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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta Jl. Slamet 

Riyadi No.443, Pajang, Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57146. SMP 

Muhammadiyah 5 surakarta memiliki kelas sebanyak 15 ruang kelas yang terdiri 4 

kelas VII, 4 kelas VIII, 7 kelas IX.  

Penelitian ini menggunakan dua kelas sebagai sampel, yaitu kelas VIII A dan 

VIII B dengan jumlah siswanya masing-masing 25 siswa dan 26 siswa. Dimana 

kelas VIII A beranggotakan 25 siswa perempuan dan kelas VIII B beranggotakan 

26 siswa laki-laki, namun pada saat penelitian terdapat 9 siswa laki-laki yang tidak 

hadir sehingga tersisa 17 siswa laki-laki. Peneliti mengambil satu kelas selain kelas 

sampel yang digunakan sebagai kelas uji coba. Kelas uji coba menggunakan kelas 

VIII C yang terdiri dari 26 siswa, 19 siswa laki-laki dan 7 siswa perempuan. 

Instrument soal yang akan dipakai, sebelumnya diujikan terlebih dahulu di kelas uji 

coba untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai uji validitas dan 

uji reliabilitas soal tes.  

1. Data kemampuan menyelesaikan soal matematika 

Data kemampuan menyelesaikan soal matematika pada penelitian ini 

adalah data yang diambil dari nilai hasil pekerjaan siswa pada kelas sampel yaitu 

berupa soal tes yang terdiri dari 3 soal. Data tersebut dibagi dalam dua kelompok 

yaitu kelompok siswa laki-laki dan siswa perempuan yang selanjutnya 

digunakan sebagai data penguji hipotesis untuk mengetahui perbedaan 

kemampuan manalar siswa dilihat dari gender. Adapun deskripsi data untuk 

masing-masing kelompok adalah sebagai berikut:  

a. Data kemampuan menyelesaikan soal matematika siswa laki-laki 

Kelompok ini terdiri dari 17 siswa laki-laki yang berada pada kelas 

sampel. Adapun deskripsi data nilai tes siswa laki-laki disajikan dalam Tabel 

4.1 dan diagram batang pada Gambar 4.1 sebagai berikut:  
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Tabel 4.1 Deskripsi Data Kemampuan Menyelesaikan Soal Matematika 

Siswa Laki-Laki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Diagram Batang Kemampuan Menyelesaikan Soal Matematika 

Siswa Laki-Laki 

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai terendah 35 dan nilai 

tertinggi 88. Nilai rata-rata (mean) sebesar 60,05, nilai tengah (median) 

sebesar 64, modus sebesar 74,63 dan standar deviasi sebesar 14,7. 

Perhitungan selengkapnya pada Lapiran 10.  

b. Data kemampuan menyelesaikan soal matematika siswa perempuan  

Kelompok ini terdiri dari 25 siswa perempuan yang berada pada kelas 

sampel. Adapun deskripsi data nilai tes siswa perempuan disajikan dalam 

Tabel 4.2 dan diagram batang pada Gambar 4.2 sebagai berikut:  
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35-45 40 4 4 160 1600 6400 

46-56 51 3 7 153 2601 7803 

57-67 62 3 10 186 3844 11532 

68-78 73 6 16 438 5329 31974 

79-89 84 1 17 84 7056 7056 

Jumlah 17   1021 20430 64765 
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Tabel 4.2 Deskripsi Data Kemampuan Menyelesaikan Soal Matematika 

Siswa Perempuan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Diagram Batang Kemampuan Menyelesaikan Soal Matematika 

Perempuan 

Berdasarkan hasi penelitian, diperoleh nilai terendah 25 dan nilai 

tertinggi 95. Nilai rata-rata (mean) sebesar 53,06, nilai tengah (median) 

sebesar 69,5, modus sebesar 46,5 dan standar deviasi sebesar 22,54. 

Perhitungan selengkapnya pada Lapiran 11.  

c. Hasil Uji Prasyarat untuk Pengujian Hipotesis 

1) Uji normalitas  

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah sampel 

berdistribusi normal atau tidak. Uji normlitas dilakukan pada kelas 

penelitian yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan, sehingga 
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25-36 30.5 9 9 274.5 930.25 8372.25 

37-48 42.5 2 11 85 1806.25 3612.5 

49-60 54.5 7 18 381.5 2970.25 20791.75 

61-72 66.5 2 20 133 4422.25 8844.5 

73-84 78.5 0 20 0 6162.25 0 

85-96 90.5 5 25 452.5 8190.25 40951.25 

Jumlah 25  1326.5 24481.5 82572.25 
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uji normalitas dilakukan sebanyak dua kali dengan menggunakan uji 

Lilliefors dengan taraf signifikansi 5% dan dikatakan normal apabila 

𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠/ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Dari perhitungan diperoleh hasil uji normalitas 

sebagai berikut:  

Tabel 4.3 Hasil Analisis Uji Normalitas 

Sumber Lmaks/hitung Ltabel Keputusan 

Siswa laki-laki 0,1427 0,2060 Normal 

Siswa perempuan 0,1384 0,1730 Normal 

 

Table 4.3 menunjukkan bahwa dengan taraf signifikansi 5% diperoleh 

𝐿𝑚𝑎𝑘𝑠/ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <  𝐿𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. Ini menunjukkan bahwa 𝐻0 diterima sehingga 

sampel berdistribusi normal. Perhitungan selengkapnya dapar dilihat pada 

Lampiran 12.  

