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Lampiran 1 Matriks Penelitian
MATRIKS PENELITIAN
Judul
Proses Berpikir
Kritis dalam
Memecahkan
Masalah Open
Ended Ditinjau
dari Adversity
Quotient Pokok
Bahasan
Perbandingan
kelas VII SMP
Negeri 1 Jember

Permasalahan
1. Bagaimana
proses Berpikir
Kritis dalam
Memecahkan
Masalah OpenEnded Ditinjau
dari Adversity
Quotient
Bahasan
Perbandingan
kelas VII SMP
Negeri 1Jember

Variabel
Proses Berpikir
Kritis dalam
Memecahkan
Masalah OpenEnded Ditinjau dari
Adversity Quotient
Bahasan
Perbandingan kelas
VII SMP Negeri 1
Jember

Indikator
Indikator-indikator berpikir kritis
(modifkasi dari Ennis, 1985, hal.
46):
a. Mengidentikasi semua
informasi yang terdapat pada
soal
b. Mengidentifikasi semua
pertanyaan yang ada
c. Mengecek kebenaran dari
semua informasi
d. Mengecek kebenaran dari
semua pertanyaan
e. Menuliskan pertanyaan dan
jawaban sesuai dengan
informasi yang ada
f. Mengecek kebenaran dan
kesesuaian dari suatu
pertanyaan dan jawaban

Sumber Data
1. Subjek Uji
Coba : siswa
SMP kelas
VII
2. Validator : 1
dosen
pendidikan
matematika
dan 1 guru
SMP Negeri
1 Jember

Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian :
Deskriptif
Kualitatif
2. Teknik
Pengumpulan
Data : pemberian
angket ARP, tes
berpikir kritis,
wawancara
3. Metode
Pengumpulan
Data: purposive
sampling
4. Instrumen :
Lembar angket
ARP, soal tes,
pedoman
wawancara
5. Teknik
Penganalisaan
Data:
a. Reduksi Data
b. Penyajian
Data
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g. Kemampuan untuk memberikan
suatu alasan
h. Menuliskan semua strategi
penyelesaian soal
i. Menuliskan konsep-konsep
yang berkaitan dengan soal
j. Menyelesaikan soal
berdasarkan strategi yang telah
ditentukan
k. Menggunakan konsep-konsep
yang berkaitan dalam proses
enyelesaian soal
l. Melakukan refleksi dengan
mengecek kebenaran jawaban
berdasarkan fakta-fakta dan
konsep-konsep pada soal
m. Melakukan refleksi dengan
mengecek kebenaran jawaban
berdasarkan fakta-fakta dan
konsep-konsep pada soal
Menurut Suherman (2003), tiga
kriteria soal open-ended adalah:

c. Menarik
Kesimpulan/
Verifikasi
6. Teknin
Pengujian
Kesahihan Data:
a. Triangulasi
b. Diskusi
Teman
Sejawat
c. Menggunaka
n Bahasa
Referensi
d. Validitas
(Validtas
Angket ARP,
validitas sol
tes berpikir
kritis,
validitas
pedoman
wawancara)
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n. Soal harus kaya dengan konsep
matematika yang berharga
o. Level soal stsu tingkatan
matematika dari soal harus
cocok untuk siswa
p. Soal harus mengundang
pengembangan konsep
matematika lebih lanjut.
(Stoltz, 2007, hal. 18) mengolongkan
AQ menjadi tiga kategori yakni:
q. Climber (tinggi) adalah orang
yang tidak pernah menyerah
dalam mencapai tujuan yang
diinginkan.
r. Camper (sedang) adalah orang
yang hanya berusaha
sekedarnya saja. Dalam
kehidupan nyata, orang tipe
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camper akan cepat merasa puas
dengan apa yang telah dicapai
dan cenderung tidak ingin
mengambil resiko meskipun
terdapat peluang dan
kesempatan besar di depan
mata.
s. Quitter (rendah) adalah orang
yang tidak memiliki semangat
sama sekali. Ketika dihadapkan
dengan masalah, orang tipe
Quitter berusaha menjauh dan
tidak mencoba menyelesaikan
masalah tersebut.
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Lampiran 2 Kisi-kisi Tes Berpikir Kritis
KISI-KISI TES BERPIKIR KRITIS

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

Mata Pelajaran

: Matematika

Kelas

: VII

Jumlah Soal

: 2 butir soal

Alokasi Waktu

: 1 x 40 menit

No

Standar

Kompetensi

Materi

Indikator

Bentuk

Ranah

Tingkat

No.

Kompetensi

Dasar/Indikator

Pokok

Soal

Tes

Kognitif

Kesukaran

Soal

Soal
Memahami

3.9 Menjelaskan rasio

pengetahuan

dua besaran

(faktual,

(satuannya sama dan

Perbandingan Siswa dapat

Uraian

C1

menyelesaikan

(pengetahuan),

soal yang

C3 (Aplikasi),

berkaitan

dan C4

dengan rasio

(Analisis)

Sedang

1,2
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konseptual,

dan

prosedural)
berdasarkan rasa
ingin

tahunya

tentang

ilmu

pengetahuan,
teknologi,
budaya
fenomena

seni,
terkait
dan

kejadian tampak
mata.

berbeda)

(perbandingan)
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Lampiran 7 Penyelesaian Soal Tes Berpikir Kritis
No
1.

Langkah Penyelesaian
Kategori
Diketahui:
 Memfokuskan
pertanyaan
 Pak Warno
menerima pesanan  Menganalisis
dari pelanggannya
argumen
untuk membuat 3
buah aquarium
 Aquarium tersebut
terisi penuh
dengan air,
volume maksimal
yang cukup untuk
memenuhi
aquarium tersebut
adalah 2000 cm3.
.

Ditanya:
a. Tentukan ukuran
panjang, lebar dan
tinggi dari lemari
tersebut!
b. Tentukan pula
perbandingan
Panjang, lebar dan
tinggi aquarium
tersebut!
Dijawab:
 Dengan perbandingan
seperti soal diatas, kita
bisa membuat banyak
alternatif jawaban
untuk ukuran yang
diminta

Bertanya dan
menjawab
pertanyaan

Mempertimbangkan
apakah sumber dapat
dipercaya atau tidak

Alternatif 1: (menjawab
Menentukan suatu
untuk soal poin a dan soal tindakan
poin b)
Ukuran Aquarium 1 :
20 cm x 10 cm x 10 cm =
2000 cm3.
Sehingga perbandingan
ukuran panjang, lebar,

Indikator
Mengidentifika
si semua
informasi yang
terdapat pada
soal
 Mengidentifika
si semua
pertanyaan
yang ada
 Mengecek
kebenaran dari
semua
informasi
 Mengecek
kebenaran dari
semua
pertanyaan
Menuliskan
pertanyaan dan
jawaban sesuai
dengan informasi
yang ada

Keterangan
Memberikan
penjelasan
sederhana
(elementary
clarification)

 Mengecek
kebenaran dan
kesesuaian dari
suatu
pertanyaan dan
jawaban
 Kemampuan
untuk
memberikan
suatu alasan
 Menuliskan
semua strategi
penyelesaian
soal
 Menuliskan
konsep-konsep
yang berkaitan

Membangun
keterampilan
dasar (basic
support)



Mengatur
strategi dan
taktik (strategy
and tactics)

169

dan tinggi aquarium 1
adalah 2 : 1 : 1
Alternatif 2:
Ukuran Aquarium 2 :
16 cm x 12 cm x 10 cm =
1920 cm3.
Sehingga perbandingan
ukuran panjang, lebar,
dan tinggi aquarium ke 2
adalah 8 : 6 : 5
Alternatif 3:
Ukuran Aquarium 3 :
15 cm x 13 cm x 10 cm =
1950 cm3.
Sehingga perbandingan
ukuran panjang, lebar,
dan tinggi aquarium ke 3
adalah 15 : 13 : 10
Ingat!
Karena di soal tertulis
volume maksimal, maka
volume dari masingmasing aquarium bisa
kurang dari 2000 cm3,
dan yang paling maximal
volumenya 2000 cm3,
dengan catatan volume
dari aquarium tersebut
tidak boleh melebihi 2000
cm3
Jadi, 3 aquarium yang
dibuat Pak Warno adalah
1) 20 cm x 10 cm x 10 cm
sehingga
perbandingannya
adalah 2 : 1 : 1
2) 16 cm x 12 cm x 10
cm, sehingga
perbandingannya
adalah 8 : 6 : 5
3) 15 cm x 13 cm x 10
cm, sehingga
perbandingannya
adalah 15 : 13 : 10
2.

Diketahui:
 Kotak berbentuk balok
dengan ukuran

dengan soal

 Menyelesaikan
soal
berdasarkan
strategi yang
telah
ditentukan
 Menggunakan
konsep-konsep
yang berkaitan
dalam proses
penyelesaian
soal
 Melakukan
refleksi dengan
mengecek
kebenaran
jawaban
berdasarkan
fakta-fakta dan
konsep-konsep
pada soal
 Menuliskan
kesimpulan
berdasarkan
hasil refleksi

Mendefinisikan
istilah dan
mempertimbangkan
suatu istilah

Membuat dan
menentukan hasil
pertimbangan

 Memfokuskan
pertanyaan
 Menganalisis



Memberikan
penjelasan
lanjut (advance
clarifiation)

Menyimpulkan
(interfence)

Mengidentifika Memberikan
penjelasan
si semua
informasi yang sederhana
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argumen

 kubus besar dan kubus
kecil dengan
perbandingan
rusuknya adalah 5 : 4.

