
  
 

Page | 1  
 

 

ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA 

PADA MATERI HIMPUNAN BERDASARKAN TAHAPAN NEWMAN PADA 

SISWA KELAS VII A SMPKRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

 

JURNAL 

 

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan 

 

 

 

 

 

Oleh 

APRILIA NUGRAHANI 

202012009 

 

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA 

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA 

SALATIGA 

2016 



  
 

Page | 2  
 

 

 



  
 

Page | 3  
 

 

 

 

 



  
 

Page | 4  
 

 

 

 



  
 

Page | 5  
 

 



  
 

Page | 6  
 

ANALISIS KESALAHAN DALAM MENYELESAIKAN SOAL CERITA  

MATERI HIMPUNAN BERDASARKAN TAHAPAN NEWMAN PADA 

SISWA KELAS VII A SMP KRISTEN SATYA WACANA SALATIGA 

Aprilia Nugrahani
1 
,Novisita Ratu

2
 , Erlina Prihatnani 

3 

Pendidikan matematika FKIP Universitas Kristen Satya Wacana 

Jl. Diponegoro 52-60, Salatiga, Jawa Tengah 50711 
1.
Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP UKSW,Email: 202012009@student.uksw.edu 

2.
Dosen Pendidikan Matematika FKIP UKSW,Email:novisita.ratu@gmail.com 

3. 
Dosen Pendidikan Matematika FKIP UKSW,Email: erlina.prihatnani@gmail.com 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk manjawab pertanyaan yang telah dirumuskan yaitu (1) 

tipe–tipe kesalahan apa saja yang dilakukan oleh subjek dalam menyelesaikan soal–soal 

himpunan. (2) penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh subjek dalam 

mengerjakan soal –soal himpunan. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 siswa kelas 

VIIA SMP Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun Pelajaran 2015/2016. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif kualitatif .Data diambil dengan menggunakan metode tes 

dan wawancara.Pada penelitian ini soal yang digunakan sebanyak 4 soal cerita 

himpunan. Hasil penelitian menunujkan bahwa ketiga subjek  melalukan kesalahan 

dalam mentransformasi (transformation error), kesalahan proses (processing error), dan 

kesalahan menuliskan jawaban akhir (encoding error). Faktor penyebab kesalahan ini 

karena subjek gagal dalam mengubah soal cerita ke model matematika yang berakibat 

subjek salah dalam  proses penyelesaian, penulisan jawaban akhir dan adanya faktor 

kecerobohan.  

Kata Kunci : Soal Cerita, Analisis Kesalahan Newman, Himpunan  

A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan ilmu yang sangat dekat dengan  kehidupan sehari-hari. 

Menurut Suherman (Apriyanto, 2012),  dalam kehidupan sehari–hari kita sering menemukan 

banyak masalah, dimana masalah–masalah tersebut tidak semuanya merupakan permasalahan 

matematis, namun matematika memiliki peran  yang sangat sentral dalam menjawab 

permasalahan keseharian tersebut. Pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari untuk 

melatih kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta memberikan 

kemampuan untuk bekerjasama (BSNP,2006:345). Salah  satu pembelajaran matematika yang 

dapat mengasah kemampuan berpikir logis, analisis, sistematis, kritis dan kreatif dengan 

menyajikan soal matematika dalam bentuk soal cerita. Namun pada kenyataanya masih 

banyak kendala-kendala siswa dalam mengerjakan soal cerita matematika. Kendala utama 

yang dipelajari siswa dalam menyelesaikan  soal cerita adalah lemahnya kemampuan siswa 

dalam memahami maksud soal dan kurangnya pemahaman konsep matematika (Feliyani, 

2013). Malau (Ika, 2015:2) menjelaskan bahwa penyebab kesalahan yang sering dilakukan 

oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika antara lain adalah kurangnya 

pemahaman atas materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari, kurangnya 

penguasaan bahasa matematika, keliru menafsirkan atau menerapkan rumus, salah 

perhitungan, kurang teliti, atau lupa konsep.  

Hasil penelitian Tried in International Mathematics  and Science Study (TIMSS) And 

Program for International Assessment Of Student(PISA) di bidang matematika, menunjukkan 

siswa Indonesia belum mampu menyelesaikan soal cerita. Strategic Review (2011) 

menuliskan bahwa hasil PISA yang diwakili oleh siswa berumur 15 tahun menunjukan bahwa 

setengah  dari siswa Indonesia hanya mencapai skor dibawah level satu dalam matematika  
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dan tidak ada yang mencapai level lima atau enam, dimana level tersebut mengukur 

kreativitas dalam penalaran kompleks.  

Kesalahan siswa dalam menyelesaian soal matematika dalam bentuk soal cerita 

jugaterjadi pada siswa SMP Kristen Satya Wacana Salatiga, dimana tidak semua siswa 

mampu  menyelesaikan soal cerita yang terkait dengan himpunan. kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Perhatikan diagram Venn berikut! 

                           

 
 

Gambar 1. Hasil pekerjaan siswa 

Kesalahan tersebut tidak bisa diketahui letak dan penyebabnya, karena dalam 

jawaban siswa langsung menuliskan hasil akhirnya.Kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika perlu diidentifikasi atau dianalisis, dengan 

tujuan untuk mengetahui letak kesalahan dan penyebab kesalahan sehingga hasil analisis 

kesalahan dapat dijadikan dasar dalam memberikan bantuan yang sesuai. 