2) Uji Homogenitas 

Uji homogenitas adalah suatu pengujian untuk mengetahui apakah 

antara dua variable bebas mempunyai variansi yang sama atau tidak. 

Untuk uji homogenitas dalam penelitian ini menggunakan uji Bartllet 

dengan taraf signifikansi 5%. Adapun perhitungan hasil uji homogenitas 

disajikan dalam Lampiran 13 dan diperoleh hasil uji homogenitas sebagai 

berikut:  

Table 4.4 Hasil Analisis Uji Homogenitas 

Sumber χ2 χ 2
α : k -1 Keputusan 

Siswa laki-laki dan 

permpuan 
2,5056 3,8414 Homogen 

 

d. Hasil Uji Hipotesis  

Uji hipotesis dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan 

kemampuan menalar antara siswa laki-laki dan siswa perempuan terhadap 

hasil soal tes matematika berorientasi PISA. Pada uji prasyarat menunjukkan 

bahwa sampel berdistribusi normal dan mempunyai variansi yang sama 

(homogen), maka dapat dilakukan uji hipotesis. Uji hipotesis dengan 
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menggunakan Uji-T (Independent Samples Test). Data dianalisis dengan 

bantuan software Micrososft Excel 2019. Hasil perhitungan uji hipotesis 

dengan taraf signifikansi 5% yang disajikan pada Tabel 4.5 sebagai berikut: 

Tabel 4.5 Hasil Uji-T (Independent Samples Test) 

Siswa Jumlah Subjek Rerata Standar Deviasi Variansi 

Laki-Laki 17 60,5882 15,5365 241,3824 

Perempuan 25 51,8000 23,9739 574,7500 

 

Berdasarkan perhitungan uji t, maka diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 yaitu 1,3306 dan 

𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 untuk taraf signifikansi 5% yaitu 2,0210. Karena 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 > 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 maka 

𝐻0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan yang 

signifikan antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Dengan melihat rerata 

dapat diketahui siswa laki-laki memiliki kemampuan yang lebih baik 

dibandingkan dengan siswa perempuan. Perhitungan lengkap uji t dapat 

dilihat pada Lampiran 14.  

2. Kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi 

PISA konten Space and Shape ditinjau dari gender.  

Penalaran matematika adalah suatu kemampuan yang muncul dalam 

bentuk: menarik kesimpulan logis; menggunakan penjelasan dengan 

menggunakan model, fakta, sifat-sifat, dan hubungan; memperkirakan jawaban 

dan proses solusi; menggunakan pola dan hubungan; untuk menganalisis situasi 

matematik, menarik analogi dan generalisasi; menyusun dan menguji konjektur; 

memberikan contoh penyangkal (counter example) ; mengikuti aturan inferensi; 

memeriksa validitas argumen; menyusun argument yang valid; menyusun 

pembuktian langsung, tak langsung dan menggunakan induksi matematika. 

Peneitian ini bertujuan untuk menganalisis kemampuan menalar siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape. Pada penelitian ini, peneliti memberikan tes kepada siswa kelas VIII A 

dan VIII B yang merupakan siswa kelas khusus di SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta sebanyak 25 siswa perempuan dan 17 siswa laki-laki.  
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Pada penelitian ini kemampuan menalar siswa dilihat dari indikator-

indikator yang sudah ditetapkan, yaitu kemampuan siswa dalam menyajikan 

pernyataan matematika secara tertulis dann gambar, kemampuan siswa dalam 

melakukan manipulasi matematika, kemampuan siswa dalam menarik 

kesimpulan, dan kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen. 

Kemudian data dianalisis berdasarkan skor yang diperoleh siswa untuk 

mengetahui tingkat kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA konten space and shape. Berikut pengkategorian 

berdasarkan nilai tes yang dikerjakan siswa:  

Tabel 4.6 Kategori Tingkat Kemampuan 

Skor Frekuensi Kategori 

𝒙 ≥ 𝟕𝟔, 𝟎𝟒 8 19% Tinggi 

𝟑𝟎, 𝟗𝟓 < 𝒙 < 𝟕𝟔, 𝟎𝟒 26 62% Sedang 

𝒙 ≤ 𝟑𝟎, 𝟗𝟓 8 19% Rendah 

Total 42 100%  

 

Dari tabel diatas diperoleh siswa yang memiliki kemampuan tinggi 

sebanyak 8 siswa yang terdiri dari 3 siswa laki-laki dan 5 siswa perempuan, 

kemampuan sedang sebanyak 26 siswa yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 

12 siswa perempuan, dan kemampuan rendah sebanyak 8 siswa perempuan. 

Siswa laki-laki tidak ada yang berada pada tingkat rendah. Perhitungan lengkap 

dapat dilihat pada Lampiran 15. Berdasarkan hasil tes yang telah dikerjakan oleh 

siswa diambil sampel sejumlah 6 siswa. Diambil 2 siswa berkemampuan tinggi 

laki-laki dan perempuan. 2 siswa berkemampuan sedang laki-laki dan 

perempuan. Dan 2 siswa perempuan berkemampuan rendah.  