Ditanya:
Jumlah mainan yang
dapat memenuhi wadah
tersebut!
Dijawab:
Wadah berbentuk balok
dengan ukuran
, sehingga untuk
ukuran balok, kita
menggunakan rumus
Volume balok yakni:

Perbandingan kubus kecil
dan kubus besar adalah
5 : 4 Disini peneliti
memakai rusuk 5 cm dan
4 cm
Volume kubus besar,
rusuknya 5 cm

Volume kubus kecil,
rusuknya 4 cm

terdapat pada
soal
 Mengidentifika
si semua
pertanyaan
yang ada
 Mengecek
kebenaran dari
semua
informasi
 Mengecek
kebenaran dari
semua
pertanyaan
Bertanya dan
Menuliskan
menjawab
pertanyaan dan
pertanyaan
jawaban sesuai
dengan informasi
yang ada
Mempertimbangkan  Mengecek
apakah sumber dapat
kebenaran dan
dipercaya atau tidak
kesesuaian dari
suatu
pertanyaan dan
jawaban
 Kemampuan
untuk
memberikan
suatu alasan
Menentukan suatu
tindakan

 Menuliskan
semua strategi
penyelesaian
soal
 Menuliskan
konsep-konsep
yang berkaitan
dengan soal

(elementary
clarification)

Membangun
keterampilan
dasar (basic
support)

Mengatur
strategi dan
taktik (strategy
and tactics)
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Setelah mengetahui
ukuran dari kubus kecil
dan kubus besar, kita
menghitung berapa
banyak mainan yang bisa
di masukkan ke dalam
kotak berbentuk balok
tersebut
Alternatif 1 :
 Kubus besar :
1

Sehingga totalnya adalah
2365
Alternatif 2 :
 Kubus besar :
2

Sehingga totalnya adalah
2362
Alternatif 3:
 Kubus besar :
3

Sehingga totalnya adalah
2359
Alternatif 4 :
 Kubus besar :
4

Sehingga totalnya adalah
2356
Alternatif 5 :
 Kubus besar :
5
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Sehingga totalnya adalah
2353
Alternatif 6 :
 Kubus besar :
6

Sehingga totalnya adalah
2350
Alternatif 7 :
 Kubus besar :
7

Sehingga totalnya adalah
2347
Alternatif 8 :
 Kubus besar :
8

Sehingga totalnya adalah
2344
Alternatif 9 :
 Kubus besar :
8

Sehingga totalnya adalah
2344
Alternatif 10 :
 Kubus besar :
9
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Sehingga totalnya adalah
2341
Alternatif 11 :
 Kubus besar :
10

Sehingga totalnya adalah
2344
Alternatif 12 :
 Kubus besar :
11

Sehingga totalnya adalah
2399
Alternatif 13 :
 Kubus besar :
12

Sehingga totalnya adalah
2396
Alternatif 14 :
 Kubus besar :
13

Sehingga totalnya adalah
2393
Alternatif 15 :
 Kubus besar :
14
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Sehingga totalnya adalah
2390
Alternatif 16 :
 Kubus besar :
15

Sehingga totalnya adalah
2387
Alternatif 17 :
 Kubus besar :
16

Sehingga totalnya adalah
2384
Perbandingan kubus kecil
dan kubus besar adalah
10 : 8 Disini peneliti
memakai rusuk 10 cm
dan 8 cm
Volume kubus besar,
rusuknya 10 cm

Volume kubus kecil,
rusuknya 8 cm

Alternatif 1 :
 Kubus besar :
1

Sehingga totalnya adalah
2024
Ingat!
 Untuk menentukan

Mendefinisikan
istilah dan

 Menyelesaikan
soal

Memberikan
penjelasan
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perbandingan kubus
mempertimbangkan
besar dan kubus kecil, suatu istilah
kita harus
memperhatikan ukuran
wadah yang berbentuk
balok yaitu
, kita tidak boleh
melebihi ukuran
wadah yang telah ada,
sehingga alternative
perbandingan yang
digunakan adalah 5 : 4
dan 10 : 8.
 Jika yang diketahui di
dalam soal adalah
ukuran dari wadah
yang berbentuk balok,
maka untuk mainan
yang ingin diletakkan
di dalam wadah tidak
boleh melebihi hasil
kali dari ukuran wadah
tersebut.
Jadi itulah jumlah mainan Membuat dan
yang dapat memenuhi
menentukan hasil
wadah yang berbentuk
pertimbangan
balok. Banyak terdapat
jawaban yang berbeda
untuk soal seperti ini.

berdasarkan
strategi yang
telah
ditentukan
 Menggunakan
konsep-konsep
yang berkaitan
dalam proses
penyelesaian
soal

lanjut (advance
clarifiation)

Menyimpulkan
 Melakukan
refleksi dengan (interfence)
mengecek
kebenaran
jawaban
berdasarkan
fakta-fakta dan
konsep-konsep
pada soal
 Menuliskan
kesimpulan
berdasarkan
hasil refleksi
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Lampiran 3 Angket ARP
ADVERSITY RESPONSE PROFILE (ARP)

Instruksi:
Ada 30 peristiwa yang didaftar. Selesaikan pertanyaan-pertanyaan untuk setiap
peristiwa dengan cara sebagai berikut.
1. Bayangkanlah peristiwa itu seolah-olah sedang terjadi dalam kehidupanmu
2. Untuk kedua pertanyaan yang mengikuti setiap peristiwa, lingkarilah salah
satu jawaban yang sesuai dengan diri anda

PERISTIWA DAN PERTANYAAN
1. Teman diskusi kelompokmu tidak menerima ide-idemu saat diskusi
kelompok
Yang menyebabkan temanmu tidak menerima ide-idemu merupakan sesuatu
yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CPenyebab teman diskusi kelompok saya tidak bisa menerima ide saya
sepenuhnya berkaitan dengan:
Saya
Orang lain atau
1 2 3 4 5
faktor lain
Or2. Temanmu tidak tanggap terhadap presentasimu pada suatu diskusi.
Yang menyebabkan teman saya tidak tanggap terhadap presentasi saya adalah
sesuatu yang:
Berkaitan dengan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
semua aspek
situasi ini
kehidupan saya
RPenyebab temanmu tidak tanggap terhadap presentasi saya:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E3. Kamu mendapat banyak teman baik dari beberapa kerja kelompok yang
sering kamu lakukan.
Yang menyebabkan saya mendapatkan banyak teman adalah sesuatu yang:
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Berkaitan dengan
semua aspek
kehidupan saya

1

2

3

4

Berkaitan dengan
situasi ini

5

R+
Penyebab saya mendapatkan banyak teman:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E+
4. Hubunganmu dengan sahabat lamamu tampaknya semakin jauh.
Yang menyebabkan hubungan kami semakin menjauh adalah sesuatu yang:
Berkaitan dengan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
semua aspek
situasi ini
kehidupan saya
RPenyebab hubungan kami semakin menjauh:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

5. Sahabat baikmu menelpon untuk meminta nasihat.
Yang menyebabkan sahabatmu menelpon untuk minta nasihat adalah sesuatu
yang:
Berkaitan dengan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
semua aspek
situasi ini
kehidupan saya
R+
Penyebab Sahabat baikmu menelpon untuk minta nasihat:
Akan selalu ada
Tidak akan
1 2 3 4 5
pernah ada lagi
E+
6. Kamu bertengkar hebat dengan sahabat baikmu.
Yang menyebabkan kami bertengkar hebat adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan tanggung
jawab saya sama
sekali

1

2

3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya

Ow7. Kamu diminta pindah sekolah oleh orang tua kalau kamu ingin tetap
sekolah.
Yang menyebabkan saya diminta untuk pindah sekolah adalah sesuatu yang:
Berkaitan dengan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
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semua aspek
kehidupan saya

situasi ini
R-

Penyebab saya diminta untuk pindah sekolah:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

8. Seorang sahabat tidak menelpon pada hari ulang tahunmu.
Yang menyebabkan sahabatmu tidak menelpon pada hari ulang tahunmu
adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CPenyebab sahabatmu tidak menelpon sepenuhnya berkaitan dengan:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain
Or-

9. Seorang sahabat baikmu sedang sakit parah.
Yang menyebabkan sahabatmu sakit parah adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan tanggung
jawab saya sama
sekali

1

2

3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya
Ow-

10. Kamu diundang ke suatu peristiwa penting.
Alasan saya diundang adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
C+
Alasan saya diundang sepenuhnya berkaitan dengan:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain

Or+
11. Kamu tidak mendapat penugasan yang penting dalam kerja kelompok.
Yang menyebabkan saya ditolak untuk penugasan tersebut adalah sesuatu
yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
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dengan semua
aspek kehidupan
saya

situasi ini
R-

Penyebab saya ditolak untuk penugasan tersebut:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

12. Kamu mendapat respon yang negatif dari seorang teman dekatmu.
Yang menyebabkan saya mendapat respon yang negatif adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab saya mendapat respon negatif itu:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

