97,26 69,4562 10,34315 

postscale_DL 34 45,90 88,55 67,3985 9,77593 

nGain_DL 34 -,76 ,16 -,0801 ,18970 

prescale_KON 32 53,58 100,62 72,7612 12,59970 

postscale_KON 32 47,60 98,17 73,1088 13,12097 

nGain_KON 32 -2,22 ,66 -,2174 ,74931 

Valid N (listwise) 32         

 

5.7.2. Berdasarkan Faktor KAM PAP 

 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

prescale_PAP_tinggi 38 46,95 100,62 73,6047 12,82026 

postscale_PAP_tinggi 38 47,60 98,17 71,3016 12,16034 

nGain_PAP_tinggi 38 -2,22 ,40 -,1611 ,50818 

prescale_PAP_sedang 26 51,55 81,15 67,3385 8,67102 

postscale_PAP_sedang 26 45,90 96,70 68,7208 11,57655 

nGain_PAP_sedang 26 -,27 ,66 ,0349 ,18423 

prescale_PAP_rendah 2 65,36 76,73 71,0450 8,03980 

postcale_PAP_rendah 2 60,78 74,05 67,4150 9,38331 

nGain_PAP_rendah 2 -,10 -,08 -,0925 ,01555 

Valid N (listwise) 2         

 

5.7.3. Berdasarkan Faktor KAM PAN 

  Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

prescale_PAN_tinggi 9 68,51 98,86 83,7778 12,11837 

postscale_PAN_tinggi 9 47,60 97,93 76,7756 15,90992 

nGain_PAN_tinggi 9 -2,22 ,33 -,4156 ,76010 

prescale_PAN_sedang 48 46,95 100,62 68,8679 10,42240 

postscale_PAN_sedang 48 45,90 98,17 68,9887 11,30222 

nGain_PAN_sedang 48 -1,90 ,66 -,0311 ,32663 

prescale_PAN_rendah 8 53,58 81,15 69,7875 9,64717 

postscale_PAN_rendah 8 59,40 82,95 68,8988 8,23379 

nGain_PAN_rendah 8 -,20 ,19 -,0395 ,15506 

Valid N (listwise) 8         

 

 

 

 

 



342 
 

 

5.7.4. Berdasarkan Pembelajaran dan KAM (PAP dan PAN) 
 Descriptive Statistics 

 

  N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

prescaleDL_PAP_tinggi 18 46,95 97,26 72,6628 12,08385 

postscaleDL_PAP_tinggi 18 57,15 88,55 69,8378 10,04124 

nGainDL_PAP_tinggi 18 -,76 ,16 -,1280 ,22517 

prescaleDL_PAP_sedang 16 51,55 76,79 66,3113 6,82800 

postscaleDL_PAP_sedang 16 45,90 80,11 65,5125 9,48805 

nGainDL_PAP_sedang 16 -,27 ,16 -,0154 ,12934 

prescaleDL_PAP_rendah 2 65,36 76,73 71,0450 8,03980 

prescaleDL_PAP_redah 2 60,78 74,05 67,4150 9,38331 

nGainDL_PAP_rendah 2 -,10 -,08 -,0925 ,01555 

prescaleDL_PAN_tinggi 6 68,51 98,86 83,7050 14,74943 

postscaleDL_PAN_tinggi 6 65,79 97,93 83,7767 10,95601 

nGainDL_PAN_tinggi 6 -,76 ,33 -,1412 ,40844 

prescaleDL_PAN_sedang 25 46,95 81,89 67,3940 8,80358 

postscaleDL_PAN_sedang 25 45,90 81,74 65,7236 8,98502 
nGainDL_PAN_sedang 25 -,34 ,16 -,0476 ,13513 

prescaleDL_PAN_rendah 5 63,34 76,73 68,4860 5,53031 

postscaleDL_PAN_rendah 5 59,40 74,05 65,7600 6,35495 

nGainDL_PAN_rendah 5 -,20 ,16 -,0729 ,13682 

prescaleKON_PAP_tinggi 20 54,99 100,62 74,4525 13,70480 

postscaleKON_PAP_tinggi 20 47,60 98,17 72,6190 13,92462 

nGainKON_PAP_tinggi 20 -2,22 ,40 -,1909 ,67495 

prescaleKON_PAP_sedang 12 53,58 81,15 69,9425 10,44537 

postscaleKON_PAP_sedang 12 53,82 96,70 73,9250 12,21087 

nGainKON_PAP_sedang 12 -,20 ,66 ,0949 ,22171 

prescaleKON_PAN_tinggi 6 68,51 98,86 81,9467 11,43528 

postscaleKON_PAN_tinggi 6 47,60 97,93 74,7867 17,98751 

nGainKON_PAN_tinggi 6 -2,22 ,33 -,4044 ,93885 

prescaleKON_PAN_sedang 23 54,99 100,62 70,4700 11,93167 

postscaleKON_PAN_sedang 23 48,32 98,17 72,5378 12,63116 

nGainKON_PAN_sedang 23 -1,90 ,66 -,0131 ,45536 

prescaleKON_PAN_rendah 3 53,58 81,15 71,9567 15,91466 

postscaleKON_PAN_rendah 3 64,02 82,95 74,1300 9,53070 

nGainKON_PAN_rendah 3 -,20 ,19 ,0162 ,19818 

Valid N (listwise) 2         
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LAMPIRAN 5.8.  