Berikut merupakan hasil uji kemampuan menalar siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and shape pada 

siswa kelas VIII A dan VIII B. 

a. Kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara tertulis 

dan gambar. 
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Dalam penelitian ini, siswa dianggap telah memenuhi indikator pertama 

jika siswa mampu menyajikan gambar yang memuat informasi pada soal.  

1) Siswa berkemampuan tingkat tinggi 

 

Gambar 4.3 Jawaban S1  

Dari Gambar 4.3 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S1 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator pertama. Untuk soal nomer 2 subjek 

S1 masih kurang memenuhi indikator pertama. Sedangkan untuk soal 

nomer 3 subjek S1 sudah memenuhi indikator pertama. Hal itu dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa yang memuat informasi-informasi dalam 

soal. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S1.  

P : “Apakah kamu sudah lengkap menuliskan apa yang diketahui?” 

S1 : “Sepertinya sudah mas.” 
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P : “Yang kamu tulis itu keterangan apa aja?”  

S1 : “Jarak atas kincir dengan permukaan sungai, jarak jembatan dengan  

permukaan sungai, diameter kincir, sama jarak tengah kincir 

dengan permukaan sungai.” 

P : “sudah semua?” 

S1 : “sudah mas”  

Hal tersebut juga dilakukan S5 yang memiliki kemampuan tingkat 

tinggi . Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban siswa sebagai berikut: 

 

Gambar 4.4 Jawaban S5  

Dari Gambar 4.4 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S5 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator pertama. Untuk soal nomer 2 subjek 

S5 masih kurang memenuhi indikator pertama. Sedangkan untuk soal 

nomer 3 subjek S5 sudah memenuhi indikator pertama. Hal itu dapat 
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dilihat dari hasil pekerjaan siswa yang memuat informasi-informasi dalam 

soal. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S5. 

P : “Menurutmu jawaban kamu udah bener belum?” 

S5 : “Sudah mas” 

P : “Coba jelaskan apa yang kamu gambar!” 

S5 : “Gambar dadu kalua dilihat dari atas, sama gambar titik-titiknya” 

Dari hasil pekerjaan S1 dan S5 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar.  

2) Siswa berkemampuan tingkat sedang 

 

Gambar 4.5 Jawaban S2  

Dari Gambar 4.5 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S2 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator pertama. Untuk soal nomer 2 subjek 

S2 masih kurang memenuhi indikator pertama. Sedangkan untuk soal 
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nomer 3 subjek S2 belum menuliskan jawabannya. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa . Berikut hasil wawancara peneliti dengan 

S2. 

P : “Kamu sudah yakin dengan jawabanmu?” 

S2 : “Insyaallah mas.” 

P : “Lha diameter kok nggk ditulis dik?” 

S2 : “Diameter apa mas?” 

P : “Diameter pintu.” 

S2 : “Oh iya mas lupa.”  

Hal tersebut juga dilakukan S6 yang memiliki kemampuan tingkat 

sedang. Hal ini dapat ditunjukkan dari jawaban siswa sebagai berikut: 

 

Gambar 4.6 Jawaban S6  

Dari Gambar 4.6 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S6 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator pertama. Untuk soal nomer 2 subjek 

S6 masih kurang memenuhi indikator pertama. Begitupun untuk soal 

nomer 3 subjek S6 juga masih kurang dalam memenuhi indikator pertama. 
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Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan S6. 

P : “Kok kamu nggk nulis keterangan yang ada di soal?” 

S6 : “Udah mas itu aja.” 

P : “Itu aja gimana? Dilengkapi kalua mengerjakan.” 

S6 : “Iya mas.” 

Dari hasil pekerjaan S2 dan S6 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat sedang kurang mampu dalam 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar. Ada yang 

lupa dan ada juga yang malas menulisnya.   

3) Siswa berkemampuan tingkat rendah  

 

Gambar 4.7 Jawaban S3  

Dari Gambar 4.7 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S3 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator pertama. Untuk soal nomer 2 subjek 

S6 belum menuliskan jawabannya. Begitupun untuk soal nomer 3. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan S3. 

P : “Kok jawabanmu kosongan gitu?” 

S3 : “Iya mas bingung mau ngerjain gimana.” 

P : “Bingungnya dimana dek?” 

S3 : “ya semuanya mas.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S4 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat rendah. S4 masih belum mampu mencapai indikator 

pertama yang dapat dilihat dari hasil perkerjaan S4.  



52 
 

 

Gambar 4.8 Jawaban S4  

Dari Gambar 4.8 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S4 tidak 

menggambarkan apa yang diperintahkan pada soal. Untuk soal nomer 2 

subjek S4 juga tidak menggambarnya. Begitupun untuk soal nomer 3. Hal 

tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. Berikut hasil wawancara 

peneliti dengan S4. 

P : “Kok gambar yang nomor 1 nggk digambar dek?” 

S4 : “Males mas gambarnya, nggk tau Digambar model gimana.” 

P : “Kan bisa tanya saya apa tanya temennya dek.” 

S4 : “Iya mas.” 

Dari hasil pekerjaan S3 dan S4 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat rendah belum mampu dalam 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar. Siswa 

masih bingung dan susah memahami bagaimana cara mengerjakan soal. 

b. Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi data. 

