
BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

1. Pertemuan Pertama 

Berdasarkan hasil penelitian pada hari selasa tanggal 21 Mei 2013 

yang diikuti 37 siswa diperoleh analisis sebagai berikut: 

a. Kemampuan Relating 

Data tentang kemampuan relating siswa diambil dari hasil tes 

kemampuan relating yang ada pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 dan 

hasil wawancara. Hasil dari tiap subjek dijelaskan pada analisis data di 

bawah ini.    

1) Subjek T1 

Berdasarkan jawaban soal no 1, subjek T1 menceritakan masalah 

berdasarkan pengalamannya sendiri saat mengikuti kontes robot dan 

cerita yang ditulis merupakan cerita yang ada dalam kehidupan sehari-

hari, akan tetapi kurang  berkaitan dengan konsep luas permukaan kubus, 

karena masalah yang diceritakan adalah tentang jaring-jaring kubus yaitu 

dengan membuat kubus dari gabungan-gabungan bangun persegi untuk 

dibentuk menjadi sebuah robot. 

Jawaban soal tes: 
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Gambar 4.1 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No.1 

Subjek T1 juga mampu mengetahui keterkaitan antara konsep 

yang dipelajari dengan konsep prasyarat atau pengetahuan sebelumnya 

yang terlihat dari hasil jawabannya bahwa untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus subjek T1 harus mengetahui konsep luas bangun 

persegi terlebih dahulu. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.2 

Jawaban Tertulis subjek T1 No.2 

Pada saat wawancara, subjek T1 mampu menjelaskan alasan 

konsep dari pengetahuan sebelumnya untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus. Kutipan wawancara yang menunjukkan alasan tersebut 

ada pada bagian R.1.2.3. 
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P.1.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus? 

R.1.2.1 : Iya mbak, ada. 

P.1.2.2 : Konsep apa itu? 

R.1.2.2 : Luas persegi. 

P.1.2.3 : Mengapa? Jelaskan! 

R.1.2.3 : Iya mbak, karena kubus kan tersusun dari gabungan-

gabungan persegi, jadi luas permukaan kubusnya ya 

menghitung dari luas-luas persegi itu. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek T1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek T1 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.1 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek T1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 2 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  4 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
4 
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2) Subjek T2 

Subjek T2 tidak menjawab soal no 1, dikarenakan subjek T2 

merasa kesulitan untuk mengerjakannya. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

wawancara di bawah ini pada bagian R.2.1.1.  

P.2.1.1 : Mengapa soal no 1 tidak dikerjakan? 

R.2.1.1 : hehehe....(sambil tersenyum dan menjawab) karena saya tidak 

pernah mengalami dan kesulitan mencari masalahnya mbak. 

Untuk soal no 2, subjek T2 mampu mengetahui keterkaitan antara 

konsep yang dipelajari dengan konsep prasyarat atau pengetahuan 

sebelumnya yang terlihat dari hasil jawabannya bahwa untuk menemukan 

rumus luas permukaan kubus subjek T2 mencari luas bangun datar persegi 

terlebih dahulu.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.3 

Jawaban Tertulis subjek T2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek T2 mampu menjelaskan alasan untuk 

jawaban soal no 2. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah 

ini pada bagian R.2.2.3. 
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P.2.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus? 

R.2.2.1 : Ada mbak. 

P.2.2.2 : Konsep apa itu? 

R.2.2.2 : Materi bangun datar persegi. 

P.2.2.3 : Mengapa? Jelaskan!  

R.2.2.3 : Iya mbak, soalnya kalau nyari luas permukaan kubus kan dari 

mencari luas sisinya satu-persatu, dan luas sisinya berbentuk 

persegi jadi untuk mencari luas sisi kubus kita butuh mencari 

luas bangun persegi. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek T2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek T2 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.2 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek T2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 1 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  1 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
4 
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3) Subjek S1 

Berdasarkan jawaban soal no 1 di bawah ini, jawaban subjek S1 

tidak memunculkan adanya masalah yang ada dalam kehidupan sehari-

hari dan tidak sesuai dengan konsep luas permukaan kubus. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.4 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No.1 

Untuk soal no 1, subjek S1 menjawab bahwa cerita yang ditulisnya 

hanya karangan saja, sebagaimana kutipan wawancara berikut pada 

bagian R.3.1.1. 

P.3.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.3.1.1 : Hehehe...(sambil tersenyum dan menjawab) tidak mbak, 

hanya karangan saya saja. 

Selanjutnya, pada soal no 2, subjek S1 tidak menjawab karena 

merasa kesulitan dan tidak tahu jawaban dari soal no 2. Alasan subjek ini 

dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah ini pada bagian R.3.2.1. 

P.3.2.1 : Mengapa soal no 2 tidak dikerjakan? 
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R.3.2.1 : Iya mbak, karena saya bingung dan  tidak tahu jawabannya. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek S1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek S1 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.3 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek S1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 1 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
1 

 

4) Subjek S2 

Berdasarkan jawaban subjek S2 menunjukkan cerita yang ditulis 

adalah berdasarkan pengalaman subjek sendiri pada saat SD. Cerita yang 

ditulis merupakan cerita yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai 

dengan konsep luas permukaan kubus, yaitu tentang bangunan kelas yang 

terbentuk kubus dan luas permukaan kelas tersebut berasal dari gabungan 

luas bangun persegi. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.5 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No.1 

Selanjutnya, pada soal no 2 subjek S2 menjawab luas permukaan 

kubus terbentuk dari luas enam bangun persegi saja. 

Jawaban soal tes : 

  

 

Gambar 4.6 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek S2 mampu memberikan jawaban 

beserta alasan adanya konsep dari pengetahuan sebelumnya yang terkait 

dengan konsep luas permukaan kubus. Hal ini dapat dilihat dalam 

cuplikan wawancara berikut pada bagian R.4.2.1, R.4.2.2 dan R.4.2.3: 

P.4.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus? 

R.4.2.1 : Ada mbak. 
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P.4.2.2 : Konsep apa itu? 

R.4.2.2 : Konsep luas persegi. 

P.4.2.2 : Mengapa? Jelaskan! 

R.4.2.2 : Lo iya mbak, karena kubus itu terdiri dari enam persegi yang 

tergabung jadi satu. Jadi, untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus kita harus mencari enam luas persegi. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek S2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek S2 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.4 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek S2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  4 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
3 

 

5) Subjek K1 

Jawaban untuk soal no 1 subjek K1, menunjukkan bahwa cerita 

yang dibuat ada dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan konsep 

luas permukaan kubus. Hal ini dapat dilihat dari ceritanya yang ingin 

membungkus kado agar terbungkus rapi dan subjek K1 mencari luas 

permukaan kado terlebih dahulu. 

Jawaban soal tes: 
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Gambar 4.7 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No.1 

Untuk soal no 1, subjek K1 menjawab bahwa cerita yang 

diceritakan adalah tidak berdasarkan pengalaman subjek sendiri dan 

hanya karangan belaka. Sebagaimana dalam cuplikan wawancara berikut 

pada bagian R.5.1.1. 

P.5.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.5.1.1 : Tidak mbak, itu hanya karangan belaka saya saja karena 

sebelumnya saya tidak pernah menemui masalah tentang luas 

permukaan kubus. 

 Selanjutnya, pada soal no 2 subjek K1 menjawab bahwa untuk 

menghitung luas permukaan kubus adalah dengan cara menghitung setiap 

persegi dari kubus tersebut. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.8 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No.2 
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Pada saat wawancara, subjek K1 menjelaskan bahwa tidak ada 

konsep dari pengetahuan sebelumnya yang diperlukan untuk menemukan 

rumus luas permukaan kubus. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan 

wawancara berikut pada bagian R.5.2.1. 

P.5.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus? 

R.5.2.1 : Gak ada mbak, konsepnya hanya rumus luas permukaan 

kubus itu. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek K1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek K1 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.5 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek K1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 3 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
2 

 

6) Subjek K2 

Subjek K2 menjawab soal no 1 dengan menceritakan kisahnya 

ketika membungkus kado untuk temannya, karena kado berbentuk 

bangun kubus dan subjek K2 ingin agar kadonya terbungkus rapi sehingga 
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subjek K2 menghitung luas permukaan kadonya terlebih dahulu yang 

berbentuk bangun kubus itu. Dari sini, terlihat bahwa cerita yang ditulis 

adalah cerita dalam kehidupan sehari-hari dan berkaitan dengan konsep 

luas permukaan kubus.  

Jawaban soal tes : 

 

 

  

 

Gambar 4.9 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No.1 

Subjek K2 menjelaskan bahwa cerita yang ditulisnya pada soal no 

1 merupakan kisah yang pernah dialami subjek sendiri. Hal ini dapat 

dilihat pada cuplikan wawancara berikut pada bagian R.6.11. 

P.6.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.6.1.1 : Iya mbak, beneran tapi kapannya aku lupa, udah lama koq.  

Selanjutnya, pada soal no 2, subjek K2 menjawab bahwa untuk 

menemukan rumus luas permukaan kubus harus mencari luas persegi 

terlebih dahulu. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.10 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek K2 menjawab tidak ada konsep dari 

pengetahuan sebelumnya yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus. Jawaban tersebut ada pada cuplikan wawancara 

berikut pada bagian R.6.2.1. 