13. Kamu mendapat nilai ulangan yang memuaskan.
Penyebab saya mendapat nilai ulangan yang memuaskan adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
C+
Penyebab saya mendapat nilai ulangan memuaskan sepenuhnya berkaitan
dengan:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain
Or+

14. Teman mainmu sakit maghnya kambuh.
Yang menyebabkan sakit maghnya kambuh adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab sakit maag dia kambuh:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-
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15. Idemu yang digunakan dalam kegiatan diskusi mendapat nilai yang
merosot.
Yang menyebabkan ide saya gagal adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab ide saya gagal:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

16. Kamu ketinggalan angkutan umum saat hendak ke sekolah.
Yang menyebabkan saya ketinggalan angkutan umum adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CPenyebab saya ketinggalan angkutan umum:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain
Or-

17. Kamu terpilih menjadi ketua kelas.
Alasan saya dipilih menjadi ketua kelas adalah sesuatu yang:
Tidak dapat
Dapat saya
1 2 3 4 5
saya kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan
tanggung
jawab saya
sama sekali

1

2

3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya
Ow+

18. Ujian Tengah Semester kamu dibawah KKM.
Yang menyebabkan Ujian Tengah Semester kamu dibawah KKM adalah
sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
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Bukan tanggung
jawab saya sama
sekali

1

2 3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya

Ow19. Orang tuamu menawarkan uang sakumu dipotong sebesar 30% kalau
kamu ingin tetap sekolah.
Yang menyebabkan saya diminta untuk menerima potongan uang saku adalah
sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CPenyebab saya diminta untuk menerima potongan uang saku sepenuhnya
berkaitan dengan:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain

Or20. Kamu menerima hadiah tidak terduga pada hari ulang tahunmu.
Yang menyebabkan saya menerima hadiah tidak terduga pada hari ulang
tahun adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab saya mendapat hadiah tersebut:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E+
21. Rantai sepedamu putus ketika menuju perjalanan ke sebuah pesta.
Yang menyebabkan rantai sepedamu putus ketika dalam perjalanan adalah
sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab rantai sepeda saya putus:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E+
22. Dokter memberi tahu bahwa kamu mengalami gejala penyakit Typus.
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Yang menyebabkan saya mengalami gejala penyakit Typus adalah sesuatu
yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab saya mengalami gejala penyakit Typus:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E23. Kamu terpilih untuk memimpin sebuah acara penting di sekolah.
Yang menyebabkan saya terpilih adalah sesuatu yang:
Tidak dapat
Dapat saya
1 2 3 4 5
saya kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
C+
Penyebab saya terpilih sepenuhnya berkaitan dengan:
Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain

Or+
24. Kamu menelpon seorang teman berkali-kali dan meninggalkan pesan,
tapi tidak satupun yang dibalas.
Yang menyebabkan teman saya tidak menjawab telepon adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek kehidupan
saya
RPenyebab teman saya tidak menjawab telepon saya:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E-

25. Pekerjaanmu dipuji di depan umum.
Yang menyebabkan saya dipuji adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek
kehidupan saya
R+
Penyebab saya dipuji:
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Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi

E+
26. Saat pemeriksaan kesehatan, dokter memperingatkan kesehatanmu.
Yang menyebabkan dokter saya memperingatkan saya adalah sesuatu yang:
Tidak bisa saya
Bisa saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan tanggung
Tanggung jawab
1 2 3 4 5
jawab saya sama
saya sepenuhnya
sekali
Ow27. Seseorang yang kamu hormati memuji kepintaranmu.
Yang menyebabkan saya mendapat pujian adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
C+
Hasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan tanggung
jawab saya sama
sekali

1

2

3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya
Ow+

28. Hasil nilai rapor kamu tidak memuaskan.
Yang menyebabkan saya menerima nilai seperti itu adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CHasil dari peristiwa ini adalah sesuatu yang saya rasa:
Bukan tanggung
jawab saya sama
sekali

1

2 3

4

5

Tanggung jawab
saya sepenuhnya
Ow-

29. Kamu tidak mendapat hadiah yang sangat kamu harapkan.
Yang menyebabkan saya tidak mendapat hadiah adalah sesuatu yang:
Tidak dapat saya
Dapat saya
1 2 3 4 5
kendalikan
kendalikan
sepenuhnya
CPenyabab saya tidak mendapat hadiah sepenuhnya adalah berkaitan dengan:
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Saya

1

2

3

4

5

Orang lain atau
faktor lain

Or30. Kamu dipilih oleh teman kerjamu untuk memimpin sebuah rapat besar.
Yang membuat Anda dipilih adalah sesuatu yang:
Berkaitan
Berkaitan dengan
1 2 3 4 5
dengan semua
situasi ini
aspek
kehidupan saya
R+
Penyebab saya dipilih:
Akan selalu ada

1

2

3

4

5

Tidak akan
pernah ada lagi
E+
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Lampiran 6 Penyelesaian Soal Tes Diagnostik
No
1.

Langkah Penyelesaian
Diketahui:
 Dalam sebuah kotak terdapat pita
merah, pita kuning, dan pita hijau.
 20% pita berwarna merah
Perbandingan banyak pita kuning
dan hijau milik Dyah adalah 10:6.

Kategori
 Memfokuskan 
pertanyaan
 Menganalisis
argumen


Ditanya:
a. Menurut Anda, apakah cara
diatas sudah benar dan
lengkap? Kalau belum benar
jelaskan dibagian mana yang
salah, selanjutnya perbaiki
jawaban hingga benar!
b. Tentukan perbandingan
banyak pita berwarna merah,
kuning, dan hijau milik
Dyah!
Dijawab:
Langkah-langkah penyelesaiannya
sudah lengkap, hanya terdapat
kesalahan dari step II sampai dengan
step IV

Bertanya dan
menjawab
pertanyaan

Langkah I : Merinci persentase
perbandingan setiap
pita
(langkah ini sudah
benar)
Banyak pita merah adalah 20%
Persentase banyak pita kuning dan
hijau adalah : 100% - 20% = 80%

Menentukan
suatu tindakan

Perbaikannya adalah:
Langkah II : Menentukan banyak
pita hijau:

Mempertimban
g kan apakah
sumber dapat
dipercaya atau
tidak

Indikator
Mengidentifikasi
semua informasi
yang terdapat
pada soal
Mengidentifikasi
semua pertanyaan
yang ada
 Mengecek
kebenaran dari
semua informasi
 Mengecek
kebenaran dari
semua pertanyaan
Menuliskan
pertanyaan dan
jawaban sesuai
dengan informasi
yang ada

Keterangan
Memberikan
penjelasan
sederhana
(elementary
clarification)

 Mengecek
kebenaran dan
kesesuaian dari
suatu pertanyaan
dan jawaban
 Kemampuan
untuk memberikan
suatu alasan
 Menuliskan semua
strategi
penyelesaian soal
 Menuliskan
konsep-konsep
yang berkaitan
dengan soal

Membangun
keterampilan
dasar (basic
support)

Mengatur
strategi dan
taktik
(strategy and
tactics)

165

Step Langkah III : Menentukan banyak
pita hijau:

Ingat!
 Jika di dalam sebuah
permasalahan yang ditanyakan
adalah banyak dari suatu benda,
maka pada bagian penyebut
menggunakan operasi
penjumlahan
 Jika di dalam sebuah
permasalahan yang ditanyakan
adalah selisih dari suatu benda,
maka pada bagian penyebut
menggunakan operasi
pengurangan.
Step IV : Langkah IV : Merinci perbandingan
setiap pita:
perbandingan pita merah, pita
kuning, dan pita hijau adalah 20% :
50% : 30%

2.

Mendefinisi
kan istilah dan
mempertimban
gkan suatu
istilah

Membuat dan
menentukan
hasil
pertimbangan

Jadi perbandingan banyak pita
merah, pita kuning dan pita hijau
milik Dyah
4 : 10 : 6 = 2 : 5 : 3
Diketahui:
 Memfokus
Adid akan pergi ke Surabaya dari
kan
Jember menggunakan mobil
pertanyaan
menempuh jarak sebanyak 200
 Menganalikm/jam dengan menghabiskan 14
sis argumen
liter bensin.
Tujuan Bensin (B) Jarak (J)
Surabay

14 liter

200 km

15 liter

186 km

a
Malang

 Menyelesaikan
soal berdasarkan
strategi yang telah
ditentukan
 Menggunakan
konsep-konsep
yang berkaitan
dalam proses
penyelesaian soal

Melakukan refleksi
dengan mengecek
kebenaran jawaban
berdasarkan faktafakta dan konsepkonsep pada soal
Menuliskan
kesimpulan
berdasarkan hasil
refleksi
 Mengidentifikasi
semua informasi
yang terdapat
pada soal
 Mengidentifikasi
semua pertanyaan
yang ada
 Mengecek
kebenaran dari
semua informasi
 Mengecek
kebenaran dari
semua pertanyaan

Memberikan
penjelasan
lanjut
(advance
clarifiation)

Menyimpul
kan
(interfence)

Memberikan
penjelasan
sederhana
(elementary
clarification)
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Ditanya:
Sudah benarkah data tabel pada
nomer 2