Dalam hal ini siswa dikatakan memenuhi indikator kedua jika siswa 

mampu melakukan manipulasi matematika yang dalam hal ini merupakan 

langkah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Yang 

dimaksud kemampuan manipulasi matematika adalah siswa mampu untuk 

memanipulasi informasi/data yang diperoleh dari pernyataan sehingga 

mampu menjawab pertanyaan/permasalahan yang diberikan.  
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1) Siswa berkemampuan tingkat tinggi 

  

 

Gambar 4.9 Jawaban S5  

Dari Gambar 4.9 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S5 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator kedua. Soal nomer 2 subjek S5 sudah 

memenuhi indikator kedua. Begitupun untuk soal nomer 3 subjek S5 sudah 

memenuhi indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S5. 

P : “Kamu paham maksud soal nomor 1?” 

S5 : “Paham mas.” 

P : “Coba jelaskan dek!” 

S5 : “Itu titik-titik yang ada di dadu dijumlah semua.” 
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P : “Sudah kamu jumlah dengan benar?” 

S5 : “Sudah mas.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S1 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat tinggi. S1 sudah mampu mencapai indikator kedua. 

 

Gambar 4.10 Jawaban S1  

Dari Gambar 4.10 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S1 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator kedua. Soal nomer 2 subjek S1 sudah 

memenuhi indikator kedua. Namun untuk soal nomer 3 subjek S1 belum 

memenuhi indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S1. 

P : “Kamu sudah yakin dengan jawaban kamu?” 
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S1 : “Sudah mas.” 

P : “Sudah kau cek?” 

S1 : “Sudah mas.” 

Dari gambar 4.10 tersebut didapat bahwa S1 sudah mampu dalam 

melakukan manipulasi matematika pada soal nomor 2. Hal tersebut dapat 

dilihat dari hasil pekerjaan siswa pada soal nomor 2. Berikut hasil 

wawancara peneliti dengan S1. 

P : “Itu apa dek 360?” 

S1 : “Diameter lingkaran mas.” 

P : “Kok nggk ada keterangannya.” 

S1 : “Iya mas lupa.” 

P : “Lain kali di cek lagi pekerjaannya ya.” 

Dari hasil pekerjaan S1 dan S5 serta hasil wawancara diketahui bahwa 

siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam melakukan 

manipulasi  matematika.   

2) Siswa berkemampuan tingkat sedang 

 

Gambar 4.11 Jawaban S2  



56 
 

Dari Gambar 4.11 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S1 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator kedua. Soal nomer 2 subjek S1 sudah 

memenuhi indikator kedua. Namun untuk soal nomer 3 subjek S1 belum 

memenuhi indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S1. 

P : “Coba jelaskan dek apa yang kamu tulis itu!” 

S2 : “Itu besar sudut dikali 3 mas.” 

P : “Sudut apa? Dari mana kok dapet itu?” 

S2 : “Sudut pintu mas, besar sudut lingkaran dibagi 4.” 

P : “Kamu sudah yakin sama jawabanmu?.” 

S2 : “Insyaallah mas.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S6 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat sedang  

 

Gambar 4.12 Jawaban S6  

Dari Gambar 4.12 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S6 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator kedua. Soal nomer 2 subjek S6 sudah 

memenuhi indikator kedua. Namun untuk soal nomer 3 subjek S6 belum 
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memenuhi indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S6. 

P : “Kamu tau nggk yang kamu tulis itu apa?” 

S6 : “Tau mas.” 

P : “Coba jelaskan!” 

S6 : “Itu hasil penjumlahan titik-titik di dadu mas.” 

P : “Kok nggk kamu tulis lengkap dek?” 

S6 : “Sama aja mas, yang penting jawabannya betul.” 

P : “Lain kali dilengkapi dek” 

S6 : “Iya mas.”  

Dari hasil pekerjaan S2 dan S6 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat sedang sudah mampu dalam 

melakukan manipulasi  matematika.   

3) Siswa berkemampuan tingkat rendah  

 

Gambar 4.13 Jawaban S4  

Dari Gambar 4.13 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S4 kurang 

memenuhi indikator kedua. Soal nomer 2 subjek S4 sudah memenuhi 

indikator kedua. Namun untuk soal nomer 3 subjek S4 belum memenuhi 

indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. Berikut 

adalah hasil wawancara peneliti dengan S4. 

P : “Kamu udah yakin sama jawaban kamu dek?” 

S4 : “Kayaknya iya mas.” 

P : “Coba dicek lagi!” 
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S4 : “Iya mas ada yang kurang.” 

P : “Harusnya jawabannya berapa?” 

S4 : “19 mas?” 

P : “Iya dek, lain kali lebih teliti lagi.”  

S3 sudah mampu mencapai indikator kedua yang dapat dilihat dari 

hasil perkerjaan S3 pada soal nomor 1. 

 

Gambar 4.14 Jawaban S3  

Dari Gambar 4.14 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S3 sudah 

memenuhi indikator kedua.  Untuk soal nomer 2 dan 3 subjek S3 belum 

memenuhi indikator kedua. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S3. 

P : “Itu 19 angka apa dek?” 

S3 : “Jawaban nomor 1b mas.” 

P : “Dapet dari mana?” 

S3 : “Penjumlahan titik-titik di dadu.”  

P : “Lain kali ditulis yang legkap.”  