Newman (Clemen1980) mengemukakan bahwa jika siswa ingin menyelesaian soal 

matematika dalam bentuk soal cerita maka siswa harus melalui lima langkah, yaitu meminta 

siswa untuk: (1) membaca kembali soal dan mengartikan kata-kata penting dalam soal; (2) 

menyebutkan apa saja yang diketahui dan ditanyakan dari soal (3) menentukan metode, 

prosedur atau strategi pemecahan masalah; (4)mengimplementasikan rancangan rencana 

pemecahan masalah dengan aturan-aturan yang telah direncakan; (5) serta  menuliskan 

jawaban akhir mereka. Penelitian Puput Miherda (2014) menunjukan bahwa siswa mengalami 

kesalahan membaca (reading error)  sebanyak 50%, kesalahan memahami soal 

(comprehensiaon error) sebanyak 38,46%, kesalahan keterampilan proses (processing error) 

sebanyak 3,85% dan kesalahan penulisan jawaban akhir (encoding error) sebanyak 7,69%. 

Penelitian tentang kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dapat dilakukan untuk 

menganalisis kesulitan siswa dalam belajar matematika agar dapat diberikan bimbingan yang 

tepat sehingga kemampuan siswa bertambah baik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian 

tentang analisis tipe-tipe kesalahan dalam menyelesaikan  soal-soal cerita materi himpunan 

pada siswa kelas VII-A di SMP Kristen Satya Wacana Salatiga. 

 

 

S=  himpunan siswa kelas IC 

K= himpunan siswa yang suka minum susu, 

T = himpunan siswa yang suka minum jus.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tipe-tipe kesalahan apa saja yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal–soal himpunan. Diharapkan hasil penelitian ini 

dapat dijadikan dasar oleh guru dalam memberikan bantuan secara tepat kepada siswa yang 

masih melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal cerita dalam amteri himpunan dan 

dapat dijadikan sebuah bahan refleksi untuk menentukan hal-hal apa saja yang harus 

ditekankan dalam mengajarkan materi himpunan.  

B. Kajian Materi Himpunan  

Konsep himpunan pertama kali dikemukakan oleh pakar matematika berkebangsaan 

Jerman pada abad 18, yaitu George Cantor (1845 – 1918). Himpunan diartikan sebagai 

kumpulan atau kelompok benda (objek) yang telah terdefinisi dengan jelas (Seputro, 1989). 

Syarat tertentu dan jelas dalam menentukan himpunan itu menyebabkan kita dapat 

membedakan objek yang merupakan anggota himpunan atau bukan himpunan. Teori 

himpunan mendapatkan perhatian khusus dalam pelajaran matemtika, karena setiap cabang 

berkaitan erat dan termasuk di dalam (menjadi bagian) dari teori himpunan. Himpunan 

digunakan sebagai dasar dari mampelajari matematika, dimana dapat membantu mengasah 

logika untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan anggota, angka, variabel seperti 

dalam mempelajari aljabar, oleh karena itu materi himpunan harus diajarkan kepada siswa 

supaya siswa mengerti dan dapat menggunakan himpunan dalam kehidupan sehari-hari 

(Seputro,1989). 

Penelitian ini menitikberatkan pada materi banyaknya anggota himpunan dari operasi 

himpunan, karena akan membantu dalam pemecahan masalah sehari-hari yang terkait dengan 

himpunan. Kardinalitas digunakan untuk menentukan banyaknya anggota himpunan dari 

irisan, gabungan, komplemen, atau selisih dari dua himpunan atau lebih dengan menggunakan 

diagram Venn atau rumusan dari operasi himpunan tersebut. Kardinalitas himpunan adalah 

bilangan yang menyatakan banyak anggota suatu himpunan A dan dinotasikan sebagain (A). 

Himpunan hingga adalah himpunan yang memiliki anggota hingga (finite). Contoh   

*       +, sehingga n(A) = 4. Himpunan tak hingga adalah himpunan yang memiliki anggota 

tak hingga (infinite), contoh   *         +, sehingga n(B)=~. Kardinalitas himpunan hanya 

untuk himpunan yang hingga (finite). 

C. Tahapan Newman 

Newman (Clemen1980) mengemukakan bahwa jika siswa ingin menyelesaian soal 

matematika dalam bentuk soal cerita maka siswa harus melalui lima langkah berikut: 

1. Membaca soal (reading), kemampuan siswa dalam membaca akan mempengaruhi cara 

mereka memecahkan masalah. Untuk mengecek kemampuan siswa dalam membaca, 

mintalah siswa untuk mengartikan kata-kata penting dalam soal. 

2. Memahami masalah (comprehension) pada tahap ini siswa dikatakan mampu memahami 

masalah jika mengerti dari maksud semua kata dalam soal. Cara mengecek pemahaman 

siswa dapat dilakukan dengan cara meminta siswa menyebutkan apa saja yang diketahui 

dan ditanyakan dari soal. 

3. Transformasi (Transformation) pada tahap ini siswa mencari hubungan dari fakta (yang 

diketahui dan yang ditanyakan), cara mengecek tahap ini dengan siswa diminta untuk 

menentukan metode, prosedur atau strategi pemecahan masalah. 

4. Keterampilan proses (Process Skill)pada tahap ini siswa untuk mengimplementasikan 

rancangan rencana pemecahan masalah dengan aturan-aturan yang telah direncakan. 