OUTPUT UJI NORMALITAS DATA N-GAIN DISPOSISI MATEMATIS SISWA 

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah data N-Gain disposisi matematis 

siswa berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan menggunakan uji One-

Sampel Kolmogorov-Smirnov Test. Adapun cara pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut. 

a) Jika nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05 maka data berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 

b) Jika nilai Asymp.sig(2-tailed) < 0,05 maka data berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. 

5.8.1. Uji normalitas N-Gain Berdasarkan Pembelajaran 

 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 nGain_DL nGain_KON 

N 34 32 

Normal Parameters(a,b) Mean -,0801 -,2174 

  Std. Deviation ,18970 ,74931 

Most Extreme 
Differences 

Absolute 
,181 ,324 

  Positive ,100 ,174 

  Negative -,181 -,324 

Kolmogorov-Smirnov Z 1,054 1,834 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,216 ,002 

 
a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa nilai Asymp.sig(2-tailed) N-Gain discovery learning = 0,216 > 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang berdistribusi 

normal. Sedangkan nilai nilai Asymp.sig(2-tailed) N-Gain konvensional = 0,002 < 

0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal 
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5.8.2. Uji normalitas N-Gain Berdasarkan Pembelajaran dan KAM  

1) Beradasarkan Pembelajaran dan KAM PAP 

                                       One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  
nGainDL_ 
PAP_tinggi 

nGainDL_ 
PAP_ 

sedang 

nGainDL_ 
PAP_ 

rendah 

nGainKON
_PAP_ 
tinggi 

nGainKON
_PAP_ 
sedang 

N 18 14 2 20 12 

Normal 
Parameters
(a,b) 

Mean -,1280 -,0154 -,0925 -,1909 ,0949 

Std. 
Deviation 

,22517 ,12934 ,01555 ,67495 ,22171 

Most 
Extreme 
Differences 

Absolute ,207 ,185 ,260 ,352 ,188 

Positive ,098 ,124 ,260 ,191 ,188 

Negative -,207 -,185 -,260 -,091 -,164 

Kolmogorov-Smirnov Z ,878 ,740 ,368 1,575 ,650 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,423 ,645 ,999 ,014 ,792 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa keseluruhan nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05 kecuali N-Gain 

konvensional PAP tinggi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari populasi 

yang berdistribusi normal kecuali data N-Gain kelas konvensional PAP tinggi berasal 

dari data yang tidak berdistribusi normal. 

2) Beradasarkan Pembelajaran dan KAM PAN 

                                                    One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 

  

nGainDL_
PAN_ 
tinggi 

nGainDL_
PAN_ 

sedang 

nGainDL_
PAN_ 
rendah 

nGainKON
_PAN_ 
tinggi 

nGainKON
_PAN_ 
sedang 

nGaibKON
_PAN_ 
rendah 

N 3 25 6 6 23 3 

Normal 
Paramete
rs(a,b) 

Mean -,4379 -,0476 -,0365 -,4044 -,0131 ,0162 

Std. 
Deviation 

,32606 ,13513 ,15145 ,93885 ,45536 ,19818 

Most 
Extreme 
Difference
s 

Absolute ,184 ,133 ,284 ,286 ,314 ,261 

Positive ,184 ,095 ,284 ,218 ,161 ,197 

Negative -,133 -,134 -,219 -,286 -,314 -,261 

Kolmogorov-Smirnov Z ,318 ,663 ,695 ,700 1,507 ,452 

Asymp. Sig. (2-tailed) 1,000 ,772 ,720 ,711 ,021 ,987 

a  Test distribution is Normal. 
b  Calculated from data. 
 
  

Interpretasi Output: 

Terlihat bahwa keseluruhan nilai Asymp.sig(2-tailed) > 0,05 kecuali N-Gain 

konvensional PAN sedang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal kecuali data N-Gain kelas konvensional PAN sedang 

berasal dari data yang tidak berdistribusi normal. 
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LAMPIRAN 5.9.  

Output Uji Homogenitas Data N-Gain Kemampuan Literasi Matematis 

Uji homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah data N-gain kemampuan 

literasi matematis memiliki variansi yang homogen atau tidak. Pengujian ini 

menggunakan uji F dengan bantuan software SPSS.15 (Levene’s Test). Adapun cara 

pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. 

a) Jika nilai sig > 0,05 maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

homogen 

b) Jika nilai sig < 0,05 maka kelompok-kelompok data memiliki variansi yang 

tidak homogen 

 

5.9.1. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran 

                                         Test of Homogeneity of Variances 
 

N_Gain  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

7,968 1 64 ,006 

 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,006 < 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain berdasarkan faktor pembelajaran memiliki 

variansi  yang tidak homogen. 