P.6.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus luas 

permukaan kubus? 

R.6.2.1 : Emm...Gak ada mbak, rumus luas permukaan kubus ya dicari 

dari rumus luas persegi dikalikan enam. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek K2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek K2 ditampilkan dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.6 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek K2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  4 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
2 
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Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan relating pada lampiran B-1, data hasil 

kemampuan relating siswa pada pertemuan ke-1 disajikan dalam tabel 4.7 

berikut:  

Tabel 4.7 

Data Kemampuan Relating Siswa Pada Pertemuan Ke-1 

No Subjek Penelitian 
Indikator Kemampuan Relating Siswa 

A B C 

1. T1 2 4 4 

2. T2 1 1 4 

3. S1 1 2 1 

4. S2 4 4 3 

5. K1 3 2 2 

6. K2 4 4 2 

Rata-rata skor tiap aspek 2,5 2,83 2,67 

Rata-rata skor kemampuan 

relating siswa 
2,67 

 

Keterangan:  

A = Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 

B = Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa 

C = mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya 

 

b. Kemampuan Experiencing 

Data tentang kemampuan experiencing siswa diambil dari 

pengamatan yang dilakukan oleh dua pengamat pada 6 siswa yang telah 

ditentukan sebagai subjek penelitian. Setiap pengamat mengamati tiga 
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orang siswa yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil pengamatan 

kemampuan experiencing siswa pada pertemuan ke-1 dapat dilihat dalam 

tabel 4.8 berikut: 

Tabel 4.8 

Data Kemampuan Experiencing Siswa Pada Pertemuan Ke-1 

No Subjek Penelitian 
Aktivitas Yang Diamati  

A B C D E F G H 

1. T1 4 4 4 3 4 4 3 4 

2. T2 4 4 4 4 4 4 3 4 

3. S1 3 4 2 3 4 4 3 4 

4. S2 4 4 4 3 4 4 3 4 

5. K1 3 4 1 3 4 4 3 4 

6. K2 4 4 3 4 4 4 3 4 

Rata-rata skor tiap aspek 3,67 4 3 3,33 4 4 3 4 

Rata-rata skor kemampuan 

experiencing siswa 
3,63 

 

Keterangan: 

A  =   Siswa memahami petunjuk kegiatan yang diberikan 

B = Siswa menuliskan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan  

rumus luas permukaan kubus 

C = Siswa mencari informasi dari kegiatan yang diberikan dengan 

bertanya 

D  =  Siswa memanfaatkan alat peraga 

E = Siswa menerapkan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan 

rumus luas permukaan kubus 

F   =  Siswa menerapkan rumus luas persegi 
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G  = Siswa melakukan proses perhitungan aljabar 

H  = Siswa membuat kesimpulan    

c. Kemampuan Applying 

Data tentang kemampuan applying siswa diambil dari hasil tes 

kemampuan applying yang ada pada Lembar Kerja Kelompok (LKK). 

Karena tes kemampuan applying dikerjakan pada saat berkelompok, 

maka hasil yang diperoleh berasal dari 6 kelompok. Hasil dari 6 

kelompok tersebut disajikan dalam bentuk tabel pada analisis data di 

bawah ini. 

1) Kelompok 1 

Pada soal no 1, kelompok 1 hanya menuliskan apa yang diketahui 

saja yang dituliskan dalam bentuk gambar tanpa menuliskan apa yang 

ditanyakan. Kelompok 1 tidak merubah bentuk model matematika tetapi 

langsung dari yang diketahui menuju cara untuk menjawab dengan 

menggunakan prinsip yang benar, akan tetapi operasi yang dilakukan 

masih kurang karena kelompok 1 tidak mencantumkan hasil akhir yang 

merupakan jawaban dari soal. Kelompok 1 juga tidak menuliskan 

kesimpulan dengan baik.   

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.11 

Jawaban Tertulis Kelompok 1 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2 kelompok 1 juga mampu menuliskan 

apa yang diketahui tapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan, dan juga 

tanpa merubah bentuk model matematika akan tetapi langsung menuju 

prinsip yang digunakan dengan tepat dan operasi yang benar. Pada soal 

no 2, kelompok 1 juga tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12 

Jawaban Tertulis Kelompok 1 No. 2 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 1 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.9 berikut: 

Tabel 4.9 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 2 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 3 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

2) Kelompok 2 

Pada soal no 1, kelompok 2 mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Kelompok 2 tidak merubah bentuk 

model matematika tetapi langsung dari yang diketahui menuju cara untuk 

menjawab dengan menggunakan prinsip yang tepat dan melakukan 

operasi perhitungan dengan benar. Kelompok 2 juga mampu menuliskan 

kesimpulan dengan baik. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.13 

Jawaban Tertulis Kelompok 2 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 2 juga mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, dengan tanpa merubah 

bentuk model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang 

digunakan dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal 

no 2, kelompok 2 juga mampu menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes :  
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Gambar 4.14 

Jawaban Tertulis Kelompok 2 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 2 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.10 berikut: 

Tabel 4.10 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 4 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 4 

 

 



81 

 

3) Kelompok 3 

Pada soal no 1, kelompok 3 hanya menuliskan apa yang diketahui 

saja, tanpa menuliskan apa yang ditanyakan. Kelompok 3 merubah 

bentuk model matematika tetapi kurang tepat dan dapat menggunakan 

prinsip dengan tepat serta melakukan operasi perhitungan dengan benar, 

akan tetapi kelompok 3 tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15 

Jawaban Tertulis Kelompok 3 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 3 juga tidak menuliskan 

apa yang ditanyakan, hanya menuliskan apa yang diketahui. Kelompok 3 

juga merubah bentuk model matematika akan tetapi kurang tepat, prinsip 

yang digunakan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal 

no 2, kelompok 3 juga tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.16 

Jawaban Tertulis Kelompok 3 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 3 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.11 berikut: 

Tabel 4.11 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 3 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 3 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

4) Kelompok 4 

Pada soal no 1, kelompok 4 mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan. Kelompok 4 tidak merubah bentuk model 
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matematika tetapi langsung dari yang diketahui menuju cara untuk 

menjawab dengan menggunakan prinsip yang tepat dan melakukan 

operasi perhitungan dengan benar, akan tetapi kelompok 4 tidak 

menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 

Jawaban Tertulis Kelompok 4 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 4 juga menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Kelompok 4 juga tidak merubah bentuk 

model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang digunakan 

dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal no 2, 

kelompok 4 juga tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.18 

Jawaban Tertulis Kelompok 4 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 4 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.12 berikut: 

Tabel 4.12 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 4 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 4 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

5) Kelompok 5 

Pada soal no 1, kelompok 5 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. Kelompok 5 tidak merubah bentuk model matematika 

tetapi langsung menuju cara untuk menjawab dengan menggunakan 
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prinsip yang tepat dan melakukan operasi perhitungan dengan benar, akan 

tetapi kelompok 5 tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.19 

Jawaban Tertulis Kelompok 5 No. 1 

Pada soal no 2, kelompok 5 juga tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan. Kelompok 5 juga tidak merubah bentuk model 

matematika tetapi langsung menuju prinsip yang digunakan dengan tepat 

dan operasi yang dilakukan juga benar akan tetapi tidak ada kesimpulan. 

Jawaban soal tes: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 

Jawaban Tertulis Kelompok 5 No. 2 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 5 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.13 berikut: 

Tabel 4.13 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 5 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

6) Kelompok 6 

Pada soal no 1, kelompok 6 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. Kelompok 6 juga tidak merubah bentuk model 

matematika tetapi langsung menuju cara untuk menjawab dengan 

menggunakan prinsip yang tepat dan melakukan operasi perhitungan 

dengan benar, akan tetapi kelompok 6 tidak menuliskan kesimpulan 

dengan benar. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.21 

Jawaban Tertulis Kelompok 6 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 6 juga tidak menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan. Kelompok 6 juga tidak merubah 

bentuk model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang 

digunakan dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal 

no 2, kelompok 6 juga tidak menuliskan kesimpulan dengan benar.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 

Jawaban Tertulis Kelompok 6 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 6 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

applying siswa pada lampiran B-6. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat 

pada tabel 4.14 berikut: 
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Tabel 4.14 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 6 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan applying pada lampiran B-6, data hasil 

kemampuan applying siswa pada pertemuan ke-1 dapat dilihat dalam 

tabel 4.15 berikut:  

Tabel 4.15 

Data Kemampuan Applying Siswa Pada Pertemuan Ke-1 

No Subjek Penelitian 
Indikator Kemampuan Applying  

A B C D E 

1. Kelompok 1 2 1 4 3 1 

2. Kelompok 2 4 1 4 4 4 

3. Kelompok 3 1 4 4 4 1 

4. Kelompok 4 4 1 4 4 1 

5. Kelompok 5 1 1 4 4 1 

6. Kelompok 62 1 1 4 4 1 

Rata-rata skor tiap aspek 2,17 1,5 4 3,83 1,5 

Rata-rata skor kemampuan 

applying siswa 
2,6 

 

Keterangan: 

A = mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

  B = mampu merubah bentuk model matematika 

  C = mampu menerapkan prinsip 
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  D = mampu melakukan operasi dengan benar 