5. Penulisan jawaban akhir (Encoding), siswa diminta untuk menuliskan jawaban secara 

tepat.  

Indikator kesalahan Newman (Clemen,1980) dapat dilihat dari tabel 1. 
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Tabel 1. Indikator Kesalahan Newman (Cleman ,1980) 

Jeniskesalahan Indikator 

Kesalahan dalam membaca 

soal(Reading error) 
 Siswa salah dalam membaca istilah, simbol,  kata-kata 

atau informasi penting dalam soal. 

Kesalahan dalam memahami 

soal(Comprehension error ) 
 Siswa tidak mengetahui apa yang sebenaarnya 

ditanyakan pada soal.  

 Kesalahan menangkap informasi yang ada di soal 

sehingga tidak dapat menyelesaiakan ke proses 

selanjutnya. 

Kesalahan 

mentransformasikan(Transform

ation error) 

 Siswa gagal dalam mengubah kebentuk model 

matematika yang benar. 

 Siswa salah dalam menggunakan tanda operasi hitung 

untuk menyelesikan soal. 

Kesalahandalamketerampilan 

proses 

(Process skill error) 

 Siswa salah dalam perhitungan atau komputasi. 

 Siswa tidak melanjutkan prosedur penyelesaian. 

Kesalahan dalam menuliskan 

jawaban akhir 

(Encoding error) 

 Siswa tidak dapat  menuliskan jawaban akhir yang 

diminta dari soal. 

 Siswa tidak dapat  menyimpulkan jawaban sesuai 

kalimat matematika. 

 Kesalahan karena kecerobohan atau kurang cermat. 

 

D. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta berdasarkan cara pandang 

tertentu. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 3 siswa SMP Kristen Satya Wacana Salatiga 

kelas VIIA, adapun  cara pengambilan subjek penelitian dalam penelitian ini dengan teknik 

purposive sampling.Dasar pertimbangan pemilihan subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

yang melakukan kesalahan pada setiap soal yang dikerjakan, mendapatkan nilai terendah dan 

dapat berkomunikasi dengan baik, maka diperoleh 3 subjek dengan inisial subjek S-01, S-02, 

dan S-03. Sebelum peneliti mengambil 3 subjek untuk penelitian, peneliti memberikan tes 

pada semua siswa kelas VII-A sebanyak 22 siswa, setelah diberikan tes peneliti mengoreksi 

jawaban siswa dan memberikan nilai sesui score yang telah ditentukan, kemudian peneliti 

memiliah 3 subjek dengan kriteria yang telah ditentukan dan dilakukan wawancara. Peneliti 

memilih subjek yang melakukan kesalahan pada semua nomor karena subjek yang melakukan 

kesalahan semua nomor kemungkinan besar melakukan kesalahan pada semua tipe kesalahan. 

Pengambilan data dilakukan pada bulan April - Mei 2016.  

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah tes soal uraian dan 

wawancara tidak terstruktur. Instrumen penelitian ini menggunakan soal tes berbentuk soal 

cerita. Soal tes yang dirancang digunakan untuk mendiagnosis kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam persoalan soal cerita himpunan.Soal tes yang diberikan adalah soal 

yang berbentukuraian yang berjumlah 4 butir. Soal tes digunakan untuk memperoleh data 

yang relevan dari siswa yang digunakan untuk dianalisis kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam mengerjakan soal tes tersebut. Kisi-kisi instrumen penelitian bentuk tes dapat dilihat 

pada Tabel 2. Wawancara ini dilakukan secara langsung kepada siswa yang berpedoman pada 

hasil tes siswa. Siswa diperlihatkan jawaban tes mereka kemudian peneliti diberikan  

beberapa pertanyaan dan siswa menuliskan kembali jawaban mereka di kertas lain, untuk 

mengetahui letak dan penyebab kesalahan mereka. Adapun kisi-kisi pedoman wawancara 

seperti tersaji pada Tabel 3. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif sehingga 

analisis datanya  bersifat deskriptif.  Analisis  data  kualitatif  terdiri  dari  tiga  tahap yaitu 

reduksi data,  penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2012:329). Kisi-kisi 

instrument teas data dilihat pada tabel 2 dan kisi-kisi pedoman wawancara dapat dilihat pada 

tabel 3. 
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Tabel 2. Kisi-Kisi Instrumen Tes 

Indikator Sub indikator No 

soal 

Soal  

Menentukan 

banyak 

keanggotaan 

suatu himpunan 

jika diketahui 

banyak  

anggota dari 2 

himpunan. 

Menenetukan banyak 

anggota komplemen dari 2 

himpunan. 
1 

Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24 

orang menyukai bahasa inggris, dan 15 orang  menyukai 
matematika dan bahasa inggris. Berapa banyak siswa yang 

tidak menyukai matematika maupun bahasa inggris? 

Menentukan banyak 

anggotagabungan dari 2 

himpunan. 
2 

Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa 

berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 20 
tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 40 

tahun. Berapa banyak penduduk dalam perkampungan itu? 

Menentukan banyak 

anggota irisan dari 2 

himpunan. 
3 

Pada kelas VII SMP Laboraturium terdapat 40 siswa, yang 
terdiri dari 20 siswa suka makan sate ayam, 25 siswa suka 

makan sate kambing. Berapa banyak siswa yang menyukai 

keduanya? 