5.9.2. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAP 

 Test of Homogeneity of Variance 
 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

3,942 1 64 ,051 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,051 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain menggunakan KAM PAP memiliki variansi yang 

homogen. 
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5.9.3. Uji Homogenitas Berdasarkan Faktor Pembelajaran dan KAM PAN 

 Test of Homogeneity of Variance 
 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

,034 1 64 ,855 

 

Interpretasi Output : 

Pada uji homogenitas diperoleh nilai sig. = 0,855 > 0,05. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data N-Gain menggunakan KAM PAN memiliki variansi 

yang homogen. 
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LAMPIRAN 5.10.

ANALISIS DATA HASIL PENELITIAN DISPOSISI MATEMATIS

(ANOVA DUA JALUR DAN MANN WHITNEY)

5.10.1. Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Disposisi Matematis

Uji Ini dilakukan pada data N-Gain dari skor prescale dan postscale

disposisi matematis. Data N-Gain diuji untuk mengetahui ada tidaknya interaksi

antara faktor pembelajaran dan KAM terhadap peningkatan disposisi matematis. Uji

ini menggunakan bantuan software SPSS 15.0. Adapun pengambilan keputusan

adalah sebagai berikut.

a) Jika nilai sig > 0,05 maka tidak terdapat interaksi antara pembelajaran dan

kemampuan awal matematis (KAM) terhadapat peningkatan disposisi matematis

siswa.

b) Jika nilai sig < 0,05 maka terdapat interaksi antara pembelajaran dan

kemampuan awal matematis (KAM) terhadapat peningkatan disposisi matematis

siswa.

a) Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Disposisi Matematis Siswa Berdasarkan

Faktor Pemelajaran dan KAM PAP

Between-Subjects Factors

Value Label N
Pembelajaran 1,00 DL 34

2,00 KON 32
PAP 1,00 Tinggi 38

2,00 Sedang 26
3,00 Rendah 2
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Descriptive Statistics

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran PAP Mean Std. Deviation N
DL Tinggi -,1280 ,22517 18

Sedang -,0166 ,13225 14
Rendah -,0925 ,01555 2
Total -,0801 ,18970 34

KON Tinggi -,2942 ,81480 20
Sedang ,0523 ,25770 12
Total -,1643 ,67789 32

Total Tinggi -,2155 ,60934 38
Sedang ,0152 ,19886 26
Rendah -,0925 ,01555 2
Total -,1209 ,48911 66

Levene's Test of Equality of Error Variances(a)

Dependent Variable: N_Gain

F df1 df2 Sig.
5,603 4 61 ,001

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a  Design: Intercept+Pembelajaran+PAP+Pembelajaran * PAP

Tests of Between-Subjects Effects

Dependent Variable: N_Gain

Source
Type III Sum of

Squares df
Mean

Square F Sig.
Partial Eta
Squared

Corrected Model 1,116(a) 4 ,279 1,179 ,329 ,072
Intercept ,233 1 ,233 ,987 ,324 ,016
Pembelajaran ,036 1 ,036 ,154 ,696 ,003
PAP ,806 2 ,403 1,702 ,191 ,053
Pembelajaran * PAP ,212 1 ,212 ,898 ,347 ,015
Error 14,434 61 ,237
Total 16,515 66
Corrected Total 15,550 65

a  R Squared = ,144 (Adjusted R Squared = ,088)

1. Pembelajaran

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval
Lower
Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

DL -,079 ,128 -,336 ,178
KON -,121(a) ,089 -,299 ,057

a  Based on modified population marginal mean.
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2. PAP

Dependent Variable: N_Gain

PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval
Lower
Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound

Tinggi -,211 ,079 -,369 -,053
Sedang ,018 ,096 -,173 ,209
Rendah -,093(a) ,344 -,780 ,595

a  Based on modified population marginal mean.

3. Pembelajaran * PAP

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran PAP Mean Std. Error 95% Confidence Interval
Lower
Bound

Upper
Bound

Lower
Bound Upper Bound

DL Tinggi -,128 ,115 -,357 ,101
Sedang -,017 ,130 -,277 ,243
Rendah -,093 ,344 -,780 ,595

KON Tinggi -,294 ,109 -,512 -,077
Sedang ,052 ,140 -,228 ,333
Rendah .(a) . . .

a  This level combination of factors is not observed, thus the corresponding population
marginal mean is not estimable.
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Non-estimable means are not plotted
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b) Uji Anova Dua Jalur Data N-Gain Disposisi Matematis Siswa Berdasarkan

Faktor Pemelajaran dan KAM PAN

Between-Subjects Factors

Value Label N
Pembelajaran 1,00 DL 34

2,00 KON 32
PAN 1,00 Tinggi 9

2,00 Sedang 48
3,00 Rendah 9

Descriptive Statistics

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran PAN Mean Std. Deviation N
DL Tinggi -,4379 ,32606 3