  E = mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 

d. Kemampuan Cooperating 

Data tentang kemampuan cooperating siswa diambil dari 

pengamatan/observasi yang dilakukan oleh dua pengamat pada 6 siswa 

yang telah ditentukan sebagai subjek penelitian. Setiap pengamat 

mengamati tiga orang siswa yang telah ditentukan sebelumnya. Hasil 

pengamatan kemampuan cooperating siswa pada pertemuan ke-1 dapat 

dilihat dalam tabel 4.16 berikut: 

Tabel 4.16 

Data Kemampuan Cooperating Siswa Pada Pertemuan Ke-1 

No Subjek Penelitian 
Aktivitas Yang Diamati  

A B C D E 

1. T1 4 3 3 3 4 

2. T2 4 4 3 4 4 

3. S1 3 3 3 1 1 

4. S2 4 4 3 4 4 

5. K1 3 3 3 1 1 

6. K2 4 3 3 3 3 

Rata-rata skor tiap aspek 3,67 3,33 3 2,67 2,83 

Rata-rata skor kemampuan 

cooperating siswa 
3,1 

 

Keterangan:   

A = Fokus pada kelompok B = Bekerja bersama C = Keputusan bersama 

D = Pemahaman bersama E = Menghargai 
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e. Kemampuan Transferring 

1) Subjek T1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek T1 mampu menuliskan dari 

apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal seperti pada jawaban no 

1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.23 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.24 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 
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b) Merencanakan masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek T1 mampu melihat 

hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak diketahui. 

Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.1.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.1.1.1 : Yang pertama, saya harus menghitung kertas kopi 

yang dibutuhkan untuk membungkus kardus, dengan 

cara menghitung luas permukaan kardus yang 

berbentuk kubus. 

P.1.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.1.1.2 : Karena yang ditanyakan kan berapa biaya minimal 

untuk membeli kertas kopi itu mbak, jadi, saya mencari 

banyaknya kertas kopi yang dibutuhkan dulu, trus saya 
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mengalikan antara harga kertas kopi per-lembar dengan 

banyaknya kertas kopi yang saya butuhkan tadi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.1.2 tersebut, subjek T1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1.  

Jawaban tertulis T1 no 2. 

 

 

Gambar 4.26 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.1.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.1.2.1 : Langkah saya yang pertama adalah mencari luas 

dinding yang akan dihiasi wallpaper trus menghitung 

biaya yang diperlukan untuk pemasangan wallpaper. 

P.1.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.1.2.2 : Iya mbak, karena untuk tau biaya pemasangan 

wallpaper harus tau luas dinding yang mau dipasang 

wallpaper. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.2.2 tersebut, subjek T1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan masalah 

Jawaban tertulis T1 no 1 pada aspek menyelesaikan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.27 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap tahapnya.  
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Gambar 4.28 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah. 

d) Memeriksa kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.1.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.1.1.1 : Iya mbak 

P.1.1.2 : Berapa kali kamu memeriksa jawabanmu itu? 

R.1.1.2 : Cuman sekali aja ce mbak. 

P.1.1.3 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.1.1.3 : Yakin dan sangat yakin, hehehe... Karena saya sudah 

mengerjakan dengan cara yang benar dan hitungan saya 

pasti benar, hehe..  
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Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.1.3 diatas, subjek T1 merasa 

sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar karena cara 

yang digunakan dan proses penghitungan yang dilakukan sudah tepat. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek T1 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.17 berikut: 

Tabel 4.17 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek T1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 4 

 

2) Subjek T2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek T2 hanya menuliskan dari 

apa yang ditanyakan pada soal saja, tanpa menuliskan apa yang 

diketahui seperti pada jawaban no 1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 



96 

 

 

 

Gambar 4.29 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.30 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek T2 mampu melihat 

hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak diketahui. 

Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.31 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.2.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 
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R.2.1.1 : Yang pertama, saya harus menghitung kertas kopi 

yang dibutuhkan untuk membungkus kardus, dengan 

cara menghitung luas permukaan kardus. 

P.2.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.2.1.2 : Karena yang diketahui rusuk kubus, maka kita harus 

mencari luas permukaan kubus dulu untuk tahu berapa 

banyak kertas kopi yang dibutuhkan, setelah itu 

mengalikan antara harga kertas kopi per-lembar dengan 

banyaknya kertas kopi yang dibutuhkan tadi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.1.2 tersebut, subjek T2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

 

 

 

 

Gambar 4.32 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.2.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 
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R.2.2.1 : Langkah saya yang pertama adalah mencari luas 

permukaan kamar, lalu mencari luas permukaan pintu 

dan jendela, kemudian mengurangkan antara luas 

permukaan kamar dengan luas permukaan pintu dan 

jendela lalu baru menghitung biaya pembeliannya. 

P.2.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.2.2.2 : Karena untuk mengetahui biaya itu kita harus 

menghitung luas permukaan kamar yang akan dipasang 

wallpaper.  

Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.2.2 tersebut, subjek T2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 
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Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap tahapnya. 

Jawaban menyelesaikan masalah soal no 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.34 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah. 

Akan tetapi langkah yang digunakan sedikit kurang tepat karena 

menghitung luas seluruh permukaan kamar, bukan menghitung luas 

dinding kamar. 

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.2.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.2.1.1 : Iya mbak 

P.2.1.2 : Berapa kali kamu memeriksa jawabanmu itu? 
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R.2.1.2 : berkali-kali kayaknya, hehehe... 

P.2.1.3 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.2.1.3 : Yakin mbak, karena saya sudah menggunakan cara 

yang benar.  

Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.1.3 diatas, subjek T2 merasa 

sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar karena cara 

yang digunakan dan proses penghitungan yang dilakukan sudah tepat. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek T2 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.18 berikut: 

Tabel 4.18 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek T2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 2 

2. Merencanakan masalah 3 

3. Menyelesaikan masalah 3 

4. Memeriksa kembali 3 

 

3) Subjek S1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek S1 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan soal, seperti pada jawaban 

no 1 dan 2 di bawah ini. 
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Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.35 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.36 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek S1 kurang mampu 

melihat hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak 

diketahui. Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.37 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 
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Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.3.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.3.1.1 : Yang pertama saya menghitung luas permukaan 

kubus, dari 6 kali luas sisi kardusnya, 

lalu...emmm...emm...dikalikan untuk menemukan 

biayanya mbak, hehehe... 

P.3.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.3.1.2 : waduh...hehehe....bingung saya mbak, soalnya ruwet, 

hehehe... 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.3.1.2 tersebut, subjek S1 

merasa masih kurang mengerti dan bingung untuk memberikan 

alasan dari langkah-langkah penyelesaian yang digunakan pada soal 

no 1. 

 

 

Gambar 4.38 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.3.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 
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R.3.2.1 : Langkah saya yang pertama adalah mencari luas 

permukaan kamar, tapi karena hanya 4 sisi yang 

ditempeli wallpaper maka 4 kali luas sisinya, lalu 

menghitung luas pintu tambah jendelanya, trus,, luas 

permukaan kamar nanti dikurangi luas pintu tambah 

jendela tadi, gitu deh mbak,hehe.. 

P.3.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.3.2.2 : Karena untuk mengetahui biaya itu kita harus 

menghitung luas permukaan kamar tapi hanya 4 

dinding saja yang dipasang wallpaper trus dikurangi 

pintu sama jendela tadi.  

Berdasarkan hasil wawancara pada R.3.2.2 tersebut, subjek S1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.39 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 
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Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S1 tidak menggunakan langkah-langkah 

yang ditulis sebelumnya secara lengkap. 

Jawaban tertulis soal no 2. 

 

  

 

 

 

Gambar 4.40 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah.  

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.3.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.3.1.1 : Eggak ce mbak, hehe... 

P.3.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.3.1.2 : waduh...gak yakin saya mbak, mungkin hanya separo 

saja yang bener, (sambil tersenyum malu..) 
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Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.3.1.2 diatas, subjek S1 

merasa ragu dan tidak yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah 

benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek S1 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.19 berikut: 

Tabel 4.19 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek S1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 3 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 1 

 

4) Subjek S2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek S2 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan soal, seperti pada jawaban 

no 1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.41 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.42 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek S2 hanya menuliskan 

langkah untuk mencari luas kubus saja belum sampai mencari biaya 

yang diperlukan. Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.43 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 
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Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.4.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.4.1.1 : untuk yang pertama kita harus mencari luas kertas 

kopinya, karena rusuknya kan 0,5 m kalau dijadikan cm 

kan 50 cm, jadi 1 kertas kopi itu bisa menutupi 1 sisi 

kubus. 

P.4.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.4.1.2 : ya, sebab kertas kopi yang menutupi kubus tersebut, 

jadi setelah menghitung luas kertas kopinya trus luas 

kertas kopinya dikalikan 6. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.1.2 tersebut, subjek S2 

mengerti dan mampu untuk memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

 

 

 

 

Gambar 4.44 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 2 
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Pada soal no 2, langkah yang ditulis oleh subjek S2 berupa 

perhitungan untuk menemukan luas dinding yang dihiasi wallpaper 

dan menghitung biaya yang dibutuhkannya. 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.4.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.4.2.1 : yang pertama yaitu mencari luas dinding yang akan 

ditempeli wallpaper lalu menghitung biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli wallpaper. 