Menentukan banyak 

anggota selisih dari 2 

himpunan 4 

Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan  

ringan yang dikonsumsi anak – anak,dari hasil penelitian 18 

merek mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung zat 
pewarna dan penyedap rasa. Jika 9 merek tidak terdapat zat 

pewarna dan penyedap rasa. Berapakah banyak merek 

makanan ringan yang hanya mengandung zat penyedap rasa? 

Tabel 3.Instrumen  Pedoman Wawancara 

Ruang 

lingkup 

Indikator Contoh pertanyaan 

Analisis 
kesalahan siswa 

dalam 

menyelesaikan 
soal cerita 

himpunan 

berdasarkan 
klasifikasi 

Newman 

(Cleman,1980) 

Melihat letak kesalahan 

membaca soal  (reading 

error) 

1. Coba baca kembali soal tersebut! 
2. Sudah pernahkah anda melihat soal ini? 

3. Sudah pernahkah anda melihat soal tersebut dalam bentuk lain? 

4. Sebutkan kata-kata kunci dalam soal tersebut? 
5. Apa arti kata-kata tersebut? 

Melihat letak kesalahan dalam 

memahami masalah  
(comprehension error) 

1. Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

2. Apa yang  ditanyakan dari soal tersebut? 

Melihat letak kesalahan dalam 

transformasi (transformation 
error) 

1. Bagaimana cara kamu menuliskan yang diketahu dan ditanyakan dengan 

simbol dalam himpunan? 

2. Apakah setiap informasi akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 
3. Apakah informasi yang ada sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

4. Apa hubungan antara yang dikatahui dan ditanyakan? 

5. Apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? 
6. Rumuskan apa yang akan kamu gunakan! 

7. Bagaimana dat-data tersebut jika ditampilkan dalam diagram Venn? 

Melihat letak kesalahan dalam 

keterampilan proses (process 

skill error) 

1. Tunjukan bagaimana kamu menyelesaikan soal! 

2. Apakah smeua langkah sudah dilakukan? 

3. Apakah semua perhitugan sudah benar? 

Letak kesalahan jawaban 
akhir (encoding error) 

1. Coba tuliskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan! 

E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan tes, maka dilakukan pemilihan subjek  berdasarkan kriteria yang 

sudah ditentukan, sehingga peneliti dapat melakukan wawancara secara langsung kepada 

subjek yang sudah dipilih. Subjek diberikan  beberapa pertanyaan dan  menuliskan kembali 

jawaban mereka di kertas lain, untuk mengetahui letak kesalahan mereka. Rekapitulasi  

kesalahan yang dilakaukan siswa dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4 Klasifikasi Kesalahan Siswa Menurut  Newman (Clemen,1980) 

Tipe kesalahan 

S-01 S-02 S-03 

Nomor soal 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reading error √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Comprehension error √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
Transformation  error X  X  X  X  X  X  X  X  X  X  √ X 

Process skill error X  X  X  X  X  X  X  X X X √ X 
Encoding error X  X  X  X  X  X  X X X X X X 

X :terjadi kesalahan √ : tidak terjadi kesalahan 

Berikut ini jawaban dan hasil wawancara dari subjek tesebut. 
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1. Subjek S-01 

Soal nomor 1. 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan setiap 

unsur dari yang diketahui secara benar dan memahami apa yang ditanyakan dari soal 

tersebut, namun subjek salah dalam mengubah apa yang ditanyakan ke model 

matematika, subjek menuliskan dengan simbol  (   ), seharusnya ditulis dengan 

simbol komplemen  (   )C, 
hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara dan pekerjaan 

subjek pada Gambar 2. 

 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui soal-soal tersebut? 

S : 40 siswa kelas VII, 19 menyukai mat, 24 

menyukai bahasa inggris dan 15 menyukai mat dan 

inggris. 

P : apa yang ditanyakan  soal tersebut? 

S : gambarlah diagram vennnya,berapa banyak 

siswa yang tidak menyukai mat maupun  bahasa 

inggris.  

P : vit mau tanya, apa itu n (A), n( B), ini artinya 

apa ?(menunjuk irisan) 

S : yang menyukai mat, yang menyukai inggris, 

yang menyuakai keduanya. 

P : yang ditanyakan bacaanya apa? 

S : A irisan B 

P : yang semua siswa kelas VII simbolnya apa? 

S : gak tau miss 

P : yang suka mat dan inggris 15 apa 24? 

S : ehhh iyaa salah nulis 15 

          Gambar 2. Kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 1 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian yang 

hanya menyukai matematika. Harusnya subjek menuliskan 19-15, untuk bagian yang 

hanya menyukai bahasa inggris 24-15, untuk bagian yang hanya menyukai matematika 

dan bagian yang hanya menyukai bahasa inggris subjek menuliskan tanpa ada 

pengurangan dengan yang suka keduanya yaitu 15. Ketidakmampuan ini menyebabkan 

subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses (Processing error) dan tipe 

kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa melanjutkan 

proses secara benar, hal ini dikarenakan model matematika yang disusun salah. Selain itu, 

sebjek juga melakukan kesalahan tipe encoding error karena subjek tidak menuliskan 

jawaban akhir dengan benar, hal ini dikarenakan subjek tidak  bisa menyelesaikan soal. 

Soal nomor 2 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek sudah benar dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, namun subjek salah dalam menuliskan apa 

yang ditanyakan ke model matematika, subjek menuliskan dengan simbol irisan 

 

Soal nomor 1. 

Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa inggris, dan 15 orang  

menyukai matematika dan bahasa inggris. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun 

bahasa inggris? 
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seharusnya ditulis dengan simbol semesta n(S), hal ini dapat dilihat dari kutipan 

wawancara dan pekerjaan subjek Gambar 3.  

 

 

 

 

P : okke.. apa yang diketahui dari soal tersebut?  

S : n (A)=182, n (B) =128, berarti langsung aja miss, 

nantikan n(A elemen B )= 85. Jadinya kan A=182 dan 

B= 128.  

P : bener?? Apa yang ditanyakan dalam soal terebut? 

S : berapa banyak penduduk dalam perkampungan itu? 

P : yang ditanyakan bener simbolnya ini? 

S : iya miss 

P : bagaimana data data  tersebut diudah ke dalam 

diagram venn. 

S : subjek menggambar diagram venn. 

P : yang ini artinya apa? ( menjunjukan diagram Venn) 

S :  A yang berusia kurang adri 40 tahun, kalo yang ini 

128 yang berusia lebih dari 20 tahun dan 85 yang usia 

antara 40 dan 20. 

P : nulisnya seperti ini betul? 

S : iyaa  

P : yang irisan 85 bener nulisnya disini?(menunjuk 

pada lingkran B) 

S : ehhh salah nulis miss.. harusnya 85 di irisan 

   Gambar 3.  kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun. Harusnya subjek menuliskan 

182-85, untuk bagian banyak penduduk yang hanya berusia lebih dari 20 tahun 128-85, 

bagian banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun dan yang hanya 

berusia lebih dari 20 tahun subjek tidak menuliskan pengurangan dengan banyak 

penduduk yang berusia antara 20 dan 40 tahun yaitu 85. Ketidak mampuan ini 

menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses (Processing Error) 

dan tipe kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa 

melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan model matematika yang disusun 

salah. Selain itu, subjek juga melakukan kesalahan tipe encoding error karena subjek 

tidak menuliskan jawaban akhir dengan benar, hal ini dikarenakan subjek tidak 

menyelesaikan soal.  

Jawaban nomor 3  

Pada soal  nomor 3, subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa 

menyebutkan unsur-unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek 

sudah benar dalam mengubah soal cerita ke model matematika.  Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan wawancara dan hasil pekerjaan subjek 4. 

 

 

 

 

 

Soal nomor 2 

Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih 

dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 40 tahun. Berapa banyak penduduk dalam 
perkampungan itu? 

 

Soal nomor 3 

Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih 

dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 40 tahun. Berapa banyak penduduk dalam 

perkampungan itu? 
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P :Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : n(S) nya 40, n(B) nya 20, n(C)nya 25. 

P : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

S : n (A irisan B) 

P : tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan soal 

tersebut dalam simbol himpunan. 

S : subjek menuliskan yang diketahui dan ditanyakan 

P : bagaimana data-data tersebut jika ditampilkan 

dalam diagram venn? 

S : subjek menggambar diagram venn, kan ini 40,ini 

20, ini 25 

P : kalo 40 itu apa? 

S : semua siswa 

P : yang 25? 

S : siswa yang suka makan sate kambing 

P : kalo siswa yang hanya suka makan sate kambing 

berapa? 

S : 25 miss 

P : Ini kenapa nulisnya 40 dan 20 disini? (menunjuk 

pada lingkran diagram Venn) 

S : ehh salah nulis miss. 

  Gambar 4.  kutipan wawancara dan pekerjaan subjek nomor 3 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak siswa yang hanya suka makan sate ayam. Harusnya subjek menuliskan 20-x, 

untuk bagian banyak siswa yang hanya suka makan sate kambing seharusnya 25-x, 

bagian banyak  siswa yang hanya menyukai sate ayam dan banyak siswa yang hanya 

makan sate kambing  subjek tidak menuliskan pengurangan dengan banyak siswa yang 

suka makan keduanya yaitu x. Ketidakmampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan 

kesalahan tipe kesalahan proses (Processing Error) dan tipe kesalahan menuliskan 

jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal 

ini dikarenakan model matematika yang disusun salah. Selain itu, subjek juga melakukan 

kesalahan tipe Encoding Error karena subjek tidak menuliskan jawaban akhir dengan 

benar, hal ini dikarenakan subjek tidak menyelesaikan soal. 

Jawaban nomor 4 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur  apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun subjek tidak menuliskan 

banyaknya sampel makanan yang diteliti, namun dalam menuliskan simbol irisan subjek 

hanya menuliskan n(B)=10, subjek salah  dalam menuliskan simbol pada yang ditanyakan  

karena subjek  menuliskan dengan gabungan. Hal ini dapat dilihat dari kutipan 

wawancara pada gambar 5. 

 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : 18 merek zat pewarna, 10 merek zat pewarna dan 

penyedap rasa, 9 tidak mengandung, 41 sampel. 

P : apa yang ditanyakan? 

 

Soal nomor 4 

Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan  ringan yang dikonsumsi anak – anak,dari hasil 

penelitian 18 merek mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. Jika 
9 merek tidak terdapat zat pewarna dan penyedap rasa. Berapakah banyak merek makanan ringan yang 

hanya mengandung zat penyedap rasa? 
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S : berapa banyak merek yang hanya mengandung zat 

penyedap rasa. 

P : bagaimana cara menuliskan yang diketahui dan 

ditayakan dengan simbol matematika. 

S : subjek manuliskan yang ditanyakan dan diketahui 

P : Kenapa ini Cuma nulisnya n(B) dan  (   )? 