Sedang -,0476 ,13513 25
Rendah -,0365 ,15145 6
Total -,0801 ,18970 34

KON Tinggi -,4044 ,93885 6
Sedang -,1252 ,64951 23
Rendah ,0162 ,19818 3
Total -,1643 ,67789 32

Total Tinggi -,4156 ,76010 9
Sedang -,0848 ,45643 48
Rendah -,0189 ,15763 9
Total -,1209 ,48911 66

Levene's Test of Equality of Error Variances(a)

Dependent Variable: N_Gain

F df1 df2 Sig.
2,679 5 60 ,030

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is equal across groups.
a  Design: Intercept+Pembelajaran+PAN+Pembelajaran * PAN

Tests of Between-Subjects Effects
Dependent Variable: N_Gain

Source
Type III Sum
of Squares df Mean Square F Sig.

Partial Eta
Squared

Corrected Model 1,018(a) 5 ,204 ,840 ,526 ,065
Intercept ,989 1 ,989 4,085 ,048 ,064
Pembelajaran 6,80E-005 1 6,80E-005 ,000 ,987 ,000
PAN ,876 2 ,438 1,809 ,173 ,057
Pembelajaran * PAN ,044 2 ,022 ,091 ,913 ,003
Error 14,532 60 ,242
Total 16,515 66
Corrected Total 15,550 65
a  R Squared = ,219 (Adjusted R Squared = ,154)
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1. Pembelajaran

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran Mean Std. Error 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound
DL -,174 ,121 -,415 ,067
KON -,171 ,121 -,413 ,071

2. PAN

Dependent Variable: N_Gain

PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound
Tinggi -,421 ,174 -,769 -,073
Sedang -,086 ,071 -,229 ,056
Rendah -,010 ,174 -,358 ,338

3. Pembelajaran * PAN

Dependent Variable: N_Gain

Pembelajaran PAN Mean Std. Error 95% Confidence Interval

Lower Bound Upper Bound Lower Bound Upper Bound
DL Tinggi -,438 ,284 -1,006 ,130

Sedang -,048 ,098 -,244 ,149
Rendah -,036 ,201 -,438 ,365

KON Tinggi -,404 ,201 -,806 -,003
Sedang -,125 ,103 -,330 ,080
Rendah ,016 ,284 -,552 ,585

Interpretasi Output :

a. Tidak terdapat perbedaan peningkatan disposisi matematis berdasarkan
faktor pembelajaran (Discovery Learning dan Konvensional)
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b. Tidak terdapat perbedaan peningkatan disposisi matematis berdasarkan
faktor KAM (PAP dan PAN).

c. Tidak terdapat interaksi atara pembelajaran dan KAM (PAP & PAN)
terhadap peningkatan disposisi matematis

5.5.2. Uji Mann Whitney Data N-Gain Disposisi Matematis

Uji Ini dilakukan pada data N-Gain dari skor prescale dan postscale

disposisi matematis. Data N-Gain diuji untuk mengetahui pembelajaran yang lebih

baik terhadap peningkatan disposisi matematis. Uji ini menggunakan bantuan

software SPSS 15.0. Adapun pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

a) Jika nilai sig(2-tailed) > 0,05 maka tidak terdapat perbedaan peningkatan

disposisi matematis siswa antara pembelajaran discovery learning dan

konvensinal

b) Jika nilai sig(2-tailed) < 0,05 maka pembelajaran discovery learning lebih baik

daripada pembelajaran konvensional dalam peningkatan disposisi matematis.

Output Uji Mann Whitney Satu Pihak sebagai berikut.

Ranks

Pembelajaran N Mean Rank Sum of Ranks
N_Gain DL 34 31,29 1064,00

KON 32 35,84 1147,00
Total 66

Test Statistics(a)

N_Gain
Mann-Whitney U 469,000
Wilcoxon W 1064,000
Z -,962
Asymp. Sig. (2-tailed) ,336

a  Grouping Variable: Pembelajaran

Interpretasi Output :

a) Terlihat bahwa nilai sig(2-tailed) = 0,336 > 0,05. Sehingga dapat

disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan peningkatan disposisi

matematis siswa antara pembelajaran discovery learning dan konvensinal
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LAMPIRAN 5.11.

CONTOH CATATAN

LAPANGAN



Nama Sekolah

Materi

Kelas

Flari, Tanggal

Pukt i

Pertemuan ke

Pengamai

LEMBAR OBSERVASI

(Catatan Lapallgan)

- 51,',rgN 4, Nr1yakcL1lt..

\acLi,n,.e kt,.\;irs

8e

A.

B.

轟 ,5は M′tt′ 17 ハ「
fハ  」05
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Sてい。( 1111k∩ しレけヘ

Tujuan

Tuiuan instrumcn ini adalah unttk menuliskan cataね n‐catatan penting

mengenai ketidakscsuaian pembclttaran dengan RPP dan ketidakscsuaian

sikap yang dituttukkan siswa sclama pembelaiaran dengan sbla sikap

disposisi matematis.