Bertanya dan
menjawab
pertanyaan

Menuliskan
pertanyaan dan
jawaban sesuai
dengan informasi
yang ada
 Mengecek
kebenaran dan
kesesuaian dari
suatu pertanyaan
dan jawaban
 Kemampuan
untuk memberikan
suatu alasan

Dijawab:
Perhatikan!
 Soal tersebut masih belum tepat,
karena pada soal diketahui jarak
dari 2 kota, tetapi masih terdapat
kesalahan pada bagian kolom
bensin
 Jika siswa focus terhadap soal
yang ditanyakan, pasti akan
membaca dengan teliti apa yang
dimaksud dari soal tersebut, dan
menanyakan kepada peneliti
kebenaran dari soal
Jika pertanyaan sesuai dengan soal
maka inilah jawabannya.
Termasuk perbandingan senilai
karena semakin jauh jarak yang
ditempuh, maka semakin banyak
bensin yang digunakan.
Bensin
Kecepatan
14liter
200 km/jam
T
t
x liter
186km/jam

Mempertimbang kan apakah
sumber dapat
dipercaya atau
tidak

Menentukan
suatu tindakan

 Menuliskan semua
strategi
penyelesaian soal
 Menuliskan
konsep-konsep
yang berkaitan
dengan soal

Mengatur
strategi dan
taktik
(strategy and
tactics)

Ingat!
 Perbandingan senilai adalah
perbandingan dari 2atau lebih
besaran dimana suatu variabel
bertambah, maka variabel yang
lain bertambah pula (perbandingan
yang memiliki nilai yang sama).
Contoh kejadian yang termasuk
perbandingan senilai:
1. Jumlah tabungan dengan waktu
penyimpanan
2. Banyak barang dengan jumlah
harga barang

Mendefinisi
kan istilah dan
mempertimban
gkan suatu
istilah

 Menyelesaikan
soal berdasarkan
strategi yang telah
ditentukan
 Menggunakan
konsep-konsep
yang berkaitan
dalam proses
penyelesaian soal

Memberikan
penjelasan
lanjut
(advance
clarifiation)

Membangun
keteram pilan
dasar (basic
support)
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3. Jumlah pekerja dengan jumlah
upah yang dikeluarkan
 Perbandingan berbalik nilai adalah
perbandingan 2 atau lebih besaran
dimana suatu variabel bertambah,
maka variabel yang lain berkurang
atau turun nilainya.
Contoh kejadian yang termasuk
perbandingan berbalik nilai:
1. Banyak pekerja dengan waktu
penyelesaian
2. Banyaknya hewan dengan
waktu penghabisan
makanannya.
Jadi waktu yang ditempuh Adid ke
kota Malang membutuhkan bensin
sebanyak 13 liter.

Membuat dan
menentukan
hasil
pertimbangan

 Melakukan refleksi
dengan mengecek
kebenaran jawaban
berdasarkan faktafakta dan konsepkonsep pada soal
 Menuliskan
kesimpulan
berdasarkan hasil
refleksi

Menyimpul
kan
(interfence)
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Lampiran 8 Pedoman Wawancara
PEDOMAN WAWANCARA
Petunjuk pedoman wawancara!
1. Wawancara yang dilakukan mengacu pada pedoman wawancara
2. Wawancara tidak berjalan berurutan sesuai dengan pedoman wawancara
3. Pewawancara diperbolehkan untuk mengembangkan pembicaraan
(diskusi) ketika wawancara berlangsung
Pertanyaan!
No
Kelompok/Aspek
1. Memberikan
penjelasan sederhana
(elementary
clarification)

Indikator
 Mengidentifikasi
semua informasi
yang terdapat
pada soal
 Mengidentifikasi
semua
pertanyaan yang
ada


Mengecek
kebenaran dari
semua informasi
 Mengecek
kebenaran dari
semua
pertanyaan
Menuliskan
pertanyaan dan
jawaban sesuai
dengan informasi
yang ada

2.

Membangun
keterampilan dasar
(basic support)

 Mengecek
kebenaran dan
kesesuaian dari
suatu pertanyaan
dan jawaban
 Kemampuan
untuk
memberikan

Keterangan
 Apakah kamu membaca
dengan cermat masalah
yang diberikan?
 Apakah kamu memahami
maksud dari kalimat yang
terdapat pada soal?
 Ceritakan dengan bahasa
sendiri permasalahan
yang terdapat pada soal!
 Apakah kamu sudah
menerima materi yang
berkaitan dengan soal?
 Apakah terdapat
kesalahan dalam soal?
 Apakah yang ditanyakan
pada soal tersebut?
 Apakah kamu dapat
menyatakan kembali
permasalahan yang
diberikan? Jika dapat,
coba nyatakan kembali
permasalahan tersebut
dengan menggunakan
bahasa sendiri!
 Apa yang kamu lakukan
setelah memahami
permasalahan pada soal
no. 1?
 Apa yang kamu lakukan
setelah memahami
permasalahan pada soal
no. 2?
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suatu alasan

3.

Mengatur strategi dan
taktik (strategy and
tactics)

4.

Memberikan
penjelasan lanjut
(advance clarifiation)

5.

Menyimpulkan
(interfence)

 Apakah alasan yang dapat
kamu berikan sesuai
dengan jawaban yang
telah kamu tulis?

 Menuliskan
 Apakah terdapat kesulitan
semua strategi
dalam mengerjakan
penyelesaian soal
permasalahan tersebut?
 Menuliskan
 Apakah kamu langsung
konsep-konsep
mendapatkan ide untuk
yang berkaitan
menyelesaikan
dengan soal
permasalahan tersebut?
 Coba sebutkan ide yang
kamu dapatkan!
 Menyelesaikan
 Materi apa yang kamu
soal berdasarkan
temukan dalam soal?
strategi yang
 Apakah kamu sudah
telah ditentukan
mempelajari materi
 Menggunakan
tersebut?
konsep-konsep
 Apakah kamu bisa
yang berkaitan
memberikan penjelasan
dalam proses
serta konsep dari
penyelesaian
permasalahan berdasarkan
soal
fakta yang telah ada?
 Melakukan
 Apakah kamu yakin
refleksi dengan
jawaban tersebut sudah
mengecek
benar? Mengapa?
kebenaran
 Apakah kamu memeriksa
jawaban
kembali jawaban yang
berdasarkan
sudah kamu tuliskan?
fakta-fakta dan
 Apakah setiap kesimpulan
konsep-konsep
yang anda ambil sudah
pada soal
sesuai dengan permintaan
 Menuliskan
soal?
kesimpulan
berdasarkan
hasil refleksi
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Lampiran 4 Soal Tes Diagnostik
Soal Tes Berpikir Kritis (Tes Diagnostik)
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Perbandingan

Kelas/Semester

: VII/ II

Waktu

: 1 x 40 menit

Petunjuk Umum:
a. Sebelum bekerja, perhatikan dan ikuti semua petunjuk berikut ini
b. Tulislah nama, kelas, dan nomor sekolahmu pada lembaran yang
disediakan
c. Periksalah kelengkapan soal! Soal ini terdiri dari 2 nomor soal
d. Sebelum mengerjakan soal bacalah terlebih dahulu dengan teliti
e. Kerjakanlah dengan urutan langkah-langkah yang benar

1. Dyah mendapatkan sebuah kado istimewa dari ibunya. Kado istimewa
tersebut berbentuk sebuah kotak yang sangat indah. Dalam sebuah kotak
tersebut terdapat pita berwarna-warni yakni pita berwarna merah, pita
berwarna kuning, dan pita berwarna hijau. Sebanyak 20% pita berwarna
merah. Perbandingan banyak pita kuning dan hijau milik Dyah adalah
10:6.
Adapun Dyah mencoba mengerjakan di lembar kerja tentang banyak
perbandingan pita berwarna merah, kuning, dan hijau:
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Nama

: Dyah

Kelas

: VII-C

Sekolah

: SMPN 1 Jember

a. Menurut kamu, apakah cara di atas sudah benar dan lengkap? Jelaskan!
b. Tentukkan banyak perbandingan pita Dyah yang berwarna merah,
kuning, dan hijau!
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2. Adid akan pergi ke Surabaya dari Jember menggunakan mobil menempuh
jarak sebanyak 200 km/jam dengan menghabiskan 14 liter bensin. Jika
Adid memperkirakan akan pergi ke Malang sesuai dengan tabel dibawah
ini.
Tujuan

Bensin (B)

Jarak (J)

Surabaya 14 liter

200 km

Malang

186 km

15 liter

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa semakin dekat jarak yang
ditempuh, maka semakin sedikit bensin yang digunakan.
Perbandingan ini disebut dengan perbandingan senilai

Bagaimana menurut pendapatmu apakah data yang telah dituliskan di atas
sudah benar? Jelaskan!
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Lampiran 9 Hasil Angket AQ
DAFTAR ADVERSITY QUOTIENT SISWA KELAS VII - G SMP NEGERI 1 JEMBER
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nama
Honey A. S
Keisya Aleyda Zahwa
Salman Al-Farizi
Nuzia Putri R.
Natasya Rahma F.
Devansyah
Maya
Rania Soraya
Riskyansyah D.B
Sadara Ajeng N.S
Dinda Ayu B
Dwi Fiinda Ayudia
Firjatullah S.
Nabila Ramadhanti
Oka Dwi A.
Rahma Indra
Ryan Ardiyansyah
Wulan Fahmi
Rafi
Hafid Zia Ilma Rahmani Attaqwa
Faizhilla Y.P
Miko Akbar
Wildhan Alfaridzay