Dari hasil pekerjaan S3 dan S4 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat rendah masih kurang dalam mencapai 

indikator kedua yaitu melakukan manipulasi matematika.  

c. Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan. 

Siswa dikatakan dapat memenuhi indikator ketiga jika siswa dapat 

menarik kesimpulan dari permasalahan yang terdapat pada soal sebelumnya. 

Hal ini sangat penting dalam proses pen?6yelesaian masalah karena 

kesimpulan merupakan hasil akhir dari proses penyelesaian suatu 
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permasalahan matematika yang merupakan penentu benar atau tidaknya 

jawaban.  

1) Siswa berkemampuan tingkat tinggi 

 

Gambar 4.15 Jawaban S1  

Dari Gambar 4.15 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S1 kurang 

mampu dalam memenuhi indikator ketiga. Soal nomer 2 subjek S1 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Untuk soal nomer 3 subjek S1 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S1. 

P : “Kamu yakin dengan kesimpulan yang kamu buat?” 

S1 : “Insyaallah mas.” 
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P : “Berapa jarak titik tengah kincir dengan jembatan?” 

S1 : “60 meter mas.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S5 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat tinggi. S5 sudah mampu mencapai indikator ketiga 

yang dapat dilihat dari hasil perkerjaan S5. 

 

Gambar 4.16 Jawaban S5  

Dari Gambar 4.16 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S5 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator ketiga. Soal nomer 2 subjek S5 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Untuk soal nomer 3 subjek S1 belum 

memenuhi indikator ketiga. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S5. 

P : “Alasan kamu menyimpulkan seperti itu apa?” 

S5 : “Bingung mas kalau jelasin.” 
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P : “Sebisamu aja.” 

S5 : “Yaa…itu kan ada 9 dadu, tapi kalua dilihat dari atas Cuma 7 dadu  

yang terlihat.” 

Dari hasil pekerjaan S1 dan S5 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam menarik 

kesimpulan dari suatu permasalahan.  

2) Siswa berkemampuan tingkat sedang 

 

Gambar 4.17 Jawaban S6  

Dari Gambar 4.17 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S6 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator ketiga. Soal nomer 2 subjek S6 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Untuk soal nomer 3 subjek S6 belum 

memenuhi indikator ketiga. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S6. 

P : “Kamu yakin dengan kesimpulan itu?” 

S6 : “Iya mas.” 
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Berbeda dengan S2, dalam menjawab soal nomor 1. S2 masih kurang 

dalam tahap penyimpulan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

siswa.  

 

Gambar 4.18 Jawaban S2  

Dari Gambar 4.18 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S2 masih 

kurang dalam memenuhi indikator ketiga. Soal nomer 2 subjek S2 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Untuk soal nomer 3 subjek S2 belum 

memenuhi indikator ketiga. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S2. 

P : “Maksud 7 dadu itu apa dek?” 

S2 : “Jawaban nomor 1c mas.” 

P : “Masak cuma gitu.” 

S2 : “Iya mas kurang.” 

P : “Harusnya gimana?” 

S2 : “Ada 7 dadu yang telihat jika dilihat dari atas.” 
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Dari hasil pekerjaan S2 dan S6 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat sedang sudah ada yang mampu dalam 

menarik kesimpulan dari suatu permasalahan, namun ada juga siswa yang 

masih kurang dalam pengambilan keputusan.   

3) Siswa berkemampuan tingkat rendah  

 

Gambar 4.19 Jawaban S3  

Dari Gambar 4.19 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S3 sudah 

memenuhi indikator ketiga. Soal nomer 2 dan nomer 3 belum terpenuhi 

untuk indikator ketiga. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S3.  

P : “Kamu sudah yakin dengan jawabanmu dek?” 

S3 : “Sudah mas.” 

P : “Itu benar ada 19 dadu?” 

S3 : “Oh hiya mas salah.” 

P : “Yang benar gimana?” 

S3 : “19 itu titik-titiknya mas.” 

P : “Lain kali lebih hati-hati dek.” 

S4 bahkan tidak menyimpulkan apapun. Hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan siswa berikut. 

 

Gambar 4.20 Jawaban S4 
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Dari Gambar 4.20 tersebut, subjek S4 tidak menyimpulkan apapun 

dari hasil pekerjaannya Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan siswa. 

Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S3 

P : kenapa kamu tidak menuliskan kesimpulan apapun? 

S4 : udah mas itu 

P : mana nggk ada dek 

S4 : ya itu mas, aku bingung mau nulis apa 

Dari hasil pekerjaan S3 dan S4 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat rendah masih kuang dalam memenuhi 

indikator ketiga dalam menarik kesimpulan. Ada siswa yang kurang dalam 

penulisan dan ada siswa yang belum paham maksud permasalahannya.  

d. Kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen. 

Pada indikator keempat ini, siswa dikatakan telah memenuhi indikator 

keempat jika siswa tersebut melakukan review/mengecek/memeriksa 

kembali jawaban yang telah mereka peroleh. Hal ini dilakukan untuk 

meyakinkan dan memeriksa kebenaran kesimpulan yang didapat sebelumnya.  

1) Siswa berkemampuan tingkat tinggi 

 

Gambar 4.21 Jawaban S1  
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Dari Gambar 4.21 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S1 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator keempat. Soal nomer 2 subjek S1 

sudah memenuhi indikator keempat. Namun untuk soal nomer 3 subjek S1 

belum memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S1. 