P.4.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.4.2.2 : Sebab untuk tahu biaya yang dikeluarkan, harus tahu 

dulu luas dinding yang dihiasi wallpaper.  

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.2.2 tersebut, subjek S2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 
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c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

Gambar 4.45 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S1 mampu menggunakan langkah-langkah 

yang ditulis sebelumnya secara lengkap.  

 

 

 

Gambar 4.46 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah 

dan langkah sebelumnya ditulis pada saat langkah merencanakan 

masalah. 
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d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.4.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.4.1.1 : Iya lah...  

P.4.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.4.1.2 : Yakin. Yakin banget, sebab itu sudah menggunakan 

cara yang benar. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.1.2 diatas, subjek S2 

merasa sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek S2 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.20 berikut: 

Tabel 4.20 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek S2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 4 
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5) Subjek K1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek K1 tidak menuliskan secara 

lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, akan tetapi subjek K1 

mampu memberikan lebih lengkap pada saat wawancara. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.47 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 

Cuplikan wawancara sebagai berikut : 

P.5.1.1 : Menurut kamu, apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal no 1 dan 2? 

R.5.1.1 : Kalau soal no 1 kan yang ditanyakan kan biaya 

minimalnya, dan yang diketahui adalah rusuk kubus 0,5 

m kalau dirubah kan jadi 50 cm, jadi, rusuk kubus itu 

sama dengan panjang kertas kopinya. 

Trus, kalau soal no 2 itu yang ditanyakan berapa biaya 

yang dibutuhkan untuk menutupi dinding dengan 

wallpaper tapi dikurangi panjang jendela, dan pintunya.  

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.48 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek K1 mencari luas 

permukaan dikalikan harga per 50 cm x 50 cm kertas kopi. Hal ini 

terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.49 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.5.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.5.1.1 : Saya hanya perlu membacanya berkali-kali, lalu 

mengerjakan dengan cara yang benar dan caranya dari 

merubah satuan rusuk kubus lalu dikalikan harga kertas 

kopi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.1.1 tersebut, subjek K1 

tidak memberikan alasan dari langkah-langkah penyelesaian yang 

digunakan pada soal no 1. 
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Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.50 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 

Pada soal no 2, langkah yang ditulis oleh subjek K1 adalah 

menghitung 4 luas dinding yang dikurangi pintu dan jendela. 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.5.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.5.2.1 : Awalnya saya bingung, tapi trus saya bayangkan gak 

mungkin wallpaper itu ada di atap dan alasnya, jadi 

saya hanya menghitung 4 luas dindingnya trus 

dikurangi luas pintu sama jendelanya. 

P.5.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.5.2.2 : Ya karena itu tadi, setelah itu mencari biayanya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.2.1 dan R.5.2.2 

tersebut, subjek K1 mengerti dan mampu memberikan alasan dari 

langkah-langkah penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 
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c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.51 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K1 menggunakan langkah-langkah yang 

ditulis sebelumnya secara langsung.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.52 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat. 
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d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.5.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.5.1.1 : Enggak ce mbak.  

P.5.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.5.1.2 : Emmm....yakin ce mbak, cukup yakin. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.1.2 diatas, subjek K1 

merasa cukup yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek K1 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.21 berikut: 

Tabel 4.21 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek K1 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 1 

2. Merencanakan masalah 1 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 1 
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6) Subjek K2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek K2 mampu menuliskan 

secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan. Sebagaimana 

jawaban no 1 dan no 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.53 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.54 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek K2 mengubah panjang 

rusuk kubus terlebih dahulu lalu mencari luas permukaan kubus. Hal 

ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 
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Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.55 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.6.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.6.1.1 : yang pertama mengubah panjang rusuk dulu trus 

dicari luasnya, lalu mencari biayanya. 

P.6.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.6.1.2 : Karena untuk mencari biayanya, harus tahu luas 

permukaan kubusnya dulu mbak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.1.2 tersebut, subjek K2 

mengerti dan mampu untuk memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

Pada soal no 2, subjek K2 tidak menuliskan rencana penyelesaian 

masalahnya, akan tetapi subjek K2 mampu menjelaskan pada saat 

wawancara.  

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.6.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 
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R.6.2.1 : Mencari luas dinding yang ada pintu dan jendelanya 

baru dikurangi luas pintu dan luas jendela, lalu mencari 

luas dinding tanpa pintu dan jendela. 

P.6.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.6.2.2 : Karena untuk mencari biayanya harus mencari itu 

dulu mbak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.2.1 dan R.6.2.2 

tersebut, subjek K2 mengerti dan mampu memberikan alasan dari 

langkah-langkah penyelesaian yang digunakan untuk soal no 2. 

c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.56 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K2 mampu menggunakan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat.  

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.57 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat. Akan tetapi langkah 

yang ditulis belum sampai tuntas, karena belum menemukan biaya 

yang dibutuhkan. 

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.6.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.6.1.1 : Enggak.  

P.6.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.6.1.2 : emm...untuk soal no 1 yakin bener tapi kalau no 2 

yakin salah, soalnya biayanya belum saya hitung, 

hehehe... 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.1.2 diatas, subjek K2 

merasa yakin bahwa jawaban yang ditulis pada soal no 1 adalah 
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benar, dan yakin salah untuk soal no 2 karena belum menyelesaikan 

proses perhitungan secara keseluruhan.  

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek K2 sesuai dengan pedoman penskoran kemampuan 

transferring siswa pada lampiran B-7. Hasil penilaian tersebut dapat 

dilihat pada tabel 4.22 berikut: 

Tabel 4.22 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek K2 Pertemuan ke-1 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 3 

2. Merencanakan masalah 2 

3. Menyelesaikan masalah 3 

4. Memeriksa kembali 1 

 

Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan transferring pada lampiran B-7, data hasil 

kemampuan transferring siswa pada pertemuan ke-1 disajikan dalam 

tabel 4.23 berikut: 

Tabel 4.23 

Data Kemampuan Transferring Siswa Pada Pertemuan Ke-1 

No Subjek Penelitian 
Indikator kemampuan Transferring  

A B C D 

1. T1 4 4 4 4 

2. T2 2 3 3 3 

3. S1 4 3 4 1 

4. S2 4 4 4 4 

5. K1 1 1 4 1 



121 

 

6. K2 3 2 3 1 

Rata-rata skor tiap aspek 3 2,83 3,67 2,33 

Rata-rata skor kemampuan 

transferring siswa 
2,96 

 

Keterangan:  

A = Memahami masalah   B = Merencanakan masalah  

C = Menyelesaikan Maslah  D = Memeriksa Kembali 

2. Pertemuan Kedua 

Berdasarkan hasil penelitian pada hari kamis tanggal 23 Mei 2013 yang 

diikuti 37 siswa diperoleh analisis sebagai berikut: 

a. Kemampuan Relating 

1) Subjek T1 

Berdasarkan jawaban soal no 1 di bawah ini, subjek T1 

menceritakan masalah dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan 

pengalamannya sendiri saat membersihkan rumahnya. Masalah yang 

diceritakan juga sesuai dengan konsep volume kubus, karena 

menceritakan tentang volume kotak kubus yang berisi penuh air saat 

subjek sedang membersihkan rumahnya. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.58 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Subjek T1 juga mampu mengetahui keterkaitan antara konsep 

yang dipelajari dengan konsep prasyarat atau pengetahuan sebelumnya 

yang terlihat dari hasil jawabannya bahwa untuk menemukan rumus 

volume kubus subjek T1 harus mengetahui konsep luas bangun datar. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.59 

Jawaban Tertulis subjek T1 No. 2 

Pada saat wawancara, subjek T1 mampu menjelaskan alasan 

konsep dari pengetahuan sebelumnya untuk menemukan rumus volume 

kubus. Kutipan wawancara yang menunjukkan alasan tersebut ada pada 

bagian R.1.2.3. 
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P.1.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.1.2.1 : Iya mbak, ada. 

P.1.2.2 : Konsep apa itu? 

R.1.2.2 : Luas bangun datar. 

P.1.2.3 : Mengapa? Jelaskan! 

R.1.2.3 : Iya mbak, karena kubus itu sama dengan prisma segi empat, 

volume prisma luas alas kali tinggi. Karena sisi-sisi kubus itu 

sama maka volumenya s x s x s. Jadi, konsep yang diperlukan 

untuk menemukan rumus volume kubus adalah luas bangun 

datar atau luas alasnya mbak. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek T1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek T1 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.24 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek T1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  4 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
4 

 

 



124 

 

2) Subjek T2 

Berdasarkan jawaban soal no 1 di bawah ini, subjek T2 

menceritakan masalah yang berdasarkan konsep volume kubus, karena 

subjek ingin mengetahui volume toples yang berbentuk kubus yang berisi 

penuh gula. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.60 

Jawaban Tertulis subjek T2 No. 1 

Pada saat wawancara subjek T2 menjawab bahwa cerita yang 

ditulis merupakan karangan belaka subjek sendiri. Kutipan wawancara 

yang menunjukkan jawaban subjek ada pada bagian R.2.1.1. 

P.2.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.2.1.1 : Eggak mbak, itu ngarang, hehehe.... 