S : lupa cara nulisnya miss. 

P : coba gambarkan ke  dalam diagram venn 

S : subjek menggambarkan dalam diagram venn. Gini 

miss 

P : diagram venn nya  artinya apa vit? 

S : itu yang 18 mengandung zat pewarna, 10 merek 

mengandung zat penyedap rasa, yang 9 merek tidak 

menagandung keduanya. 

P : yakin bener nulisnya gini? 

S : iya yakin 

Gambar 5. hasil tes tertulis dan kutipan wawancara nomor 4 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak sampel makanan yag hanya mengandung zat penyedap rasa,untuk bagian banyak 

makanan yang hanya mengandung zat pewarna seharusnya 18-10, untuk bagian banyak 

merek makanan yang hanya mengandung zat penyedap rasa seharusnya x-10, bagian 

banyak merek yang hanya mengandung zat pewarna dan banyak merek yang hanya 

mengandung zat penyedap rasa subjek tidak menuliskan pengurangan dengan banyak 

merek makanan yang mengandung keduanya yaitu 10. Ketidakmampuan ini 

menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses (Processing Error) 

dan tipe kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa 

melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan model matematika yang disusun 

salah. 

2. Subjek S-02 

Soal nomor 1 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur  apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun subjek salah dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, kesalahan terjadi saat menuliskan banyaknya 

siswa yang menyukai matematika dan inggris ke simbol irisan, subjek menuliskan dengan 

simbol n(C)
C
=15, yang seharusnya dituliskan dengan  (   )    , kesalahan juga 

terjadi saat subjek menuliskan apa yang ditanyakan degan simbol, subjek menuliskan 

dengan simbol  (   )c 
, seharusnya dituliskan dengan  (   )C

. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan wawancara dan hasil pekerjaan subjek pada gambar  6. 

 

 

 

 

P: apa yang diketahui 

S : 19 semua murid kelas VII 40, 19 orang menykai 

matemtika, 24 orang menyukai bahasainggris, 15 

orang menyukai  mat dan inggris. 

P : apa yang ditanyakan? 

S  : berapa banyak siswa yang tidak menyuki mat dan 

inggris, gamabrlah diagram venn nya. 

P : bagaimana cara kamu manuliskan yang diketahui 

 

Soal nomor 1. 

Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa inggris, dan 15 orang  

menyukai matematika dan bahasa inggris. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun 

bahasa inggris? 
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dan ditanyakan dalam simbol matematika. 

S : n(S)= 40, n(A)=19, n(B)= 24,n(C)c =15 

P : apa n (C)c ? 

S : yang menyukai keduanya. 

P : yang menyukai keduanya lambangnya ini? 

(menunjuk pada komplemen) 

S : heheh aku lupa miss lambangnya apa. 

P : bagaimana cara kamu menuliskan yang 

ditanyakan dalam simbol himpunan? 

S : siswa menuliskan yang ditanyakan 

P : bener simbolnya ini? (menunjuk pada simbil 

ditanya) 

S : iya miss 

P : bagaimana data-data tersebut jika ditampilkan 

dalam diagaram venn? 

S : subjek menggmbarkan diagram venn 

P : nino diagram Venn ini artinya apa? 

S: yang 19 ini menyukai mat, yang 24  ini menyukai 

inggris , 15 ini menyukai mat dan inggris. 

P : yang ini apa? (menunjukan pada semesta) 

S :semua siswa.  

    Gambar 6. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tamapak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian yang 

hanya menyukai matematika. Harusnya subjek menuliskan 19-15, untuk bagian yang 

hanya menyukai bahasa inggris 24-15, untuk bagian yang hanya menyukai matematika 

dan bagian yang hanya menyukai bahasa inggris subjek menuliskan tanpa ada 

pengurangan dengan yang suka keduanya yaitu 15. Ketidakmampuan ini menyebabkan 

subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses (Processing Error) dan tipe 

kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa melanjutkan 

proses secara benar, hal ini dikarenakan model matematika yang disusun salah. Selain itu, 

sebjek juag melakukan kesalahan tipe encoding error karena subjek tidak menuliskan 

jawaban akhir dengan benar, hal ini dikarenakan subjek tidak dapat menyelesaikan soal. 

 

Soal nomor 2 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsure-

unsur apa yang dikertahui dan ditanyakan dalam soal, subjek sudah benar dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, namun salah dalam menuliskan apa yang 

diketahui  subjek salah menuliskan dengan simbol n( C)= 85 yang menyatakan banyak 

penduduk yang berusia 20 tahun dan 40 tahun, seharusnya dituliskan dnegan simbol 

irisan  (   )    . Hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara gambar  7. 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut? 

S : 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 usia 20 

tahun, sedangkan 85 jiwa usia antara  20 dan 40 tahun. 

Yang ditanyakan banyak penduduk dan diagaram venn. 

P : bagaimana caranya menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan dalam simbol himpuan 

S : subjek menuliskan  

 

Soal nomor 2 

Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih 

dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 40 tahun. Berapa banyak penduduk dalam 

perkampungan itu? 
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P : kalo semua penduduk, simbolnya apa? 

S : n(S) 

P : ini n(S) yang diketahui? 

S : salah miss yang ditanyakan n(S) 

P : kalo n(C )? 

S : yang berusia 20 dan 40 

P : simbolnya apa? 

S : gak tau miss 

P : bagaimana data-data tersebut jika diubah ke diagram 

venn? 