P : “Kamu paham apa yang kamu tulis dek?” 

S1 : “Paham mas.” 

P : “Coba jelaskan!” 

S1 : “Ya itu pintunya berbentuk lingkaran dibagi jadi 4, sudut tiap sayap  

pintu jadinya 90 derajat.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S5 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat tinggi saat menjawab soal nomor 1. S5 sudah mampu 

mencapai indikator keempat yang dapat dilihat dari hasil perkerjaan S5.  

 

Gambar 4.22 Jawaban S5  
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Dari Gambar 4.22 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S5 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator keempat. Soal nomer 2 subjek S5 

sudah memenuhi indikator keempat. Namun untuk soal nomer 3 subjek S5 

belum memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S5. 

P : “Kamu yakin dengan jawaban kamu?” 

S5 : “Insyaallah mas.” 

P : “Coba jelaskan maksudnya dek.” 

S5 : “Total semuanya ada 9 dadu, kalua kita melihatnya dari atas yang  

bisa  dilihat hanya 7 dadu.” 

Dari hasil pekerjaan S1 dan S5 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah mampu dalam 

memeriksa kesahihan suatu argumen. Mereka dapat menjelaskan alasan 

dari kesimpulanyang telah mereka buat.  

2) Siswa berkemampuan tingkat sedang 

 

Gambar 4.23 Jawaban S2  
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Dari Gambar 4.23 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S2 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator keempat. Soal nomer 2 subjek S2 

sudah memenuhi indikator keempat. Namun untuk soal nomer 3 subjek S2 

belum memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S2.  

P : “Coba jelaskan dek yang kamu tulis!” 

S2 : “Dadu yang terlihat dari atas ada 7 mas.” 

Begitupun dengan hasil pekerjaan S6 yang termasuk dalam 

kemampuan tingkat sedang. S6 sudah mampu mencapai indikator keempat 

yang dapat dilihat dari hasil perkerjaan S6. 

 

Gambar 4.24 Jawaban S6  

Dari Gambar 4.24 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S6 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator keempat. Soal nomer 2 subjek S6 

sudah memenuhi indikator keempat. Namun untuk soal nomer 3 subjek S6 

belum memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari hasil 

pekerjaan siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S6. 

P : “Kamu paham dengan apa yang kamu tulis?” 



68 
 

S6 : “Iya mas.” 

P : “2 dadu yang lain ialng kemana?” 

S6 : “Ketutup dadu lain mas, nggk ilang.” 

Dari hasil pekerjaan S2 dan S6 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat sedang sudah mampu dalam 

memeriksa kesahihan suatu argumen. Mereka dapat menjelaskan alasan 

dari kesimpulanyang telah mereka buat. Namum pada beberapa nomor 

mereka masih menemukan kesusahan untuk mendapatkan alas an dari 

kesimpulan yang telah mereka buat.  

3) Siswa berkemampuan tingkat rendah 

 

Gambar 4.25 Jawaban S3  

Dari Gambar 4.25 tersebut, pada soal nomor 1 subjek S3 sudah 

mampu dalam memenuhi indikator keempat. Untuk soal nomer 2 dan 3 

subjek S3 belum memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari 

hasil pekerjaan siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S3. 

P : “Kamu paham dengan jawabanmu itu?” 

S3 : “Kurang paham mas.” 

P : “Lha itu kamu bisa nulis.” 

S3 : “Liat punya temen mas.” 
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Gambar 4.26 Jawaban S4  

Dari Gambar 4.26 tersebut, diketaahui bahwa subjek S4 tidak 

memenuhi indikator keempat. Hal itu dapat dilihat dari hasil pekerjaan 

siswa. Berikut adalah hasil wawancara peneliti dengan S3. 

P : “Kenapa kamu nggk nulis apa-apa dek?” 

S4 : “Bingung mas , laper.” 

P : “Bingung dimana?” 

S4 : “Semua mua, susah paham.” 

Dari hasil pekerjaan S3 dan S4 serta hasil wawancara diketahui 

bahwa siswa berkemampuan tingkat rendah masih kesusahan dalam 

memeriksa kesahihan argumen yang sudah mereka buat. Hal itu terlihat 

dari jawaban mereka yang masih kurang atau belum menuliskan argumen 

mereka.  

B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Kemampuan menalar siswa dalam menyelesaikan soal PISA konten space and 

shape  ditinjau dari gender. 

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya perbedaan yang signifikan 

antara hasil uji tes laki-laki dan perempuan di kelas VIII A dan VIII B SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta terhadap soal matematika berorientasi PISA konten 

space and shape. Penelitian ini diawali dengan memilih 31 siswa yang dijadikan 

sebagai validator soal yang akan diujikan di kelas yang berbeda. Setelah proses 

validasi soal selesai diperoleh hasil bahwa dari lima soal yang diujikan , tiga soal 

dinyatakan valid dan dua soal dinyatakan tidak valid. Selanjutnya peneliti 
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mengujikan soal tersebut kepada siswa di kelas VIII A yang berjumlah 25 siswa 

perempuan dan kelas VIII B yang berjumlah 26 siswa laki-laki, namun pada saat 

proses penelitian 9 siswa laki-laki tidak bisa ikut berkontribusi dikarenakan ada 

kepentingan untuk sekolah.  