Petuniuk

ハLInatilah aktivitas guru dan setiap sis、 va dalam kclompok sampel selama

kcgiatan pcmbcttaran bcrlangsung kcmudhn iぶ lah forlnat catatan lapangan

dengan prosedur berikut:

1.   Obser/t‐ r duduk pada posisi yang mcmudahkan pengamatan sampcl

SISヽVa dan guru.

2.   Obseivasi dilakukan tcrhadap scmua aktivitas sampci siswa dan guru3

hasil pcngamamn dicatat dcngan kctcntuall scbagai bcrikut:

a.  Tulislah pada kolom dcskripsi,jika aPa)ang diamati bersiit

dcsKril:til )'aitu tcnttng ap′ ソarlg scsungguhnya diamati,yang

bcnar‐benar tettadi menurdt apa yang dilihat dengar atau alllati

dcrlgan alat indra Andへ Misalnya Ancia lihat sis、 va rnenguap,ia

11
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berusaha agar ia tidak tertidur, dicobanya agar matanya tetap

terbuka, ia menggeliatkan badannya, melirik ke arah guru,

meluncurkan badannya sehingga sandaran bangku berfungsi

sebagai bantal.

b. Tulislah pada kolom refleksi, jika apa yang Anda amati

termasuk komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan

Anda tentang apa yang Anda amati itu. Contohnya bila Anda

mengatakan bahwa siswa itu malas, tidak berminat terhadap

pela.iaran.

observasi dimulai sejak guru mulai mengajar hingga pembelajaran

selesai.
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Nama Sekolah

Materi

Kelas

t-lari.'Ianggal

Pukul

Pertemuan ke

Pengamat

LEMBAR OBSERYASI

(Catatan Lapangan)
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A. Tujuan

Tujuan instrumen ini adalah untuk menuliskan catatan-catatan penting

mengenai ketidaksesuaian pembeiajaran dettgan RPP dan ketidaksesuaian

sikap yang ditunjukkan siswa seiama pembelajaran dengan skala sikap

disposisi matematis.

Petunjuk

Amatilah aktivitas guru dan setiap sisrva dalam kelompok sampel selama

kegiatan pembelajaran berlangsung kemudian isilah format caiatan lapangan

dengan prosedur berikut :

1. Observer duduk pada posisi yang mernudahkan pergamatrn sampel

sisrva dan guru.

2. Observasi dilakukan terhadap sellrua aktivitas sampei siswa .lart guru,

hasil peryanratnn dicatat dengan ketentltan sebagai benkut :

a. Tulisiah pacia ,1::iom deskripsi, jika apa 1'ang diarnati bersifat

tleskriptit'. yaitu tenrang apa yailg \esungguhilva tlii:;'z:i. )'3;i8

benar-benar terjadi menurut apa yang dilihat, dengar atau amati

dengan alat indra And4 Nlisalnl'a Anda lihat sislva menguap. ia

B.



berusaha agar ia tidak tertidur, dicobanya agar matanya tcta.p

terbukap ia menggeliatkan badamya.meliFik ke arah guru,

melllncurkan badamya sehingga sandaran bangku bermngSi

sebagai bantal.

b. Tulisiah pada kolom rcflcksi,jika apa yang Anda amati

tellllasuk komentar,tafsiran,rcfleksi,pemikiran atau pandangan

Anda tentang apa yang Anda amati ituo Contohva bila Arlda

mengatakan bahwa siswa itu malasi tidak bcllllinat terhadap

pe14aran.

3. Observasi dimulai sqak ttru mulai mengttar hingga pembclttaran'

selesai.
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Nama Sekolah

Materi

Keias

Hari. Tanggal

Pukul

Pertemuan ke

Pengamat

LEBAR OBSERVASI

(Catatan Lapallgall)
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A. Tujuan

Tu.juan instrumen ini adalah untuk menuliskan catatan-catatan penting

mengenai ketidaksesuaian pembelajaran dengan RPP dan ketidaksesuaian

sikap yang ditunjukkan siswa selama pembelaiaran dengan skala sikap

disposisi matematis.

B. Petunjuk

Amatilah aktivitas guru dan setiap siswa dalam kelompok sampel selarna

kegiatan pembelajaran berlangsung kemudian isilah format catatait lapangan

dengan prosedur berikut :

1. Observer duduk pada posisi yang Inernudahkan pengamatan stnpel

sisrva dan guru.

2. Obseruasi dilakukan ieriiadap semua aktivitas sampel sisrva <1an tsiir".

hasil pengamaiail r.iit.a'iat <lengan kcteiituan sebagai berjkut :

a. Tulislah pada k-olorn de"ilr.p:i. jika apa 1'ang diamati bersitat

deskriptil yaitu tentang apa yang sesungguhnya diar,"ti L-'arr:i

benar-benar terjadi menurut apa )/ang dilihat dengar atau amati

dengarr aial indra Anda lv{isainya A-tda litrat sisvra menguap. ia
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berusaha agar ia tidak tertidur, dicobanya agar rnatanya tetap

terbuka, ia menggeliatkan badannya, melirik ke arah guru,

meluncurkan badannya sehingga sandaran bangku berfungsi

sebagai bantal.

b. Tulislah pada kolom refleksi, jika apa yang Anda amati

termasuk komentar, tafsiran, refleksi, pemikiran atau pandangan

Anda tentang apa yang Anda amati itu. Contohnya bila Anda

mengatakan bahwa siswa itu malas, tidak benninat terhadap

pelajaran.