Pada soal no 2, subjek T2 mampu mengetahui keterkaitan antara 

konsep yang dipelajari dengan konsep prasyarat atau pengetahuan 

sebelumnya yang terlihat dari hasil jawabannya bahwa untuk menemukan 

rumus volume kubus subjek T2 mencari luas persegi.  
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Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.61 

Jawaban Tertulis subjek T2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek T2 mampu menjelaskan alasan untuk 

jawaban soal no 2. Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara di bawah 

ini pada bagian R.2.2.3. 

P.2.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.2.2.1 : Ada mbak. 

P.2.2.2 : Konsep apa itu? 

R.2.2.2 : luas persegi. 

P.2.2.3 : Mengapa? Jelaskan!  

R.2.2.3 : Karena alas kubus kan berbentuk persegi, jadi kalau mau 

nyari volume kubus kan s x s x s, yang kita cari kan alasnya 

dulu, dari sisi panjang sama sisi lebarnya, karena berbentuk 

persegi jadinya sisi x sisi aja trus dikalikan sama tingginya 

kubus. 
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Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek T2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek T2 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.25 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek T2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
4 

 

3) Subjek S1 

Berdasarkan jawaban soal no 1 di bawah ini, jawaban subjek S1 

memunculkan adanya masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dan 

berkaitan dengan volume kubus. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.62 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No.1 

Untuk soal no 1, subjek S1 menjawab bahwa cerita yang ditulisnya 

hanya karangan saja, sebagaimana kutipan wawancara berikut pada 

bagian R.3.1.1. 
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P.3.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.3.1.1 : Hehehe...(sambil tersenyum dan menjawab) tidak mbak, 

hanya karangan saja. 

Pada soal no 2, subjek S1 tidak menjawab adanya konsep dari 

pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan konsep yang sedang 

dipelajari, akan tetapi subjek hanya menjelaskan cara untuk menemukan 

rumus volume kubus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.63 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No.2 

Pada saat wawancara, subjek S1 tidak mampu menjelaskan atau 

kurang mengetahui alasan untuk jawaban soal no 2. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan wawancara di bawah ini pada bagian R.3.2.1. 
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P.3.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.3.2.1 : Emmm,..jujur, saya gak tau mbak. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek S1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek S1 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.26 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek S1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
1 

 

4) Subjek S2 

Berdasarkan jawaban subjek S2 menunjukkan bahwa cerita yang 

ditulis merupakan cerita yang sesuai dengan konsep volume kubus yang 

ada dalam kehidupan sehari-hari, yaitu tentang pembangunan ulang bak 

kamar mandi agar volumenya menjadi lebih banyak.  

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.64 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No.1 

Untuk soal no 1, subjek S2 menjawab bahwa cerita yang ditulis 

adalah karangan subjek sendiri, sebagaimana kutipan wawancara berikut 

pada bagian R.4.1.1. 

P.4.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.4.1.1 : Sebenarnya itu adalah cerita maya, yang saya karang sendiri 

agar nampak nyata, gitu mbak. 

Selanjutnya, pada soal no 2 subjek S2 tidak menjawab adanya 

konsep dari pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan konsep 

volume kubus, akan tetapi subjek hanya menjelaskan cara untuk 

menemukan rumus volume kubus. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.65 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek S2 menjelaskan bahwa ada konsep 

dari pengetahuan sebelumnya yang berkaitan dengan konsep volume 

kubus, akan tetapi konsep yang dijelaskan tidak tepat. Kutipan 

wawancara yang menunjukkan alasan tersebut ada pada R.4.2.1 dan 

R.4.2.2. 

P.4.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.4.2.1 : Ada. 

P.4.2.2 : Konsep apa itu? 

R.4.2.2 : Rusuk kubus. 

P.4.2.3 : Mengapa? Jelaskan!  

R.4.2.3 : Karena untuk mencari volume kubus, kita harus tahu rusuk-

rusuk kubus terlebih dahulu, sehingga dapat ditemukan volume 

kubus. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek S2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek S2 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 
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Tabel 4.27 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek S2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
1 

 

5) Subjek K1 

Jawaban untuk soal no 1 subjek K1, menunjukkan bahwa cerita 

yang dibuat ada dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan konsep 

volume kubus. Hal ini dapat dilihat dari ceritanya yang ingin membuat 

kolam berbentuk kubus yang mampu menampung air sebanyak 10.000 

liter.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.66 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No.1 

Untuk soal no 1, subjek K1 menjawab bahwa cerita yang 

diceritakan adalah tidak berdasarkan pengalaman subjek sendiri dan 

hanya karangan belaka. Sebagaimana dalam cuplikan wawancara berikut 

pada bagian R.5.1.1. 
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P.5.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.5.1.1 : Sama seperti sebelumnya mbak, hanya karangan saya sendiri. 

 Selanjutnya, pada soal no 2 subjek K1 tidak menjawab adanya 

konsep terkait dari pengetahuan sebelumnya dengan konsep volume 

kubus, akan tetapi subjek hanya menjelaskan bahwa rumus volume kubus 

adalah sisi x sisi x sisi. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.67 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No.2 

Pada saat wawancara, subjek K1 menjelaskan bahwa tidak ada 

konsep dari pengetahuan sebelumnya yang diperlukan untuk menemukan 

rumus volume kubus. Hal ini dapat dilihat dari cuplikan wawancara 

berikut pada bagian R.5.2.1. 

P.5.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.5.2.1 : Gak ada mbak, konsepnya hanya volume kubus saja. 
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Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek K1, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek K1 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.28 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek K1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 4 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
1 

 

6) Subjek K2 

Cerita yang ditulis oleh subjek K2 merupakan cerita yang ada 

dalam kehidupan sehari-hari, akan tetapi tidak sesuai dengan konsep yang 

dipelajari atau tidak sesuai dengan konsep volume kubus. 

Jawaban soal tes : 

 

 

  

 

 

Gambar 4.68 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No.1 



134 

 

Subjek K2 menjelaskan bahwa cerita yang ditulisnya pada soal no 

1 merupakan hasil mengarang subjek sendiri. Hal ini dapat dilihat pada 

cuplikan wawancara berikut pada bagian R.6.11. 

P.6.1.1 : Apakah cerita yang kamu tulis berdasarkan pengalamanmu 

sendiri? Kapankah itu? 

R.6.1.1 : Kalau ini hanya karangan saya saja mbak.  

Selanjutnya, pada soal no 2, subjek K2 tidak menjawab adanya 

konsep terkait dari pengetahuan sebelumnya yang digunakan untuk 

menemukan rumus volume kubus, akan tetapi subjek hanya menjelaskan 

devinisi rumus volume kubus. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.69 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No.2 

Pada saat wawancara, subjek K2 menjawab bahwa tidak ada 

konsep dari pengetahuan sebelumnya yang diperlukan untuk menemukan 

rumus volume kubus. Jawaban tersebut ada pada cuplikan wawancara 

berikut pada bagian R.6.2.1. 
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P.6.2.1 : Adakah konsep dari pengetahuan yang sebelumnya pernah 

kamu dapatkan yang diperlukan untuk menemukan rumus 

volume kubus? 

R.6.2.1 : Gak ada mbak, rumus volume kubus ya sisi x sisi x sisi. 

Berdasarkan hasil tes dan hasil wawancara subjek K2, maka skor 

untuk tiap aspek kemampuan relating subjek K2 dapat dilihat dalam tabel 

berikut: 

Tabel 4.29 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Relating Subjek K2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Relating Skor 

1. Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 2 

2. Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa  2 

3. Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan sebelumnya. 
1 

 

Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan relating pada lampiran B-1, data hasil 

kemampuan relating siswa pada pertemuan ke-1 dapat dilihat dalam tabel 

4.30 berikut:  

Tabel 4.30 

Data Kemampuan Relating Siswa Pada Pertemuan Ke-2 

No Subjek Penelitian 
Indikator Kemampuan Relating Siswa 

A B C 

1. T1 4 4 4 

2. T2 4 2 4 

3. S1 4 2 1 

4. S2 4 2 1 
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5. K1 4 2 1 

6. K2 2 2 1 

Rata-rata skor tiap aspek 3,67 2,33 2 

Rata-rata skor kemampuan 

relating siswa 
2,67 

 

Keterangan:   

A = Mengaitkan antara konsep yang dipelajari dengan dunia nyata 

             B = Masalah yang dikaitkan berdasarkan pengalaman hidup siswa 

C = Mengetahui keterkaitan antara konsep yang dipelajari dengan 

konsep prasyarat atau pengetahuan sebelumnya 

b. Kemampuan Experiencing 

Hasil pengamatan kemampuan experiencing siswa pada pertemuan 

ke-2 dapat dilihat dalam tabel 4.31 berikut: 

Tabel 4.31 

Data Kemampuan Experiencing Siswa Pada Pertemuan Ke-2 

No Subjek Penelitian 
Aktivitas Yang Diamati  

A B C D E F G H 

1. T1 4 3 4 3 2 3 4 3 

2. T2 4 3 4 4 2 3 4 3 

3. S1 3 3 3 2 2 3 4 3 

4. S2 4 3 4 3 2 3 4 3 

5. K1 3 3 2 1 2 3 4 3 

6. K2 4 3 4 3 2 3 4 3 

Rata-rata skor tiap aspek 3,67 3 3,5 2,67 2 3 4 3 

Rata-rata skor kemampuan 

experiencing siswa 
3, 10 
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Keterangan: 

A  =   Siswa memahami petunjuk kegiatan yang diberikan 

B = Siswa menuliskan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan  

rumus luas permukaan kubus 

C = Siswa mencari informasi dari kegiatan yang diberikan dengan 

bertanya 

D  =  Siswa memanfaatkan alat peraga 

E = Siswa menerapkan langkah-langkah kegiatan untuk menemukan 

rumus luas permukaan kubus 

F   =  Siswa menerapkan rumus luas persegi 

G  = Siswa melakukan proses perhitungan aljabar 

H  = Siswa membuat kesimpulan  

c. Kemampuan Applying 

1) Kelompok 1 

Pada soal no 1, kelompok 1 mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Kelompok 1 tidak merubah bentuk 

model matematika tetapi langsung dari yang diketahui menuju cara untuk 

menjawab dengan menggunakan prinsip yang tepat dan mampu 

melakukan operasi dengan benar, akan tetapi kelompok 1 tidak 

menuliskan kesimpulan dengan benar.     