Proses uji coba soal diawali dengan penjelasan mengenai soal matematika 

berorientasi PISA dan kemampuan menalar siswa serta tujuan yang hendak 

dicapai dalam proses penelitian ini. Setelah itu peneliti menjelaskan instrumen 

yang akan digunakan yaitu berupa soal matematika materi geometri berorientasi 

PISA yang terdiri atas tiga butir soal. Untuk pengerjaan soal dikerjakan pada 

lembar jawab yang sudah disiapkan peneliti dan siswa diharuskan mengisi data 

diri pada lembar jawab yang sudah disiapkan.  

Selesai proses uji coba soal peneliti melakukan pengkoreksian terhadap 

hasil kerja siswa. Peneliti merekap nilai kemudian diuji menggunakan Microsoft 

Excel 2019. Berdasarkan hasil uji penelitian didapatkan bahwa tidak ada 

perbedaan kemampuan yang signifikan antara siswa laki-laki dan siswa 

perempuan dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten 

space and shape. Hal ini terlihat dari hasil uji hipotesis yang menggunakan uji t.  

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Pakpahan (2016) 

yang memaparkan bahwa faktor gender tidak memengaruhi capaian literasi 

siswa Indonesia peserta PISA 2012 bahkan relatif sama. Hal yang sama juga 

dikemukakan oleh Ningrum dan Rosyidi (2013) dari penelitiannya bahwa dalam 

menyelesaikan soal tidak ada perbedaan yang signifikan antara subjek laki-laki 

dan perempuan. Dari hasil wawancara peneliti dengan guru hal tersebut 

didukung dengan kondisi siswa di lapangan yang menunjukkan tidak adanya 

perbedaan kemampuan siswa laki-laki dan siswa perempuan dalam penyelesaian 

soal matematika. Berbeda dengan Anggraeni (2018) yang menyimpulkan bahwa 

kemampuan pemecahan masalah matematik subjek perempuan lebih baik 

dibandingkan subjek laki-laki. Hal ini tercermin dari hasil perolehan rata-rata 

skor benar setiap indikator yang menunjukkan bahwa subjek perempuan 

memiliki rata-rata lebih tinggi disbanding subjek laki-laki.  
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2. Kemampuan siswa dalam menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan 

gambar ditinjau dari gender. 

Dalam menilai kemampuan siswa menyajikan pernyataan matematika 

secara tertulis dan gambar, peneliti melihat bagaimana siswa mampu 

menggabungkan informasi-informasi yang dituliskan oleh siswa di lembar 

jawab. Pernyataan atau informasi yang dituliskan siswa harus relevan dengan 

soal yang diberikan peneliti. Informasi tersebut dapat berupa pernyataan yang 

diketahui maupun gambar yang memuat informasi pada soal. Jika siswa telah 

mampu menyajikan informasi tersebut maka siswa dianggap memenuhi 

indikator pertama.  

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes kemampuan menalar 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space 

and shape dapat dilihat untuk siswa laki-laki berkemampuan tingkat tinggi sudah 

mampu dalam menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar. 

Begitupun dengan siswa perempuan berkemampuan tingkat tinggi yang juga 

sudah mampu memenuhi indikator pertama. Berbeda dengan siswa 

berkemampuan tingkat sedang, siswa laki-laki berkemampuan tingkat sedang 

masih kurang dalam menyajikan informasi-informasi yang terdapat pada soal. 

Begitupun dengan siswa perempuan berkemampuan tingkat sedang yang masih 

kurang dalam memenuhi indikator pertama. Lain halnya dengan siswa 

berkemampuan tingkat rendah yang belum bisa dalam memenuhi indikator 

pertama kemampuan menalar. Mereka masih bingung dengan maksud soal dan 

bagaimana cara mengerjakannya.  

Hasil tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan Susilowati (2016) 

yang menyatakan bahwa pada tahap ini siswa laki-laki megumpulkan fakta-fakta 

tertulis dengan cara menyebutkan hal-hal yang diketahui. Sama halnya dengan 

siswa laki-laki, siswa perempuan juga mengumpulkan fakta-fakta uang tertulis 

di soal dengan menyebutkan hal-hal yang diketahui.  

3. Kemampuan siswa dalam melakukan manipulasi data ditinjau dari gender. 

Dalam menilai kemampuan siswa memanipulasi data, peneliti melihat 

bagaimana siswa mampu melakukan manipulasi matematika yang dalam hal ini 
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merupakan langkah untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di 

dalam soal. Yang dimaksud dengan kemampuan manipulasi matematika adalah 

siswa mampu untuk memanipulasi informasi/data yang diperoleh dari 

pertanyaan sehingga mampu menjawab pertanyaan/permasalahan yang 

diberikan.  