S : (subjek menggambar diagram venn). 

P : ini artinya apa?( meneunuk pada lingkaran diagram 

Venn) 

S :  182 orang yang usianya kurang dari 40 tahun, 128 usia 

20 tahun, 85 orang usia antara  20 dan 40 tahun. 

P : nulisnya 182 saja atau  182-85? 

S : hemm gak tau miss aku gak bisa. 

  Gambar 7. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilakukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun. Harusnya subjek menuliskan 

182-85, untuk bagian banyak penduduk yang hanya berusia lebih dari 20 tahun 128-85, 

bagian banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun subjek tidak 

menuliskan pengurangan dengan banyak penduduk yang berusia antara 20 dan 40 tahun 

yaitu 85. Ketidakmampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe 

kesalahan proses (Processing Error) dan tipe kesalahan menuliskan jawaaban akhir 

(Encoding Error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan 

model matematika yang disusun salah. Selain itu, subjek juga melakukan kesalahan tipe 

encoding error karena subjek tidak menuliskan jawaban akhir dengan benar, hal ini 

dikarenakan subjek tidak menyelesaikan soal. 

Soal nomor 3 

Pada soal nomor 3, subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa 

menyebutkan unsur-unsur apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek sudah 

benar dalam mengubah soal cerita ke model matematika, subjek sudah benar dalam 

mengubah apa yang diketahui dan ditanyakan ke model matematika. Hal ini dapat dilihat 

dari kutipan wawancara pada gambar 8. 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui? 

S : jumlah seluruh siswa 40, yang suka sate ayam 20, 

yang suka sate kambing 25. 

P : apa yang ditanyakan? 

S : banyak siswa yang menyukai keduanya. 

P : bagaimana cara menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan dalam simbol himpunan? 

S : subjek menuliskan diketahui dan ditanyakan. 

P : bagaimana data-data tersebut jika diubah dalam 

diagram venn? 

S : subjek menggambarkan diagram venn  

P : yang  A,B, semuanya ini artinya apa? 

 

 

Soal nomor 3 

Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih 

dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 40 tahun. Berapa banyak penduduk dalam 
perkampungan itu? 
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S : A= banyak siswa yang suka sate ayam, B= yang 

suka sate kambing, semuanya ini artinya jumlah 

seluruh siswa kelas VII. Kayakanya gitu miss, aku 

gak ngerti cara mengubah ke diagram venn nya.  

Gambar 8. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 3 

 Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak siswa yang hanya suka makan sate ayam. Harusnya subjek menuliskan 20-x, 

untuk bagian banyak sisw ayang hnaya suka makan sate kambing seharusnya 25-x, 

bagian banyak  siswa yang hanya menyukai sate ayam subjek tidak menuliskan 

pengurangan dengan banyak siswa yang suka makan keduanya yaitu x. Dalam proses 

penyelesaian subjek mampu  menyelesaikan soal tersebut sehingga jawaban dari soal 

tersebut benar, namun subjek mengalami kesalahan pada menulsiskan hasil ahkir 

(encoding error) subjek menuliskan banyak siswa yang menyukai sate ayam dan kambing 

adalah -5, kesalahan ini terjadi karena subjek salah dalam menulis. Berikut kutipan 

wawancara dapat dilihat pada gambar 9. 

P : Tunjukan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut. 

S :  subjek menuliskan pada kertas. ( 20+25)-40= 5 Ditambah terus dikurang 

P ; hasilnya berapa? 

S :5 

P : tuliskan jawaban akhirnya. 

S : subjek menuliskan jawaban akhir (jadi jumlah siswa yang menyukai keduanya 

adalah -5) 

P : jadi jumlah siswa yang  menyukai ada -5 kenapa nulisnya -5? 

S : hehe ada tanda min nya. Salah  nulis miss  harusnya 5 

Gambar 9. kutipan wawancara soal nomor 3 

Soal  nomor 4 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan 

unsur-unsur  apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun subjek  salah 

dalam menuliskan simbol dari banyaknya makanan yang mengandung zat 

pewarna dan penyedap rasa, subjek menuliskan dnegan n(B)= 10 yang seharusnya 

dituliskan dengan simbol irisan  (   )    , kesalahan juga terjadi ketika subjek 

mengubah banyaknya merek yang tidak mengandung keduanya subjek 

menuliskan dengan simbol n( C)=10 yang seharusnya ditulis dengan simbol 

 (   )C 
=9. Subjek tidak menuliskan apa yang ditayakan dengan simbol. Hal ini 

dapat dilihat dari kutiapan wawancara pada gambar 10 

 

 

 

 

P : oke, apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : jumlah sampel makanan ringan 41, 18 merek 

mengendung zat warna, 10 merek mengandung zat 

pewarna dan penyedapa rasa, 9 merek tidak terdapat  

zat pewarna dan penyedap rasa.  

P : udah, apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

S : banyak makanan ringan yang hanya mengandung 

zat penyedap rasa? 

Soal nomor 4 

Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan  ringan yang dikonsumsi anak – anak,dari hasil 
penelitian 18 merek mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. Jika 

9 merek tidak terdapat zat pewarna dan penyedap rasa. Berapakah banyak merek makanan ringan yang 

hanya mengandung zat penyedap rasa? 
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P : bagaimana cara untuk menuliskan yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal tersebut dengan simbol 

himpunan? 

S : subjek menuliskan dengan simbol himpunan. 