Observasi dimulai sejak guru mulai mengajar hingga pembelajaran

selesai.
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LAMPIRAN 6

SURAT-SURAT DAN CV
6.1. Surat Penunjukan Pembimbing Skripsi

6.2. Surat Keterangan Bukti Seminar Proposal

6.3. Surat Permohonan Izin Penelitian

6.4. Surat Permohonan Izin Riset

6.5. Surat Izin Penelitian dari Gubernur DIY

6.6. Surat Izin Penelitian dari Dinas Kota DIY

6.7. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian

6.8. Curriculum Vitae



‐
轟 瀬versilos Ыo蘭 Negeri Sunon Koliio90 奪 野 FM―ST131NSK‐ BM…05‐3/R0

PENUNЛ KAN_PEMB恐□BIRTG SKRIPS1/TUGAS AKⅢ R

重al  I Penllniukan PCmbimbing

KQttda Yth.

量apak Dr.Ibrahi】m

基 軽墾Pat

量躇むねα鷲なし″:ね7P2y,7・.ソわ.

碗 ngan hOrlnat,

軸 Sarkan raメt bordinasi doscn proraIII Studi Fendidikan卜 Iatematika,pada tan勝 1

飾 Jllni 2014 tcntang Shpsi/Tugasノ盛巨rラ kami meminta Bapよ tllltllk daptt me● adi

騨 bimbing Skripsi/Tugas Akhir mahasiswa:

Nana       t Fitrl鍵 諄:Nuramirulmanan

Mゝ4         : 11600017

Prodi/slnt    i Pen(lidikan■Iatematika

Fakultas    i Sains(lan Teknologi UIN Sunan Kalilaga Yogyakarta

■鐘機      :PENINGKATAN KE酔 h卜IPUAN LITERASI DAN DISPOSISI

AXTESXTIS  SISWA  S卜 IP  MELALUI  _■ IODEL

IDE■IBELAJARAN DISCOVERY LEARttG

勤 町likian surat ini dibuat,kanli bcrharap Bapak dapat scgcra rncngarahkan dran incinbimbing

職鐙Lsis、va tcrsebut unttk mcnvttsui. Skripsi / Tugas 2生 khir.」たtas pcrhatiannya, kattli

m機蓼 cattan tC五 lp_a kasih.

競たバぶJ′″α″BI lィ′α′力IJ″ ll′∴レ1み
.

Yogyakarta,8 0ktobcr 2014

Kctua Pro」 alll Studi Pendidikall卜 Iatclllati女 ニ

⊇I lbrahim,M Pd,

NIP.1979103]2008011008
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Nama

NIM
Ser,rester

Jurusan/Program Studi

Tahun Akademik

BUKTI SEMINAR PROPOSAL

Fitriani Nuralllirulinanan

l1600017
VIII

Pendidikan卜latematika

2014/2015

Telah melaksanakan seminar proposal Skripsi pada tanggal 73 Maret 2015 dengan judul:

,,peningkatan Kemampuan Literasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP metalui

Model Pernbetajaran Discovery Learning"

Selanjutnya kepada mahasiswa tersebut supaya berkonsultasi kepada pembirnbing

berdasarkan hasil-hasil seminar untuk menyempurnakan proposal.

Yogyakarta, 23 Maret 2015

Pembimbing

Dr,Ibrahim′ M,Pd

NIP.197910312008011008

||‐ || ‐     Universilos lslclrn Negeri Sunon Kolilogo        FM‐ STUINSK‐ BM‐ 05‐H/RO
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Nomor:lIIN.02/DST.1/TL.00/フ ア2015
Lamp:l bendel Proposal
Pcrihal:Pcl.1.ohOn〔 m lzin Penclitian

Kepada

Yogyakarta, 24 Marct 2015

Yth:Gubemur Dacrah lsdmewa Yogyak油
coq Kepala BIro Administrasi Pembangunan

Setda Propinsi D.I Yogyakam

di Yogyakarta

Assalalnu'alaikum Wro Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusllnan skripsi denganJudul:

“Peningkatan Kelmampuan Literasi dan Disposisi Matematis Siswa SMP melalui

Metode Dおcoッ′ッニθα魔″れr
dipenuhn penelitian。 Oleh karcnaたち kami mengharap kむ呻 Bapak/1bu berkenan
memberi Lin kepada mahasiswa la山

Nama

NIM

Semester

Program studi

Alamat

Fitriani Nuramirulmanan

l 1600017

VIII (Delapan)