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.70 

Jawaban Tertulis Kelompok 1 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2 kelompok 1 tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan, serta tidak merubah bentuk 

model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang digunakan 

dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga sudah benar. Pada soal no 

2, kelompok 1 juga tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.71 

Jawaban Tertulis Kelompok 1 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 1 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.32 berikut: 

Tabel 4.32 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 2 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 2 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

2) Kelompok 2 

Pada soal no 1, kelompok 2 mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Kelompok 2 tidak merubah bentuk 

model matematika tetapi langsung dari yang diketahui menuju cara untuk 

menjawab dengan menggunakan prinsip yang tepat dan melakukan 
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operasi perhitungan dengan benar, akan tetapi kelompok 2 tidak 

menuliskan kesimpulan dengan baik. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.72 

Jawaban Tertulis Kelompok 2 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 2 tidak menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan, juga tanpa merubah bentuk 

model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang digunakan 

dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal no 2, 

kelompok 2 juga tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes :  

 

 

 

 

 

 



141 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.73 

Jawaban Tertulis Kelompok 2 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 2 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.33 berikut: 

Tabel 4.33 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 2 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

3) Kelompok 3 

Pada soal no 1, kelompok 3 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. Kelompok 3 tidak merubah bentuk model matematika 
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tetapi langsung menuju cara untuk menjawab dengan menggunakan 

prinsip yang tepat dan melakukan operasi perhitungan dengan benar, dan 

juga kelompok 4 tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.74 

Jawaban Tertulis Kelompok 3 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 3 juga menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Kelompok 3 juga tidak merubah bentuk 

model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang digunakan, 

dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal no 2, kelompok 3 juga 

tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.75 

Jawaban Tertulis Kelompok 3 No. 2 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 3 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.34 berikut: 

Tabel 4.34 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 3 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

4) Kelompok 4 

Pada soal no 1, kelompok 4 mampu menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, akan tetapi kelompok 4 tidak merubah bentuk 

model matematika terlebih dahulu melainkan langsung menuju cara untuk 

menjawab dengan menggunakan prinsip yang tepat dan melakukan 

operasi perhitungan dengan benar. Pada soal no 1 ni, kelompok 4 tidak 

menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.76 

Jawaban Tertulis Kelompok 4 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 4 juga mampu menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan, akan tetapi kelompok 4 juga tidak 

merubah bentuk model matematika melainkan langsung menuju prinsip 

yang digunakan dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. 

Pada soal no 2, kelompok 4 juga tidak menuliskan kesimpulan dengan 

benar.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.77 

Jawaban Tertulis Kelompok 4 No. 2 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 4 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.35 berikut: 

Tabel 4.35 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 4 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 4 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 3 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

5) Kelompok 5 

Pada soal no 1, kelompok 5 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. Kelompok 5 tidak merubah bentuk model matematika 

tetapi langsung menuju cara untuk menjawab dengan menggunakan 

prinsip yang tepat dan melakukan operasi perhitungan dengan benar, dan 

juga kelompok 5 tidak menuliskan kesimpulan dengan benar. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.78 

Jawaban Tertulis Kelompok 5 No. 1 
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Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 5 juga tidak menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Kelompok 5 juga tidak 

merubah bentuk model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip 

yang digunakan dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. 

Pada soal no 2, kelompok 5 juga tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.79 

Jawaban Tertulis Kelompok 5 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 5 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.36 berikut: 
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Tabel 4.36 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 5 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 

 

6) Kelompok 6 

Pada soal no 1, kelompok 6 tidak menuliskan apa yang diketahui 

dan ditanyakan. Kelompok 6 tidak merubah bentuk model matematika 

tetapi langsung menuju cara untuk menjawab dengan menggunakan 

prinsip dengan tepat dan mampu melakukan operasi dengan benar. 

Kelompok 6 juga tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.80 

Jawaban Tertulis Kelompok 6 No. 1 

Berikutnya untuk soal no 2, kelompok 6 juga tidak menuliskan 

apa yang diketahui dan ditanyakan. Kelompok 6 juga tidak merubah 

bentuk model matematika akan tetapi langsung menuju prinsip yang 
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digunakan dengan tepat dan operasi yang dilakukan juga benar. Pada soal 

no 2, kelompok 6 juga tidak menuliskan kesimpulan. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.81 

Jawaban Tertulis Kelompok 6 No. 2 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada kelompok 6 sebagaimana pada pertemuan ke-1. Hasil 

penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 4.37 berikut: 

Tabel 4.37 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Applying Kelompok 6 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Applying Skor 

1. Mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 1 

2. Mampu merubah bentuk model matematika 1 

3. Mampu menerapkan prinsip 4 

4. Mampu melakukan operasi dengan benar 4 

5. Mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 1 
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Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan applying pada lampiran B-6, data hasil 

kemampuan applying siswa pada pertemuan ke-2 dapat dilihat dalam 

tabel 4.38 berikut:  

Tabel 4.38 

Data Kemampuan Applying Siswa Pada Pertemuan Ke-2 

No Subjek Penelitian 
Indikator Kemampuan Applying  

A B C D E 

1. Kelompok 1 2 2 4 4 1 

2. Kelompok 2 2 1 4 4 1 

3. Kelompok 3 1 1 4 4 1 

4. Kelompok 4 4 3 4 4 1 

5. Kelompok 5 1 1 4 4 1 

6. Kelompok 62 1 1 4 4 1 

Rata-rata skor tiap aspek 1,83 1,5 4 4 1 

Rata-rata skor kemampuan 

applying siswa 
2,47 

 

Keterangan: A = mampu menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan 

   B = mampu merubah bentuk model matematika 

   C = mampu menerapkan prinsip 

   D = mampu melakukan operasi dengan benar 

E = mampu menuliskan kesimpulan dengan benar 

d. Kemampuan Cooperating 

Hasil pengamatan kemampuan cooperating siswa pada pertemuan ke-

2 dapat dilihat dalam tabel 4.39 berikut: 
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Tabel 4.39 

Data Kemampuan Cooperating Siswa Pada Pertemuan Ke-2 

No Subjek Penelitian 
Aktivitas Yang Diamati  

A B C D E 

1. T1 4 4 3 3 4 

2. T2 4 4 3 3 4 

3. S1 2 3 4 2 3 

4. S2 4 4 4 3 4 

5. K1 2 3 3 2 3 

6. K2 4 4 3 3 4 

Rata-rata skor tiap aspek 3,33 3,67 3,33 2,67 3,67 

Rata-rata skor kemampuan 

cooperating siswa 
3,33 

 

Keterangan:   

A = Fokus pada kelompok B = Bekerja bersama C = Keputusan bersama 

D = Pemahaman bersama E = Menghargai 

e. Kemampuan Transferring 

1) Subjek T1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek T1 mampu menuliskan dari 

apa yang diketahui dan ditanyakan pada soal seperti pada jawaban no 

1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.82 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.83 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 

b) Merencanakan masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek T1 mampu melihat 

hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak diketahui. 

Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.84 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 
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P.1.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.1.1.1 : Yang pertama, saya harus mencari panjang sisi kubus 

lalu menghitung volume kubusnya. 

P.1.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.1.1.2 : Karena untuk menentukan volume kubus maka harus 

dicari sisi kubusnya dengan cara mengalikan dua kali 

jari-jarinya, karena permukaan bola menyinggung sisi-

sisi kubus, setelah itu dapat dihitung volumenya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.1.2 tersebut, subjek T1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.85 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.1.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 
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R.1.2.1 : Langkah saya yang pertama adalah mencari volume 

bak mandi lalu menghitung waktu yang dibutuhkan 

untuk memenuhi bak mandi. 

P.1.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.1.2.2 : Karena, untuk menentukan waktu yang diperlukan 

untuk memenuhi bak mandi, hanya bisa dilakukan jika 

kita mengetahui volumenya terlebih dahulu. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.2.2 tersebut, subjek T1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.86 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap tahapnya.  
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Gambar 4.87 

Jawaban Tertulis Subjek T1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah. 

d) Memeriksa kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.1.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.1.1.1 : Iya mbak 

P.1.1.2 : Berapa kali kamu memeriksa jawabanmu itu? 

R.1.1.2 : Cuman sekali aja mbak. 