Kelas
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G
VII-G

AQ
100
131
131
143
121
18
58
127
127
144
117
106
118
120
116
124
120
104
109
138
138
125
124

Kategori AQ
CAMPER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
QUITTER
QUITTER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
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DAFTAR ADVERSITY QUOTIENT SISWA KELAS VII - H SMP NEGERI 1 JEMBER
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nama
Muhammad Radika Dwi S.P
Moch. Riski Saputra
Bima Wahyuda A.
Nasyaihah Dafa Tanaka
Rayhan Radinka G.N
Putri Cleopatra Az-Zahra
Rhozanda Bintag Cendikia
Radhiet Ghandi C.
M. Kayyiz A.C
Anisya Nanda Ayu K.
Bintang Tharisa Syafira
Rina Puji Astutik Nur Aini
Rini Puji Astutik Nur Aini
Chesya Novalina
Nayla Audinarista
Zena Ardian
Jean Kevin
Syaifullah
Indah Dwi Lestari
Nuriya Ira F.
Timothius Panji Christian
Dannysha Dyah L.P.P
Nezahira Jasmine
Adin
Deva Septy Maharukmi
Nizar Fanani
Nezahira Jasmine
Izal
Violita Putri
Krishna Eka S.S.V
Alfiyana Eka W

Kelas
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H
VII-H

AQ
124
138
126
111
57
102
149
140
116
110
131
119
126
130
120
105
94
110
127
131
92
117
128
117
132
127
168
98
149
109
135

Kategori AQ
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
QUITTER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN QUITTER TO CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN QUITTER TO CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CLIMBER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
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DAFTAR ADVERSITY QUOTIENT SISWA KELAS VII - I SMP NEGERI 1 JEMBER
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama
Pradana Afrilian M
Anindita K.N
Naufal N.L
Nayla Fatimah A
Safrina Anisa Rahmah
Daffa Athallah F
Firdatus Soleha
Neisya Aurelia H
Amalia Ramadani
M. Danang Yanuar
Kavin Noval Pratama
Abiyyu Ijlal Rasib N.
Septa Devi Avlia
Aditya Putra Iskandar
Dinda Cheryl N.
Muh. Zaidan F
Farah Rahadatul Aisy
M. Syahrul Alam
Nabila F.D.D
Agym Akbar S.
Rafeyfa Deliya S.
Audy Rasendriya D
Nazwa Natasha Hamida
Dzaky Deviansyah
Muhammad Hasan Bahri
Aura Tirta Pawitrasari
Media Eka Sari
M. Farhan R.
Annisa May S. W
Rafeyfa Deliya S.

Kelas
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I
VII-I

AQ
146
140
102
151
149
138
137
137
136
132
132
132
131
127
126
126
126
124
124
123
123
123
121
120
120
119
117
117
115
105

Kategori AQ
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Camper
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Peralihan Camper ke Climber
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
Camper
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DAFTAR ADVERSITY QUOTIENT SISWA KELAS VII - J SMP NEGERI 1 JEMBER
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Nama
Novanda Bagas Pratama
Yekonya Bagus H.
Fahmi Putra Dendi
Ganita Chayyira Octavian
Abil Fahrojid T.
Marcellino B.D.J
M. Rifky Raditya
Jethro Ariel Maulana
M. Nauval Afrizal
Giita Frestika
Restu Dwi Ariyanti
Diva Aprimadi Putri
M. Rosi J.
Viviarini Putri Mulyana
Ade Pandu P.A
Ferdyna Shevinka N.F
Arzhety Rahmadianti
Saphira Anjani Y.P
Abdi Daiki B
Dio Fairuz
Femas Jiranda
Natasha Aurelia Gladys P.S
Dheta Fibrianti Auliyah
Willy Melani Saputri
Shine Muhammad
Mevi Tria M
Redi Putra F.
Moh Akbar R
Aldo Nayaka
Aura Chelsy Berian R

Kelas
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J
VII-J

AQ
105
130
141
138
142
133
135
107
129
154
126
117
122
134
49
130
144
121
139
126
137
111
119
61
185
151
114
120
146
163

Kategori AQ
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
CAMPER
QUITTER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN QUITTER TO CAMPER
CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
CAMPER
CAMPER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
PERALIHAN CAMPER TO CLIMBER
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Lampiran 19 Surat Permohonan Ijin Penelitian
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Lampiran 5 Soal Tes Berpikir Kritis
Soal Tes Berpikir Kritis
Satuan Pendidikan

: SMP

Mata Pelajaran

: Matematika

Materi Pokok

: Perbandingan

Kelas/Semester

: VII/ II

Waktu

: 1 x 40 menit

Petunjuk Umum:
f. Sebelum bekerja, perhatikan dan ikuti semua petunjuk berikut ini
g. Tulislah nama, kelas, dan nomor sekolahmu pada lembaran yang
disediakan
h. Periksalah kelengkapan soal! Soal ini terdiri dari 2 nomor soal
i. Sebelum mengerjakan soal bacalah terlebih dahulu dengan teliti
j. Kerjakanlah dengan urutan langkah-langkah yang benar

1. Pak Warno adalah penjual ikan hias. Dia juga terbiasa membuat aquariumaquarium. Setelah beberapa hari, Pak Warno menerima pesanan dari
pelanggannya untuk membuat 3 buah aquarium. Jika 1 aquarium tersebut terisi
penuh dengan air, volume maksimal yang cukup untuk memenuhi aquarium
tersebut adalah 2000 cm3.
a. Tentukan ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium
tersebut!
b. Tentukan pula perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga
aquarium tersebut!
2. Meja belajar Aini terlihat sangat berantakan. Disana terdapat mainan berbentuk
kubus yaitu kubus besar dan kubus kecil dengan perbandingan rusuknya adalah
5 : 4. Jika semua mainan tersebut diletakkan di sebuah wadah berbentuk balok
dengan ukuran
Hitunglah banyaknya mainan
yang dapat memenuhi wadah tersebut!
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Lampiran 10 Lembar Validasi Angket ARP
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184

185

186

187

188

Lampiran 11 Lembar Validasi Soal Tes Berpikir Kritis

189

190

191

192

193

194

195

196

197

Lampiran 12 Validasi Pedoman Wawancara

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Lampiran 13 Hasil Interpretasi Instrumen

Instrumen

Angket ARP

Aspek

Bahasa

Isi

Soal Tes Berpikir Kritis

Kontruksi

Kelayakan Bahasa

Isi

Pedoman Wawancara

Kontruksi

Kelayakan Bahasa

Komponen
1
2a
2b
2c
3
1a
1b
2a
2b
3a
3b
3c
1a
1b
1c
2a
2b
3a
3b
3c

V1
4
5
4
5
4
5
4
4
5
5
4
4
4
4
5
5
5
5
4
4

Skor
V2
4
4
4
3
5
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
3
3
4
3
3

V3
5
5
4
4
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
4
5
4
5
5
5

Ii

Ai

4,333333
4,666667
4
4
4,666667
4,666667
4
4,333333
4,666667
4,666667
4,333333
4
4,333333
3,666667
4,333333
4,333333
4
4,666667
4
4

4,333333
4,4
4,266667
4,333333
4,466667
4,466667
4,4
4,4
4,4
4,2
4,133333
4,133333
4,133333
4,2
4,266667
4,2
4,166667
4,222222
4
4

Va

4,333333333

Interpretasi

Valid

4,304761905

Valid

4,148611111

Valid

208

Lampiran 14 Lembar Jawaban Siswa

209

210

211

212

213

214

215

216

217
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Lampiran 15 Hasil Wawancara
TRANSKRIPSI DATA HASIL WAWANCARA
1. Transkripsi Data SCL1 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SCL1 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 6 Mei 2019

Kode Subjek

: SCL1

Nama

: Shine Muhammad

Kelas

: VII-J

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PCL1001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PCL1036

SCL1001

: Subjek ke-1 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SCL1001. Demikian seterusnya hingga kode
SCL1036

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk setiap soal
nomor 1.
PCL1001 :
SCL1001 :
PCL1002 :
SCL1002 :
PCL1002 :
PCL1002 :
PCL1003 :

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”

“Iya lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang
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SCL1003 :
PCL1004 :
SCL1004 :
PCL1006 :
SCL1006 :
PCL1007 :
SCL1007 :
PCL1008 :
SCL1008 :
PCL1009 :
SCL1009 :
PCL1010 :
SCL1010 :
PCL1011 :
SCL1011 :
PCL1012 :
SCL1012 :
PCL1013 :
SCL1013:

PCL1014 :
SCL1014 :
PCL1015 :
SCL1015 :
PCL1016 :
SCL1016 :
PCL1017 :
SCL1017 :
PCL1018 :
SCL1018 :

terdapat pada soal nomor 1!”
“Mendapat pesenan untuk membuat 3 buah aquarium, 1 aquarium diisi penuh
2000 cm3”
“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah bu”
“Materi apa ini?”
“Perbandingan kan ya bu”
“Bener, sudah yakin?”
“Hehe iya bu”
“Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak ada bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti
soal nomor 1 ya?”
“Iya bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Insyaallah tidak ada bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Iya bu bisa, karena di soal tertulis volume maksimal, maka volume dari
masing-masing aquarium bisa kurang dari 2000 cm3, dan yang paling maximal
volumenya 2000 cm3, dengan catatan volume dari aquarium tersebut tidak
boleh melebihi 2000 cm3”
“Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
“Iya bu insyaallah sudah benar bu”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu”
“Kapan kamu mendapatkan soal seperti itu?”
“Pada saat saya les di suatu bimbel bu”
“Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Sudah bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang kamu ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Iya sudah bu”
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Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor 2.
PCL1019:
SCL1019:
PCL1020:
SCL1020:
PCL1021:
SCL1021:
SCL1022:
PCL1022:
SCL1023:
PCL1023:
SCL1024:
PCL1024:
SCL1025:
PCL1025:
SCL1026:
PCL1026:
SCL1027:
PCL1027:
SCL1028:
PCL1028:
SCL1029:
PCL1029:
SCL1030:
PCL1030:

SCL1031:
PCL1031:
SCL1032:
PCL1032:
SCL1033:
PCL1033:
SCL1034:

“Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Iya lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya sudah bu”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang terdapat
pada soal nomor 2!”
“Mainan berbentuk kubus dengan perbandingan rusuk 5: 4, wadah dengan
ukuran p = 20 cm, l= 10 cm, dan t = 12 cm”
“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah”
“Materi apa ini?”
“Materi perbandingan bu”
“Apakah terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak ada insyaallah bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Banyaknya mainan yang dapat memenuhi wadah tersebut!”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 2. Sudah paham benar berarti soal
“nomor 2 ya?”
“Insyaallah sudah paham bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Tidak ada insyaallah bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Jika yang diketahui di dalam soal adalah ukuran dari wadah yang berbentuk
balok, maka untuk mainan yang ingin diletakkan di dalam wadah tidak boleh
melebihi hasil kali dari ukuran wadah tersebut, yaitu 2400 cm3”
“Iya yang kamu jelaskan barusan sudah benar. Apakah kamu yakin jawaban
tersebut sudah benar?”
“Iya bu sudah”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu”
“Kapan kamu mendapatkan soal seperti itu?”
“Saya pernah lihat pembahasannya di internet bu”
“Ada berapa alternatif jawaban yang bisa kamu kerjakan?”
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PCL1034:
SCL1035:

PCL1035:
SCL1036:
PCL1036:

“Ada 3 alternatif jawaban bu. Sebenarnya bisa banyak sekali alternatif jawaban
pada soal ini bu. Soalnya saya rasa ini soal yang memiliki banyak jawaban bu”
“Benar sekali, soal ini termasuk soal open ended, jadi banyak sekali jawaban
benar yang akan didapatkan. Selanjutnya ibu mau tanya apakah kamu
memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Sudah bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Iya sudah bu”

2. Transkripsi Data SCL2 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SCL2 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 14 Mei 2019

Kode Subjek

: SCL2

Nama

: Nezahira Jasmine

Kelas

: VII-H

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PCL2001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PCL2034

SCL2001

: Subjek ke-2 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SCL2001. Demikian seterusnya hingga kode
SCL2034
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Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
1
PCL2001:
SCL2001:
PCL2002:
SCL2002:
PCL2003:
SCL2003:
PCL2004:
SCL2004:

PCL2005:
SCL2005:
PCL2006:
SCL2006:
PCL2007:
SCL2007:
PCL2008:
SCL2008:
PCL2009:
SCL2009:
PCL2010:
SCL2010:
PCL2011:
SCL2011:
PCL2012:
SCL2012:

PCL2013:
SCL2013:
PCL2014:
SCL2014:
PCL2015:

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang terdapat
pada soal nomor 1!”
“Pak Warno adalah penjual ikan hias, dan Pak Warno mendapat pesenan untuk
membuat 3 buah aquarium dengan volume maksimal 1 aquarium adalah 2000
cm3”
“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah insyaallah bu”
“Materi apa ini?”
“Insyaallah materi perbandingan bu, soalnya ada pertanyaan ditanyakan
perbandingannya bu”
“Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
“Kayaknya sih tidak ada bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti soal
nomor 1 ya?”
“Insyaallah iya bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Tidak ada bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Iya bu bisa, setelah kita bisa membuat ketiga ukuran dari aquarium tersebut,
kita bisa menentukan berapa perbandingan ukuran panjang, lebar dan tinggi dari
aquarium tersebut”
“Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
“Insyallah iya bu sudah”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu”
“Kapan kamu mendapatkan soal seperti itu?”
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SCL2015:
PCL2016:
SCL2016:
PCL2017:
SCL2017:

“Pada saat saya membaca contoh soal dan pembahasan di internet bu”
“Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Sudah bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Iya sudah bu”

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
2.
PCL2018:
PCL2018:
PCL2019:
PCL2019:
PCL2020:
PCL2020:
PCL2021:
PCL2021:

PCL2022:
PCL2022:
PCL2023:
PCL2023:
PCL2024:
PCL2024:
PCL2025:
PCL2025:
PCL2026:
PCL2026:
PCL2027:
PCL2027:
PCL2028:
PCL2028:
PCL2029:
PCL2029:

“Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Iya lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang terdapat
pada soal nomor 2!”
“Terdapat mainan berbentuk kubus yaitu kubus besar dan kubus kecil dengan
perbandingan rusuknya adalah 5 : 4. Semua mainan tersebut diletakkan di
sebuah wadah berbentuk balok dengan ukuran
“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah bu”
“Materi apa ini?”
“Materi perbandingan bu”
“Apakah terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak ada insyaallah bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Banyaknya mainan yang dapat memenuhi wadah tersebut!”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 2. Sudah paham benar berarti soal
nomor 2 ya?”
“Insyaallah sudah paham bu”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu di internet bu”
“Ada berapa alternatif jawaban yang bisa kamu kerjakan?”
“Ada 2 alternatif jawaban bu.”
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PCL2030:
PCL2030:
PCL2031:
PCL2031:

PCL2032:
PCL2032:
PCL2033:
PCL2033:
PCL2034:
PCL2034:

“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Iya ada bu, pada bagian menentukan banyak perkiraan dari mainan berbentuk
kubus besar dan kubus kecil, jadi saya hanya menuliskan dua jawaban bu”
“Oh iya tidak apa-apa. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep
dari permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Jika yang diketahui di dalam soal adalah ukuran dari wadah yang berbentuk
balok, maka untuk mainan yang ingin diletakkan di dalam wadah tidak boleh
melebihi hasil kali dari ukuran wadah tersebut, yaitu 2400 cm3”
“Iya yang kamu jelaskan barusan sudah benar. Apakah kamu yakin jawaban
tersebut sudah benar?”
“Iya bu sudah”
“Selanjutnya ibu mau tanya apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang
sudah kamu tuliskan?”
“Sudah bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
:Iya sudah bu”
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3. Transkripsi Data SCM3 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SCM3 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 14 Mei 2019

Kode Subjek

: SCM3

Nama

: Viviarini Putri Mulyana

Kelas

: VII-J

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PCM3001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PCM3033

SCM3001

: Subjek ke-3 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SCM3001. Demikian seterusnya hingga kode
SCM3033

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
1.
PCM3001:
SCM3001:
PCM3002:
SCM3002:
PCM3003:
SCM3003:
PCM3004:

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang
terdapat pada soal nomor 1!”
SCM3004: “Pak Warno itu penjual ikan hias, dan Pak Warno mendapat pesenan dari
pelanggannya untuk membuat 3 buah aquarium dengan volume maksimal 1
aquarium adalah 2000 cm3”
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PCM3005:
SCM3005:
PCM3006:
SCM3006:
PCM3007:
SCM3007:
PCM3008:
SCM3008:
PCM3009:
SCM3009:
PCM3010:
SCM3010:
PCM3011:
SCM3011:
PCM3012:
SCM3012:

PCM3013:
SCM3013:
PCM3014:
SCM3014:
PCM3015:
SCM3015:
PCM3016:
SCM3016:

“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah insyaallah bu”
“Materi apa ini?”
“Insyaallah materi perbandingan bu, soalnya ada pertanyaan ditanyakan
perbandingannya bu”
“Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak ada insyallah bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti soal
nomor 1 ya?”
“Insyaallah lumayan bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Ada bu, pada bagian mencari ukuran dari ketiga aquarium bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Iya bu bisa, intinya nanti setelah kita bisa membuat ketiga ukuran dari
aquarium tersebut, kita bisa menentukan berapa perbandingan ukuran panjang,
lebar dan tinggi dari aquarium tersebut”
“Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
“Insyallah lumayan yakin bu”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu di intenet bu, jadi saya bisa yakin bu”
“Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Tidak bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
2.
PCM3017: “Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
SCM3017: “Iya bu”
PCM3018: “Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
SCM3018: “Iya lumayan bu”
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PCM3019: “Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
SCM3019: “Iya bu paham”
PCM3020: “Untuk soal yang nomor 2, apa yang diketahui dalam soal? Coba uraikan
menggunakan bahasa sendiri!”
SCM3020: “Kotak berbentuk balok dengan ukuran
kubus besar dan kubus kecil dengan perbandingan rusuknya adalah 5 :
4.”
PCM3021: “Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
SCM3021: “Iya sudah bu”
PCM3022: “Materi apa ini?”
SCM3022: “Materi perbandingan bu”
PCM3023: “Apakah terdapat kesalahan dalam soal?”
SCM3023: “Tidak ada insyaallah bu”
PCM3024: “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
SCM3024: “Jumlah mainan yang dapat memenuhi wadah tersebut!”
PCM3025: “Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
SCM3025: “(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
PCM3026: “Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 2. Sudah paham benar berarti soal
nomor 2 ya?”
PCM3026: “Insyaallah sudah paham bu”
PCM3027: “Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
SCM3027: “Iya ada bu, pada bagian menentukan banyak perkiraan dari mainan berbentuk
kubus besar dan kubus kecil, jadi saya hanya menuliskan satu jawaban bu”
PCM3028: “Oh iya tidak apa-apa. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep
dari permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang telah ada?”
SCM3028: “Jika yang diketahui di dalam soal adalah ukuran dari wadah yang berbentuk
balok, maka untuk mainan yang ingin diletakkan di dalam wadah tidak boleh
melebihi hasil kali dari ukuran wadah tersebut, yaitu 2400 cm3”
PCM3029: “Iya yang kamu jelaskan barusan sudah benar. Apakah kamu yakin jawaban
tersebut sudah benar?”
SCM3029: “Iya bu sudah”
PCM3030: “Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
SCM3030: “Iya bu saya yakin soalnya saya pernah mendapat soal yang hampir mirip
dengan soal ini bu di internet bu, tapi lupa sedikit bu”
PCM3031: “Ada berapa alternatif jawaban yang bisa kamu kerjakan?”
SCM3031: “Ada 1 alternatif jawaban bu.”
PCM3032: “Selanjutnya ibu mau tanya apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang
sudah kamu tuliskan?”
SCM3032: “Tidak bu”
PCM3033: “Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
SCM3033: “Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”
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4. Transkripsi Data SCM4 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SCM4 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 14 Mei 2019

Kode Subjek

: SCM4

Nama

: Keisya Aleyda Zalwa

Kelas

: VII-G

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PCM4001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PCM4033

SCM4001

: Subjek ke-4 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SCM4001. Demikian seterusnya hingga kode
SCM4033

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
1.
PCM4001:
SCM4001:
PCM4002:
SCM4002:
PCM4003:
SCM4003:
PCM4004:

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang
terdapat pada soal nomor 1!”
SCM4004: “Pak Warno itu penjual ikan hias, dan Pak Warno mendapat pesenan dari
pelanggannya untuk membuat 3 buah aquarium dengan volume maksimal 1
aquarium adalah 2000 cm3”

229

PCM4005:
SCM4005:
PCM4006:
SCM4006:
PCM4007:
SCM4007:
PCM4008:
SCM4008
PCM4009:
SCM4009:
PCM4010:
SCM4010:
PCM4011:
SCM4011:
PCM4012:
SCM4012:

PCM4013:
SCM4013:
PCM4014:
SCM4014:
PCM4015:
SCM4015:
PCM4016:
SCM4016:

“Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah insyaallah bu”
“Materi apa ini?”
“Insyaallah materi perbandingan bu, soalnya di pertanyaan ditanyakan
perbandingannya bu”
“Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak ada insyallah bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti
soal nomor 1 ya?”
“Insyaallah lumayan bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Ada bu, pada bagian mencari ukuran dari ketiga aquarium bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Iya bu bisa, intinya nanti setelah kita bisa membuat ketiga ukuran dari
aquarium tersebut, kita bisa menentukan berapa perbandingan ukuran panjang,
lebar dan tinggi dari aquarium tersebut”
“Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
“Insyallah lumayan yakin bu”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Iya bu karena saya pernah baca di buku bu, konsep pengerjaannya hampir
sama bu”
“Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Tidak bu”
“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
2.
PCM4017:
SCM4017:
PCM4018:

“Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
“Iya bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
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SCM4018:
PCM4019:
SCM4019:
PCM4020:

“Iya lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk soal yang nomor 2, apa yang diketahui dalam soal? Coba uraikan
menggunakan bahasa sendiri!”
SCM4020: “Kotak berbentuk balok dengan ukuran
kubus besar dan kubus kecil dengan perbandingan rusuknya adalah 5 :
4”.
PCM4021: “Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
SCM4021: “Iya sudah bu”
PCM4022: “Materi apa ini?”
SCM4022: “Materi perbandingan bu”
PCM4023: “Apakah terdapat kesalahan dalam soal?”
SCM4023: “Tidak ada insyaallah bu”
PCM4024: “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
SCM4024: “Jumlah mainan yang dapat memenuhi wadah tersebut!”
PCM4025: “Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
SCM4025” “(Menjelaskan hasil pekerjaannya)”
PCM4026” “Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 2. Sudah paham benar berarti soal
nomor 2 ya?”
SCM4026: “Insyaallah sudah paham bu”
PCM4027: “Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
SCM4027: “Iya ada bu, pada bagian menentukan banyak perkiraan dari mainan berbentuk
kubus besar dan kubus kecil, jadi saya hanya menuliskan satu jawaban bu”
PCM4028: “Oh iya tidak apa-apa. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep
dari permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang telah ada?”
SCM4028: “Hasil penjumlahan dari banyaknya kubus besar dan kubus kecil tidak boleh
melebihi volume dari wadah tersebut yaitu 2400 cm 3”
PCM4029: “Iya yang kamu jelaskan barusan sudah benar. Apakah kamu yakin jawaban
tersebut sudah benar?”
SCM4029: “Iya bu sudah”
PCM4030: “Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
SCM4030: “Iya bu karena saya pernah baca di buku bu, konsep pengerjaannya hampir
sama bu”
PCM4031: “Ada berapa alternatif jawaban yang bisa kamu kerjakan?”
SCM4031: “Ada 1 alternatif jawaban bu.”
PCM4032: “Selanjutnya ibu mau tanya apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang
sudah kamu tuliskan?”
SCM4032: “Tidak bu”
PCM4033: “Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
SCM4033: “Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”
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5. Transkripsi Data SQT5 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SQT5 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 6 Mei 2019

Kode Subjek

: SQT5

Nama

: Maya

Kelas

: VII-G

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PQT5001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PQT5037

SQT5001

: Subjek ke-3 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SQT5001. Demikian seterusnya hingga kode
SQT5037

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
1.
PQT5001:
SQT5001:
PQT5002:
SQT5002:
PQT5003:
SQT5003:
PQT5004:

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Tidak bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
“Lumayan bu”
“Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
“Iya bu paham”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang
terdapat pada soal nomor 1!”
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SQT5004:
PQT5005:
SQT5005:

“Gimana ya bu gak bisa saya bu”
“Ayo coba di baca lagi, bacanya yang teliti ya”
“Gak paham maksudnya bu”

PQT5006:
PQT5006:
SQT5007:

“Ayo di coba lagi”
“Iya bu (dengan nada gerogi)”
“Gimana? Apa yang diketahui dalam soal, ceritakan menggunakan bahasamu
sendiri ya!”
“Disuruh mencari ukuran aquarium dan jumlah aquarium yang akan dibuat
adalah sebanyak 3 buah bu”
“Nah itu bisa. Pokok kuncinya baca dengan teliti. Oh iya, apakah kamu sudah
menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
“Iya sudah insyaallah bu”
“Materi apa ini”
“Sebentar bu saya lupa bu”
“Ayo diinget-inget lagi”
“Materi perbandingan kayaknya bu, soalnya di soal ditanya perbandingan bu”
“Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
“Tidak tahu bu”
“Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
“Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
“Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
“(Menjelaskan hasil pekerjaannya dengan ragu)”
“Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti
soal nomor 1 ya?”
“Lumayan bu, sering ragu tapi bu”
“Kenapa kamu kok bisa ragu dengan jawabanmu?”
“Gatau juga bu, ragu aja bu”
“Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
“Jelas ada bu, pada bagian memahami maksud dari soal, dan mencari ukuran
dari ketiga aquarium bu”
“Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
“Iya bu bisa, intinya nanti setelah kita bisa membuat ketiga ukuran dari
aquarium tersebut, kita bisa menentukan berapa perbandingan ukuran panjang,
lebar dan tinggi dari aquarium tersebut.”
“Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
“Insyallah lumayan yakin bu”
“Kenapa kamu kok bisa yakin dengan jawabanmu?”
“Gatau bu hehehe”
“Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
“Tidak:”

PQT5007:
SQT5008:
PQT5008:
SQT5009:
PQT5009:
SQT5010:
PQT5010:
SQT5011:
PQT5011:
SQT5012:
PQT5012:
SQT5013:
PQT5013:
SQT5014:
PQT5014:
SQT5015:
PQT5015:
SQT5016:
PQT5016:
SQT5017:
PQT5017:

SQT5018:
PQT5018:
SQT5019:
PQT5019:
SQT5020:
PQT5020:
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SQT5021:
PQT5021:

“Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
“Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
2.
PQT5022: “Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
SQT5022: “Iya bu”
PQT5023: “Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
SQT5023: “Iya lumayan bu”
PQT5024: “Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
SQT5024: “Iya bu paham”
PQT5025: “Untuk soal yang nomor 2, apa yang diketahui dalam soal? Coba uraikan
menggunakan bahasa sendiri!”
SQT5025: “Sebentar bu saya bingung”
PQT5026: “Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
SQT5026: “Iya sudah bu”
PQT5027: “Materi apa ini?”
SQT5027: “Materi perbandingan juga kan ya bu”
PQT5028: “Apakah terdapat kesalahan dalam soal?”
SQT5028: “Tidak tahu bu”
PQT5029: “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
SQT5029: “Jumlah mainan yang dapat memenuhi wadah tersebut!”
PQT5030: “Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
SQT5030: “(Ragu menjelaskan hasil pekerjaannya karena tidak terlalu paham dengan
maksud dari soal)”
PQT5031: “Jawabanmu masih salah, kurang teliti”
SQT5031: “Bukan kurang teliti bu, saya memang gak paham bu. Maaf ya bu, jadi saya
jawab semampu saya bu”
PQT5032: “Apakah terdapat kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
SQT5032: “Jelas ada bu, soalnya saya gak paham maksudnya bu. Jadi jawabannya saya
kayaknya salah bu”
PQT5033: “Oh iya tidak apa-apa. Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep
dari permasalahan tersebut berdasarkan fakta yang telah ada?”
SQT5033: “Tidak bisa bu”
PQT5034: “Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
SQT5034: “Tidak bu”
PQT5035: “Kenapa kamu kok bisa tidak yakin dengan jawabanmu?”
SQT5035: “Saya bingung bu, saya ngerjakan sebisanya saya saja bu”
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PQT5036: “Ada berapa alternatif jawaban yang bisa kamu kerjakan?”
SQT5036: “Ada 1 alternatif saja jawaban bu, tapi takut salah bu”
PQT5037: “Selanjutnya ibu mau tanya apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang
sudah kamu tuliskan?”
SQT5037: “Tidak bu, sudah buntu bu”
PQT5038: “Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
SQT5038: “Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”
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6. Transkripsi Data SQT6 dari Hasil Wawancara
Transkripsi menyelesaikan masalah ini ditulis untuk mewakili data yang diperoleh peneliti
pada hari Kamis, 14 Mei 2019. Transkrip dimaksud adalah hasil pengambilan data
penelitian terhadap SQT6 dalam menyelesaikan tes pemecahan masalah open ended.
Tanggal

: 14 Mei 2019

Kode Subjek

: SQT6

Nama

: Ade Pandu A.P

Kelas

: VII-J

Sekolah

: SMP Negeri 1 Jember

PQT6001

: Peneliti bertanya atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode 001. Demikian seterusnya hingga ke kode
PQT6030

SQT6001

: Subjek ke-6 menjawab atau mengomentari pertanyaan atau komentar
peneliti dengan kode SQT6001. Demikian seterusnya hingga kode
SQT6030

Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
1.
PQT6001:
SQT6001:
PQT6002:
SQT6002:
PQT6003:
SQT6003:
PQT6004:
SQT6004:
PQT6005:
SQT6005:

“Apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang diberikan?”
“Tidak bu”
“Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?
“Lumayan bu”
“Untuk lebih lanjut, ceritakan dengan bahasa sendiri permasalahan yang terdapat
pada soal nomor 1!”
“Gimana ya bu gak bisa saya bu”
“Ayo coba di baca lagi, bacanya yang teliti ya”
“Saya takut salah bu”
“Ayo dicoba lagi”
“Iya bu (dengan nada gerogi)”
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PQT6006: “Gimana? Apa yang diketahui dalam soal, ceritakan menggunakan bahasamu
sendiri ya!”
SQT6006: “Mencari 3 ukuran aquarium dan jumlah aquarium yang akan dibuat”
PQT6007: “Nah itu bisa. Pokok kuncinya baca dengan teliti. Oh iya, apakah kamu sudah
menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
SQT6007: “Iya sudah insyaallah bu”
PQT6008: “Materi apa ini?”
SQT6008: “Lupa bu”
PQT6009: “Ayo diinget-inget lagi”
SQT6009: “Materi perbandingan kayaknya bu, soalnya di soal ditanya perbandingan bu”
PQT6010: “Apakah kira-kira terdapat kesalahan dalam soal?”
SQT6010: “Tidak tahu bu”
PQT6011: “Apakah yang ditanyakan pada soal tersebut?”
SQT6011: “Ukuran panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut dan
perbandingan panjang, lebar dan tinggi dari ketiga aquarium tersebut”
PQT6012: “Coba jelaskan hasil pekerjaan kamu?”
SQT6012: “(Menjelaskan hasil pekerjaannya dengan ragu)”
PQT6013: “Ya betul. Jawaban kamu sudah benar nomor 1. Sudah paham benar berarti soal
nomor 1 ya?”
SQT6013: “Lumayan bu, sering ragu tapi bu”
PQT6014: “Sebenarnya kamu itu bisa, cuma kurang teliti aja. Oh iya apakah terdapat
kesulitan dalam mengerjakan permasalahan tersebut?”
SQT6014: “Jelas ada bu, pada bagian memahami maksud dari soal, dan mencari ukuran
dari ketiga aquarium bu”
PQT6015: “Apakah kamu bisa memberikan penjelasan serta konsep dari permasalahan
berdasarkan fakta yang telah ada?”
SQT6015: “Iya bu bisa, intinya nanti setelah kita bisa membuat ketiga ukuran dari
aquarium tersebut, kita bisa menentukan berapa perbandingan ukuran panjang,
lebar dan tinggi dari aquarium tersebut.”
PQT6016: “Apakah kamu yakin jawaban tersebut sudah benar?”
SQT6016: “Gak tau ya bu”
PQT6017: “Kenapa kamu kok bisa begitu bu?”
SQT6017: “Yakin tidak yakin sebenarnya sih bu”
PQT6018: “Apakah kamu memeriksa kembali jawaban yang sudah kamu tuliskan?”
SQT6018: “Tidak bu”
PQT6019: “Apakah setiap kesimpulan yang anda ambil sudah sesuai dengan permintaan
soal?”
SQT6019: “Tidak bu, saya lupa tidak memberi kesimpulan bu”
Berikut ini disajikan transkrip hasil wawancara dengan siswa berkaitan untuk soal nomor
2.
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PQT6020: “Untuk soal nomor 2, apakah kamu membaca dengan cermat masalah yang
diberikan?”
SQT6020: “Iya bu”
PQT6021: “Apakah kamu memahami maksud dari kalimat yang terdapat pada soal?”
SQT6021: “Iya lumayan bu”
PQT6022: “Apakah kamu memahami pertanyaan yang terdapat pada soal?”
SQT6022: “Iya bu paham”
PQT6023: “Untuk soal yang nomor 2, apa yang diketahui dalam soal? Coba uraikan
menggunakan bahasa sendiri!”
SQT6023: “Sebentar bu saya bingung sekali bu.”
PQT6024: “Iya ayo coba dibaca lagi ya”
SQT6024: “Saya nyerah bu, gak paham saya bu”
PQT6025: “Apakah kamu sudah menerima materi yang berkaitan dengan soal?”
SQT6025: “Kayaknya sudah bu”
PQT6026: “Materi apa ini?”
SQT6026: “Materi perbandingan juga kan ya bu”
PQT6027: “Apakah terdapat kesalahan dalam soal?’’
SQT6027: “Tidak tau bu
PQT6028: “Kenapa di lembar jawabanmu kosong untuk nomor 2?”
SQT6028: “Tidak paham saya bu. Pusing saya bu”
PQT6029: “Tidak dicoba ngerjakan lagi?”
SQT6029: “Tidak sudah bu”
PQT6030: “Dicoba dibagi lagi dek soalnya?”
SQT6030: “Tidak sudah bu”
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Lampiran 16 Dokumentasi
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Lampiran 17 Pertanyaan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda- tangan dibawah ini:
Nama

: Widuri Puspitasari

NIM

: 1510251007

Program Studi

: Pendidikan Matematika

Fakultas

: Keguuan dan Ilmu Pendidikan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hail
karya saya sendiri, bukn merupakan pengambil-alihan, tulisan atau pikiran orang lain yang
saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.
Aabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripi ii hasil jiplakan, maka saya
bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Jember, Juli 2019
Yang membuat pernyataan,

Widuri Puspitasari
NIM. 1510251007
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RIWAYAT HIDUP
Widuri Puspitasari lahir di Bondowoso, 7 Desember 1996. Anak pertama dari Bapak
Agus Setia Budi dengan Ibu Rika Indah Sari. Dia adalah anak pertama dari tiga bersaudara.
Adik-adiknya bernama Cindy Prasetya Sari dan Dira Putri Kirana yang masih duduk di
bangku kelas 3 SMA dan di bangku SD kelas 3.
Pendidikan dasar telah ditempuh di kamung halamannya di SN Negeri Kota Kulon 2
Bondowoso. Sekolah Menengah Pertama telah ditempuh di SMP Negeri 1 Bondowoso.
Sekolah Menengah Atas telah ditempuh di SMA Negeri 1 Bondowoso. Pendidikan
berikutnya ditepuh di Program Studi Pendidikan Matematika, FKIP Universitas
Muhammadiyah Jember pada tahun 2015.
Hobi yang sering dia lakukan adalah jalan-jalan menikmati keindahan dunia, karena
baginya semesta itu indah dan kita harus merasakannya. Selain itu dia aktif di organisasi intra
di Himatika Integral sejak tahun 2015 hingga 2018.
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