Pendidikan Matematika

Jalan Timoho Rw 20 Baciro, Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di : SMP Negeri 4 yogyakarta
Metode pengumpulan data : Wawancar4 Tes, Kuisioner
Adapun waktunya mulai tanggal : 6 April2015 s.d. Selesai

Kemudian atas perkenan Bapak/ Ibu kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Tembusan:
- Dekan (Sebagai Laporan)
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Alamot: JL Marsda Adisucipto, Na 1 Tlp. (027$ 519739 Fac (0271) 510971 Yograkarto SSZ|I

Nomor : UIN.O2IDST.1/fL.00 / 111 /2015
Lamp:lbendelProposal
Perihal: Permohonan Izin Riset

Kepada
Yth: Kepala SMP Negeri 4 Yogyakarta
di Tempat

Yogyakarta, 24ゝ江aret 2015

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami beritahukan bahwa untuk kelengkapan penyusunafl skripsi dengan judul :

"Peningkatan Kemampuan Literasi dan Disposisi Matematis Siswa SMp melalui
Metode Disc overy Learning,,

diperlukan penelitian. Oleh karena itu, kami mengharap kiranya Bapav Ibu berkenan
memberi izin kepada mahasiswa kami:

Nama

NIM

Semester

Program studi

Alamat

Fitriani Nurmanirulmanan

r 1600017

VIII @elapan)

Pendidikan Matematika

Jalan Timoho Rw 20 Baciro, Yoryakarta

Untuk mcngadakan penelitian di :SNIP Negeri 4 Yogyakam
Metodc pengumpulan data    :wawancara.Tc、 Kuisioner
Adapun waktunya mul面 tanggal :6 Apri1 2015 s.d.Selcsai

Kemudian atas perkenan Bapak/1bu kttni sampaikan tcrima kasih.

Wassalamu'alaikunl Wr.Wb.

Tembusan:
- Dekan (Sebagai Laporan)

119760621 1999032005



operator2@vaho0 0om

PEMERINTAH DAERAH DAERAHlSTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETAR:AT DAERAH
Kompleks Kepatihan:Danu臓 可an,丁elepon(o274)562811‐ 562814(Hunung)

YOGYAKARttA 55213

SURAT KETERANGAN:J:N
070′ Regノ Vノ   766  ′3  r2015

Membaca Surat  : WAK:L DEKAN B:DANC AKADEMiK FAK.        Nomor  :UIN.02′ DST.lJTL.00″ 97′2015
SAINS DAN TEKNOLOG:UIN SUNAN

Tanggal

Mengingat

KAL:」AGA YOGYAKARTA
: 24 Maret 2015 Perihal  l liin Penelitian

: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga penelitian dan
Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan pengembangan di
lndonesia:

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201 1 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor 37 tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan
Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretarlat Dewan PeMakilan Rakyat Daerah:

4. Peraturan Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta Nomor'18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pel6y31"1sn perizinan,
Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah
lslimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama

Alamat

Judul

Lokasl

Waktu

F:TRIAN!NURAM:RULMANAN NIP/NIM :11600017

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGl,PEND:DIKAN MATEMATIKA,UiN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEN:NGKATAN KEMAMPUAN LiTERAS:DAN D:SPOSISI MATEMATIS SISWA SMP MELALUI
METODE D:SCOVERY LEARNING

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA DIY

26 Maret 2015 s/d      26 Apr‖ 2015

卜
´

Dengan Ketentuan:

'1 Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan .) dari pemerinlah Daerah Dly kepada
BupatiANalikota melalui institusi yang ben,renang mengeluarkan i.jin dinraksud;

2. Menyerahkan sofrcopy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi pembangunan Setda Dly
dalam bentuk compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) metalui website : adbano.ioqiaprov.oo.id dan menunjukkan
naskah celakan asll yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentatati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. ljin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan

perpanjangan melalui website: adbanq.ioqjaorov.ao.id:
5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Maret 2015

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pengembangan

Tembusan:
1 Yth. Gubernur Daerah lstimewa Yogyakarta (sebagai laporan)
2 Ka. Dinai Pendidikan Pemuda dan Otah Raga Dty
3 Walikota Yodvakrrte. d Ke nih.c Pari>inrn

Pembangunan



PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERiZINAN

」I Kenari No 56 Yogyakarta 55165 Telepon 5144481 515865,515865,515866,562682
Fax(0274)555241

巨―AllAIL l per zinan@iOgiakOta go d

HO丁 LINtt SMS i 081227625000 HOT LINE ttMA L1 1,I卜 ■■ゃ彙豊Ltta gO d
N/VttBSITE I☆ ?vす ●こ壺二11■11■ 91●

`」

,1曇 ‐1■‐|

Membaca Surat

I\4eng ingat

Drrlrnkan Kepada Nama
No. Mhs/ NIM
Pekerjaan
Alamat

Lokasi/Responden
Waktu
Lampiran
Dengan Ketentuan

Tanda Tangan
Pemegang lzin

FI丁 RIANI
N∪ RAMIR∪ LMANAN

Tembusan Kepada:__
Vtth 4ヽ A′ ぅ レ

^十
っ V⌒ n、 ′oレっr十 っ /o^hっ nっ ||っ n⌒ r,nヽ

SURAT IZiN

NOMOR: 070/1165
...''".