P.1.1.3 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.1.1.3 : Yakin mbak, karena lngkah-langkah yang saya 

gunakan dan jawaban saya juga sudah tepat. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.1.1.3 diatas, subjek T1 merasa 

sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar karena cara 

yang digunakan dan proses penghitungan yang dilakukan sudah tepat. 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek T1. Hasil penilaian tersebut dapat dilihat pada tabel 

4.40 berikut: 

Tabel 4.40 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek T1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 4 

 

2) Subjek T2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek T2 hanya menuliskan dari 

apa yang ditanyakan pada soal saja, tanpa menuliskan apa yang 

diketahui seperti pada jawaban no 1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.88 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 
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Jawaban soal tes : 

 

Gambar 4.89 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek T2 mampu melihat 

hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak diketahui. 

Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.90 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.2.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.2.1.1 : Yang pertama, saya harus mencari diameter bola 

untuk dapat mencari volume kubus. 

P.2.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.2.1.2 : Karena untuk mencari volume kubus, maka kita harus 

mengetahui sisi kubus dulu dari panjang diameter bola. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.1.2 tersebut, subjek T2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

 

 

Gambar 4.91 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.2.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.2.2.1 : Langkah saya yang pertama adalah mencari volume 

kubus lalu mencari waktu yang diperlukan untuk 

mengisi bak. 

P.2.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.2.2.2 : Karena waktu yang dibutuhkan untuk mengisi bak, 

hanya bisa ditentukan jika volume kubus sudah ketemu. 

Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.2.2 tersebut, subjek T2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 
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c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.92 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap tahapnya. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.93 

Jawaban Tertulis Subjek T2 No. 2 
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Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek T2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek T2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah.  

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.2.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.2.1.1 : Iya mbak 

P.2.1.2 : Berapa kali kamu memeriksa jawabanmu itu? 

R.2.1.2 : dua kali kayaknya mbak. 

P.2.1.3 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.2.1.3 : Yakin mbak, karena saya sudah menggunakan cara 

yang benar.  

Berdasarkan hasil wawancara pada R.2.1.3 diatas, subjek T2 merasa 

sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada 

tabel 4.41 berikut: 

Tabel 4.41 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek T2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 2 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 4 
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3) Subjek S1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek S1 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan soal, seperti pada jawaban 

no 1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.94 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.95 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek S1 kurang mampu 

melihat hubungan serta kondisi apa yang ada dan apa yang tidak 

diketahui. Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.96 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.3.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.3.1.1 : Emmm... yang pertama saya menghitung diameter 

bola yang menjadi rusuk kubus, lalu dimasukan pada 

rumus volume kubus. 

P.3.1.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.3.1.2 : Karena untuk mencari volumenya, kalau gak tau 

sisinya tidak akan ketemu volume kubusnya. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.3.1.2 tersebut, subjek S1 

mengerti dan mampu untuk memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

 

  

 

Gambar 4.97 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 
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P.3.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.3.2.1 : Langkah saya yaitu menentukan volumenya, lalu 

mengubah satuan volumenye menjadi dm
3
 lalu saya 

bagi dengan debit airnya, sehingga ketemu waktu yang 

diperlukan. 

P.3.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.3.2.2 : Karena untuk menentukan waktunya harus diketahui 

volumenya terlebih dahulu.  

Berdasarkan hasil wawancara pada R.3.2.2 tersebut, subjek S1 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

Gambar 4.98 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S1 tidak menggunakan langkah-langkah 

yang ditulis sebelumnya secara lengkap.  
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Gambar 4.99 

Jawaban Tertulis Subjek S1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah.  

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.3.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.3.1.1 : Eggak ce mbak, hehe... 

P.3.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.3.1.2 : waduh...gak yakin saya mbak, mungkin hanya separo 

saja yang bener, (sambil tersenyum malu..) 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.3.1.2 diatas, subjek S1 

merasa ragu dan tidak yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah 

benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada subjek S1 dapat dilihat pada tabel 4.42 berikut: 
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Tabel 4.42 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek S1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 1 

 

4) Subjek S2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek S2 mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan soal, seperti pada jawaban 

no 1 dan 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.100 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 

Jawaban soal tes : 
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Gambar 4.101 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek S2 hanya menuliskan 

langkah untuk mencari luas kubus saja belum sampai mencari biaya 

yang diperlukan. Hal ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.102 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.4.1.1 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.4.1.1 : sebab,  volume kubus akan dapat ditemukan jika kita 

mengetahui panjang rusuk kubus. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.1.1 tersebut, subjek S2 

mengerti dan mampu untuk memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

 

 

 

 

Gambar 4.103 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 2 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.4.2.1 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.4.2.1 : Sebab untuk dapat menemukan waktunya harus dicari 

volume bak mandinya.  

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.2.1 tersebut, subjek S2 

mengerti dan mampu memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 
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c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.104 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S2 mampu menggunakan langkah-langkah 

yang ditulis sebelumnya secara lengkap.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.105 

Jawaban Tertulis Subjek S2 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek S2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek S2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat pada setiap langkah. 
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d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.4.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.4.1.1 : Iya lah...  

P.4.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.4.1.2 : Yakin. Yakin banget, sebab itu sudah menggunakan 

cara yang benar. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.4.1.2 diatas, subjek S2 

merasa sangat yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada tabel 4.43 berikut: 

Tabel 4.43 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek S2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 4 

  

5) Subjek K1 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek K1 tidak menuliskan secara 

lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan, akan tetapi subjek K1 

mampu memberikan lebih lengkap pada saat wawancara. 
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Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.106 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 

Cuplikan wawancara sebagai berikut : 

P.5.1.1 : Menurut kamu, apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal no 1 dan 2? 

R.5.1.1 : Kalau soal no 1 yang ditanyakan volume kubus, yang 

diketahui bola dengan jari-jari 20 cm. Trus, kalau soal 

no 2 itu yang ditanyakan waktu untuk mengisi bak yang 

diketahui panjang rusuk bak dan debit airnya.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

Gambar 4.107 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek K1 mencari diameter 

bola untuk mengetahui panjang rusuk kubus. Hal ini terlihat dari 

hasil jawaban di bawah ini. 
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Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.108 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.5.1.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 1? 

R.5.1.1 : Saya hanya perlu membacanya berkali-kali, lalu 

mengerjakan dengan cara yang benar dan caranya dari 

merubah satuan rusuk kubus lalu dikalikan harga kertas 

kopi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.1.1 tersebut, subjek K1 

tidak memberikan alasan dari langkah yang digunakan pada soal no 

1. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.109 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 
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Pada soal no 2, langkah yang ditulis oleh subjek K1 adalah mencari 

volume bak mandi yang selanjutnya dirubah menjadi satuan liter dan 

dibagi dengan debit air. 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.5.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.5.2.1 : Saya cukup menghitung volume, menjadikannya liter 

lalu dibagi dengan debitnya. 

P.5.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.5.2.2 : Karena mencari waktu yang diperlukan untuk mengisi 

penuh bak mandi. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.2.1 dan R.5.2.2 

tersebut, subjek K1 mengerti dan mampu memberikan alasan dari 

langkah-langkah penyelesaian yang digunakan pada soal no 2. 

c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

Gambar 4.110 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 1 
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Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K1 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K1 menggunakan langkah-langkah yang 

ditulis sebelumnya secara langsung.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.111 

Jawaban Tertulis Subjek K1 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K1 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K1 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat. 

d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.5.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.5.1.1 : Enggak ce mbak.  

P.5.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.5.1.2 : yakin aja ce. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.5.1.2 diatas, subjek K1 

merasa cukup yakin bahwa jawaban yang ditulis adalah benar. 
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Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada tabel 4.44 berikut: 

Tabel 4.44 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek K1 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 1 

2. Merencanakan masalah 2 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 1 

 

6) Subjek K2 

a) Memahami masalah 

Pada langkah memahami masalah subjek K2 mampu menuliskan 

secara lengkap apa yang diketahui dan ditanyakan. Sebagaimana 

jawaban no 1 dan no 2 di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

Gambar 4.112 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 
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Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

Gambar 4.113 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 2 

b) Merencanakan Masalah 

Pada langkah merencanakan masalah, subjek K2 mengubah panjang 

rusuk kubus terlebih dahulu lalu mencari luas permukaan kubus. Hal 

ini terlihat dari hasil jawaban di bawah ini. 

Jawaban soal tes : 

 

 

Gambar 4.114 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.6.1.1 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.6.1.1 : Karena untuk mencari volume kubus harus tahu sisi-

sisinya dulu. 
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Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.1.1 tersebut, subjek K2 

mengerti dan mampu untuk memberikan alasan dari langkah-langkah 

penyelesaian yang digunakan pada soal no 1. 

Jawaban soal tes:  

 

 

 

Gambar 4.115 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Adapun kutipan wawancaranya adalah sebagai berikut : 

P.6.2.1 : Langkah-langkah apa yang kamu perlukan untuk 

menyelesaikan no 2? 

R.6.2.1 : Mencari volume kubusnya, lalu mengubah satuannya 

ke liter, trus, dibagi sama debitnya. 

P.6.2.2 : Mengapa kamu menggunakan langkah seperti itu? 

R.6.2.2 : Karena cara untuk mencari waktunya yang saya tahu 

ya itu mbak. 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.2.1 dan R.6.2.2 

tersebut, subjek K2 mengerti dan mampu memberikan alasan dari 

langkah-langkah penyelesaian yang digunakan untuk soal no 2. 
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c) Menyelesaikan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.116 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 1 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K2 pada soal no 1 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K2 mampu menggunakan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat.  