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes kemampuan menalar 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space 

and shape dapat dilihat bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi baik siswa 

laki-laki maupun siswa perempuan sudah mampu dalam melakukan manipulasi 

matematika. Hal itu bisa terlihat dari hasil pekerjaan siswa serta hasil 

wawancara. Sama halnya dengan siswa berkemampuan tingkat sedang , siswa  

laki-laki dan siswa perempuan juga sudah mampu dalam melakukan manipulasi 

matematika. Berbeda dengan siswa berkemampuan tingkat rendah, mereka 

masih kurang dalam memenuhi indikator kedua. Ada yang masih bingung 

bagaimana maksud soal dan ada juga yang malas untuk mengerjakan. Hal itu 

selaras dengan penelitian Suprihatiningsih, dkk (2014) yang menyatakan bahwa 

siswa dengan kemampuan tingkat rendah masih kebingungan setelah membaca 

soal berulang-ulang  

4. Kemampuan siswa dalam menarik kesimpulan dari pernyataan ditinjau dari 

gender. 

Pada indikator ketiga ini, peneliti menilai kemampuan siswa dalam 

menarik kesimpulan jika siswa mampu dalam menarik kesimpulan dari 

pertanyaan yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Hal ini sangat penting dalam 

proses penyelesaian masalah karena kesimpulan merupakan hasil akhir dari 

proses penyelesaian suatu masalah matematika yang merupakan penentu benar 

tidaknya jawaban dari suatu permasalahan yang diberikan.  

Pada saat mengatasi suatu persoalan ataupun masalah, tentu saja siswa 

memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Ada siswa yang mampu 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat,tepat,dan benar. Selain itu 

tidak sedikit pula siswa yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Pada indikator ketiga ini siswa laki-laki dan siswa perempuan berkemampuan 
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tingkat tinggi sudah mampu dalam manarik kesimpulan dari pertanyaan yang 

diberikan peneliti. Berbeda dengan siswa berkemampuan tingkat sedang, siswa 

laki-laki sudah mampu dalam menarik kesimpulan pada pertanyaan yang telah 

diberikan peneliti. Namun siswa perempuan masih kurang dalam memenuhi 

indikator keempat. Sama halnya dengan siswa berkemampuan tingkat rendah, 

kebanyakan dari mereka masih kurang dalam memahami maksud soal dan belum 

mampu untuk memenuhi indikator keempat. Hal ini tidak selaras dengan 

penelitian Suendang (2017) yang menyatakan bahwa siswa laki-laki dan siswa 

perempuan tidak membuat kesimpulan di setiap soal.  

5. Kemampuan siswa dalam memeriksa kesahihan suatu argumen dijintau dari 

gender . 

Pada indikator keempat ini, peneliti menilai kemampuan siswa dalam 

memeriksa kesahihan suatu argumen jika siswa tersebut melakukan 

review/mengecek/memeriksa kesimpulan jawaban yang sudah mereka peroleh. 

Hal ini dilakukan untuk menyakinkan dan memeriksa kebenaran hasil pekerjaan 

siswa.  

Berdasarkan paparan data dan data valid hasil tes  kemampuan menalar 

siswa dalam menyeesaikan soal matematika berorientasi PISA konten space and 

shape dapat dilihat bahwa siswa berkemampuan tingkat tinggi sudah memenuhi 

atau menacapi indikator keempat. Baik siswa laki-laki maupun siswa perempuan 

sudah paham dengan maksud dan tujuan dari pertanyaan yang diberikan peneliti. 

Berbeda dengan siswa laki-laki berkemampuan tingkat sedang, mereka masih 

banyak yang kesusahan dalam memeriksa kesahihan argumen yang mereka buat. 

Namun untuk siswa perempuan sudah dapat mencapai indikator keempat. Hal 

yang serupa juga terjadi pada siswa bekemampuan tingkat rendah, dimana 

mereka masih kesusahan dalam memeriksa kesahihan jawaban/kesimpulan yang 

telah mereka kerjakan. Kebanyakan dari mereka tidak menjawab atau menjawab 

namun melihat pekerjaan teman yang lain. Hal ini sejalan dengan penelitian 

Kondo, dkk (2018) yang menyatakan bahwa siswa laki-laki mampu memenuhi 

indikator memeriksa kesahihan suatu argumen, namun untuk siswa perempuan 

hanya memenuhi indikator menarik kesimpulan.  
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C. Keterbatasan Penelitian  

Penelitian ini tentu memiliki keterbatasan pada saat pelaksanaan, oleh sebab 

itu peneliti lain diharapkan dapat melakukan penelitian sejenis sehingga dapat 

menambah dan memperluas wawasan keilmuan di bidang pendidikan khususnya 

matematika. Adapun keterbatasan yang terjadi dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Peneliti hanya fokus pada kemampuan menalar siswa dalam meyelesaikan soal 

matematika berorientasi PISA dengan pokok bahasan geometri pada siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 5 Surakarta.  

2. Pokok bahasan dalam penelitian hanya mengandung empat indikator 

pengukuran kemampuan penalaran matematika siswa, yaitu kemampuan 

menyajikan pernyataan matematika secara tertulis dan gambar, kemampuan 

dalam melakukan manipulasi data, kemampuan dalam menarik kesimpulan, dan 

kemampuan dalam memeriksa kesahihan suatu argumen.  

3. Instrumen soal yang digunakan peneliti berorientasi dari soal PISA, atau 

didasarkan pada soal PISA, materi geometri. Tidak menutup kemungkinan 

bahwa instrumen tidak memuat soal PISA secara penuh.  

4. Responden dalam menjawab instrumen untuk data penelitian tidak dapat diawasi 

secara ketat sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi kerjasama antar siswa 

diluar sepengetahuan peneliti.   