.. : -'

Dari Surat rzrnl Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah lstimewa Yogyakarta
Nomor 070/REG/V17661312015 Tanggal 26 Maret 2015

i Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor: 18 Tahun 2009 tentang
Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian,
Pendataan, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah lstimewa
Yogyakarta.

2 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan,
Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;

3 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian lzin
Penelitian, Praktek Kerla Lapangan dan Kulrah Kerla Nyata dr Wrlayah Kota
Yogyakarta:

4 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsr, Rincian Tugas
Dinas Perizrnan Kota Yogyakarta;

5 Peraturan Walikota Yogyaka(a Nomor 1B tahun 2011 tentang Penyelertggaraan
Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta,

FI丁 RIANI N∪ RAMIR∪ LMANAN
η4600017
Mahas swa Fak Sa ns dan tteknologi― ∪IN S∪ KA Yk
」1 馬larsda Adlsucipto∫ Yogyakarta

Penanggunglawab . Dr. lbrahim, M Pd.
Keperluan Melakukan Peneltttan dengan judul Proposal . PENINGKATAN

KEMAMPUAN LITERASI DAN DISPOSISI MATEMATIS SISWA SMP
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN DISCOVERY LEARNING

Kota Yogyakarta
26 Maret 2015 s/d 26 Juni 2015
Proposal dan Daftar Pertanyaan
1. Walb Memberrkan Laporan hasrl Penelrtian berupa CD kepada Walrkota Yogyakarta

(Cq Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata te(ib dan menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3 lzin inr trdak drsalahgunakan untuk tuluan tertentu yang dapat mengganggu

kesetabilan pemerintahan dan hanya drperlukan untuk keperluan tlmiah
4 Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya

ketentuan-ketentuan tersebut diatas

Kemudian drharap para Pelabat Pemerintahan setempat dapat memberikan bantuan
seperlunya

Dikeluarkan di Yogyakarta

Kepala Dinas Perizinan

195804401985031013



御 oT

PEⅣIERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGER14

JL.HAYAM WURUK 18 YOGYAKARTA KodePos:5521l TELP(0274)513079 Fax:(0274)513079

E NIAI L : sn'] p-4-.i ogi akarta'irlvahoo. conr
LINIE SMS : Ott122780001 }IOT LINE EMAIL : ripili'rir.iogjaliota.go.rd

WEIISI'tFl : \\ \\ \\ ..jogjal,ota.go.iil

Yang bertanda tangan di bar,r,al-r ini

Nama
NIP
Pangkat/ Gol.Rr-rang
.labatan

Meneranqkan bahwa :

Nama
NIM
Pendidihan

Program Str-rdi

SURAT KETERANGAN
Nomor:070/321

Yuniarti、 S Pd
195906161983032008
Pembina Tk.IIIV b

Kepala Selく olah

Fitriani Nurmanirulmanan
1 1600017
Unir.,ersitas lslam Negeri Sunan Kalliaga
Yogl,akarta
Pendidilian Mater.natika

I'elal'r melaksanakan penelitian di SMP Negeri 4 Yogyakarta dengan judi,rl
" Peninghatan Kenratnpr-ran Literasi dan disposisi Matematis Sisw'a SMP melah-rr

Metode Discover) Learning ". pada tanggal 6-22 Aprll2Ol1.

Demihian Sr.rrat Keterangan ini dibuat agar clapat dipergr-rrrakan sebagairrrana ntestinr a.

rta.8 Juni 2015

olah、

.Pd
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5906161983032008
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CURRICULUM VITAE

Nama : Fitriani Nuramirulmanan

Fakultas : Sains dan Teknologi

Program Studi : Pendidikan Matematika

No. Hp : 085729094331

Alamat Asal : Jalan Nusantara, Gang Wates Rt 01/VIII. Karang Talun,

Cilacap Utara, Cilacap, Jawa Tengah.

Alamat Jogja : Wisma Yasmine, Gg Masjid Rw 20, Baciro, Gondokusuman.

Yogyakarta

Golongan Darah : O

Nama Ayah : Mursidi

Nama Ibu : Rustini

Nama Saudara : Lini Normalia Amirulmanan

Email : amirulmanan@gmail.com

Pengalaman Organisasi :

1. Anggota divisi Kesejahteraan Anggota UKM INKAI Sunan Kalijaga (2012-
2013)

2. Sekertaris divisi Public Relation UKM INKAI Sunan Kalijaga (2013-2014)
3. Sekertaris divisi Minat dan Bakat HM-PS Pendidikan Matematika (2013-

2015)

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 05 Karang talun Cilacap (1999 – 2005)
2. SMP Negeri 5 Cilacap (2005 – 2008)
3. SMA Negeri 3 Cilacap (2008 – 2011)
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2011 – 2016)
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