Jawaban soal tes : 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.117 

Jawaban Tertulis Subjek K2 No. 2 

Berdasarkan jawaban yang ditulis subjek K2 pada soal no 2 diatas, 

dapat dilihat bahwa subjek K2 mampu menyelesaikan langkah-

langkah yang ditulis sebelumnya dengan tepat. 
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d) Memeriksa Kembali 

Cuplikan wawancara : 

P.6.1.1 : Apakah kamu memeriksa semua jawabanmu itu? 

R.6.1.1 : Enggak.  

P.6.1.2 : Yakinkah jika jawabanmu benar? Mengapa? 

R.6.1.2 : Gak tau mbak, ragu. yakin dan gak yakin, hehe... 

Berdasarkan hasil wawancara pada bagian R.6.1.2 diatas, subjek K2 

merasa ragu dengan jawaban yang ditulis. 

Berdasarkan hasil tes tersebut, maka dilakukan penilaian pada tiap 

aspek pada tabel 4. berikut: 

Tabel 4.45 

Skor Tiap Aspek Kemampuan Transferring subjek K2 Pertemuan ke-2 

No Indikator Kemampuan Transferring Skor 

1. Memahami masalah 4 

2. Merencanakan masalah 4 

3. Menyelesaikan masalah 4 

4. Memeriksa kembali 1 

 

Berdasarkan hasil penskoran yang telah dilakukan sesuai pedoman 

penskoran kemampuan transferring pada lampiran B-7, data hasil 

kemampuan transferring siswa pada pertemuan ke-2 dapat dilihat dalam 

tabel 4.46 berikut:  
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Tabel 4.46 

Data Kemampuan Transferring Siswa Pada Pertemuan Ke-2 

No Subjek Penelitian 
Indikator kemampuan Transferring  

A B C D 

1. T1 4 4 4 4 

2. T2 2 4 4 4 

3. S1 4 4 4 1 

4. S2 4 4 4 4 

5. K1 1 2 4 1 

6. K2 4 4 4 1 

Rata-rata skor tiap aspek 3,16 3,67 4 2,5 

Rata-rata skor kemampuan 

cooperating siswa 
3,33 

 

Keterangan:  

A = Memahami masalah   B = Merencanakan masalah  

C = Menyelesaikan Maslah  D = Memeriksa Kembali 

 

B. Analisis Data Hasil Penelitian 

Berdasarkan pemaparan dan penskoran hasil penelitian di atas, selanjutnya 

data hasil kemampuan relating, experiencing, applying, cooperating dan 

transferring siswa dalam proses pembelajaran matematika dengan strategi 

REACT akan dirangkum dan disimpulkan. 

1. Data kemampuan relating siswa 

Data tentang kemampuan relating siswa diambil dari hasil tes kemampuan 

relating pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 1 dan hasil wawancara. Berdasarkan 
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hasil pemaparan dan penilaian pada penjelasan sub bab di atas, hasil kemampuan 

relating siswa dirangkum dalam tabel 4.47 berikut:   

Tabel 4.47 

Data Hasil Kemampuan Relating Siswa 

No 
Indikator Kemampuan 

Relating 

Skor Tiap Aspek Rata-rata 

Skor Tiap 

Aspek 

Kategori 

Penilaian Pert 1 Pert 2 

1. 

Mengaitkan antara konsep 

yang dipelajari dengan 

dunia nyata 

2,5 3,67 3,1 Baik 

2. Masalah yang dikaitkan 

berdasarkan pengalaman 

hidup siswa  

2,83 2,33 2,58 Baik  

3. Mengetahui keterkaitan 

antara konsep yang 

dipelajari dengan konsep 

prasyarat atau pengetahuan 

sebelumnya. 

2,67 2 2,33 Kurang baik 

Rata-rata Skor Kemampuan 

Relating 
2,67 Baik 

 

Berdasarkan data tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

relating siswa di kategorikan baik. 

2. Data Kemampuan Experiencing Siswa 

Data tentang kemampuan experiencing siswa diambil dari pengamatan 

dan penilaian saat siswa mengerjakan Lembar Kerja Kelompok (LKK) pada 

kegiatan menemukan rumus luas permukaan kubus atau volume kubus dalam 

pembelajaran matematika dengan strategi REACT. Hasil kemampuan 
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experiencing siswa selama dua kali pertemuan dirangkum dalam tabel 4.48 

berikut: 

Tabel 4.48 

Data Hasil Kemampuan Experiencing Siswa 

No 

Aspek yang diamati pada 

Kemampuan 

Experiencing 

Skor Tiap Aspek Rata-rata 

Skor Tiap 

Aspek 

Kategori 

Penilaian Pert 1 Pert 2 

1. 
Memahami petunjuk 

kegiatan yang diberikan. 
3,67 3,67 3,67 Sangat baik 

2. Menuliskan langkah-

langkah kegiatan untuk 

menemukan rumus luas 

permukaan kubus atau 

volume kubus. 

4 3 3,5 Sangat baik 

3. Mencari invormasi dari 

kegiatan yang diberikan 

dengan bertanya. 

3 3,5 3,25 Baik 

4.  Memanfaatkan alat peraga 3,33 2,67 3 Baik 

5. Menerapkan langkah-

langkah kegiatan untuk 

menemukan rumus luas 

permukaan kubus atau 

volume kubus. 

4 2 3 Baik 

6. Menerapkan rumus luas 

persegi. 
4 3 3,5 Sangat baik 

7. Melakukan proses 

perhitungan aljabar. 
3 4 3,5 Sangat baik 

8. Membuat kesimpulan. 4 3 3,5 Sangat baik 

Rata-rata Skor Kemampuan 

Experiencing 
3,37 Baik 

  

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

experiencing siswa dapat dikategorikan baik. 
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3. Data Kemampuan Applying Siswa 

Data tentang kemampuan applying siswa diambil dari hasil tes applying 

siswa yang ada pada Lembar Kerja Kelompok (LKK). Hasil kemampuan 

applying siswa selama dua kali pertemuan dirangkum dalam tabel 4.49 berikut: 

Tabel 4.49 

Data Hasil Kemampuan Applying Siswa 

No 
Indikator Kemampuan 

Applying 

Skor Tiap Aspek Rata-rata 

Skor Tiap 

Aspek 

Kategori 

Penilaian Pert 1 Pert 2 

1. 

Mampu menuliskan apa 

yang diketahui dan 

ditanyakan. 

2,17 1,83 2 Kurang baik 

2. Mampu merubah bentuk 

model matematika. 
1,5 1,5 1,5 Kurang baik 

3. Mampu menerapkan 

prinsip. 
4 4 4 Sangat baik 

4. Mampu melakukan operasi 

dengan benar 
3,83 4 3,91 Sangat baik 

5. Mampu menuliskan 

kesimpulan dengan benar 
1,5 1 1,25 Tidak baik 

Rata-rata Skor Kemampuan 

Applying 
2,53 Baik  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan applying siswa dapat dikategorikan baik. 

1. Data Kemampuan Cooperating Siswa 

Data tentang kemampuan cooperating siswa diambil dari hasil 

pengamatan pada siswa ketika siswa sedang berkelempok dan bekerjasama saat 

pembelajaran matematika dengan strategi REACT. Hasil kemampuan 
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cooperating siswa selama dua kali pertemuan dirangkum dalam tabel 4.50 

berikut: 

Tabel 4.50 

Data Hasil Kemampuan Cooperating Siswa 

No 
Aspek Kemampuan 

Cooperating 

Skor Tiap Aspek Rata-rata 

Skor Tiap 

Aspek 

Kategori 

Penilaian Pert 1 Pert 2 

1. Fokus pada kelompok 3,67 3,33 3,5 Sangat baik 

2. Bekerja bersama 3,33 3,67 3,5 Sangat baik 

3. Keputusan bersama 3 3,33 3,17 Baik 

4. Pemahaman bersama 2,67 2,67 2,67 Baik 

5. Menghargai  2,83 2,83 2,83 Baik 

Rata-rata Skor Kemampuan 

Cooperating 
3,13 Baik 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

cooperating siswa dapat dikategorikan baik. 

2. Kemampuan Transferring Siswa 

Data tentang kemampuan transferring siswa diambil dari hasil tes 

kemampuan transferring pada Lembar Kerja Siswa (LKS) 2 dan hasil 

wawancara. Hasil kemampuan transferring siswa selama dua kali pertemuan 

dirangkum dalam tabel 4.51 berikut: 

Tabel 4.51 

Data Hasil Kemampuan Transferring Siswa 

No 
Aspek Kemampuan 

Transferring 

Skor Tiap Aspek Rata-rata 

Skor Tiap 

Aspek 

Kategori 

Penilaian Pert 1 Pert 2 

1. Memahami masalah 3 3,16 3,1 Baik 
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2. Merencanakan masalah 2,83 3,67 3,25 Baik 

3. Menyelesaikan masalah 3,67 4 3,83 Sangat baik 

4. Memeriksa kembali 2,33 2,5 2,4 Kurang baik 

Rata-rata Skor Kemampuan 

Transferring 
3,14 Baik  

 

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan transferring siswa dapat dikategorikan baik. 