P : n(B) itu apa? 

S : sampel yang mengandung kedua zat 

P : bener ini nulisnya n(B) saja? 

S : iya miss 

P : apa itu n(C) ?  

S : yang tidak mengandung kedua zat 

P :n (C)  nulisnya gini? 

S : hem gak tau  

P : bagaimana kamu mengubah kedalam bentuk 

diagram venn? 

S : subjek menggambar diagram venn 

P : dalam diagram ini artinya apa? 

S : 18 merek yang mengandung zat pewarna, 10 yang 

mengandung dua-duanya, 9 merek tidak mngandung 

kedunya. 

P : 10 itu yang mengandung keduanya nulisnya 

disini? Yang 9 tidak mengandung keduanya nulisnya 

disini? 

S :salah miss harusnya 10 yang di irisan. 

Gambar 10. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 4 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak sampel makanan yag hanya mengandung zat penyedap rasa,untuk bagian banyak 

makanan yang hanya mengandung zat pewarna seharusnya 18-10, untuk bagian banyak 

merek makanan yang hanya mengandung zat penyedap rasa seharusnya x-10, bagian 

banyak merek yang hanya mengandung zat pewarna subjek tidak menuliskan 

pengurangan dengan banyak merek makanan yang mengandung keduanya yaitu 10. 

Ketidak mampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan 

proses (Processing Error) dan tipe kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding 

Error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan model 

matematika yang disusun salah. Selain itu, subjek juga melakukan kesalahan tipe 

encoding error karena subjek tidak menuliskan jawaban akhir dengan benar, hal ini 

dikarenakan subjek tidak menyelesaikan soal. 

3. Subjek S-03 

Soal nomor 1 

Subjek sudah benar dalam membaca sol, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-unsur 

dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. subjek juga sudah benar dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, namun subjek tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal. hal ini dapat dilihat dari kutipan wawancara pada gambar 11. 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui? 

S : ada 40 siswa, 19 orang menyukai mat, 24 orang 

menyukai bahasa inggris, 15 menyukai mat dan inggris.  

P : apa yang ditanyakan? 

S : berapa banyak siswa yang tidak menyukai mat dan 

 

 

Soal nomor 1. 

Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa inggris, dan 15 orang  

menyukai matematika dan bahasa inggris. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun 

bahasa inggris? 
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inggris? 

P : bagaimana kamu menuliskan yang diketaui dan 

ditanyakan dalam simbol himpunan? tulis 

S : ini miss, yang ditanyakan gak tau nulisnya 

P : 40 siswa itu namanya apa? 

S : semesta 

P : nulisnya gimana? 

S : subjek menuliskan yang diketahui 

P : bagaimana cara kamu mengubah ke diagram venn? 

S : dikotak terus dibikin.. (siswa menggambarkan 

diagram venn).. gini to? 

P : diagram venn nya ini artinya apa? 19, 24,15  artinya 

apa? 

S : 19 orang yang menyukai mat, 24 orang yang 

menyukai inggris, 15 orang yang matematika dan 

inggris. 

P : yakin? 

S : iya 

Gambar 11 hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 1 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tamapak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian yang 

hanya menyukai matematika. Harusnya subjek menuliskan 19-15, untuk bagian yang 

hanya menyukai bahasa inggris 24-15, untuk bagian yang hanya menyukai matematika 

dan abagian yang hanya menyukai bahas inggris subjek menuliskan tanpa ada 

pengurangan dengan yang suka keduanya yaitu 15. Ketidak mampuan ini menyebabkan 

subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan proses (Processing Error) dan tipe 

kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding Error). Subjek tidak bisa melanjutkan 

proses secara benar, hal ini dikarenakan model matematika yang disusun salah. Selain itu, 

sebjek juag melakukan kesalahan tipe encoding error karena subjek tidak menuliskan 

jawaban akhir dengan benar, hal ini dikarenakan subjek tidak dapat menyelesaikan soal. 

Soal nomor 2 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek juga sudah benar dalam 

mengubah apa yng diketahui dan ditanyakan dari soal cerita ke model matematika, hal ini 

dapat dilihat dari kutipan wawancara pada gambar 12. 

P : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : yang diketahui tadi, 182 jiwa berusia kurang dari 40 

tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, 58 jiwa 

berusia antara 20 dan 40 tahun. 

P : apa yang ditanyakan soal tersebut? 

S : berapa banyak  penduduk dalam perkampungan 

tersebut? 

P : bagaimana menuliskan yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal dengan simbol himpunan. 

S : yang n(A) tadi miss? Subjek menuliskan yang 

diketahui dan ditanyakan.  

P : ini namanya apa? (menunjuk lambang pada ynag 

diketahui dan ditanyakan) 

S : n(A)=182,  n(B) = 128,  (   )  85 

P : kalo banyak penduduk, namanya apa? 

S : ohh semesta 

P : nulisnya? 

S : n(S) 

P : bagaimana data-data terebut ditampilkan dalam 

diagram venn? 
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S : dibunder-bunder… subjek menggambar diagram 

venn). Udah 

P : artinya ini apa dek? (menunjuk pada lingkaran 

diagram Venn) 

S : 182 jiwa berusia kurnag dari 40, 128 jiwa berusia 

lebih dari 20 tahun, 58 jiwa berusia 20 dan 40 tahun. 

Gambar 12. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 2 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilakukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun. Harusnya subjek menuliskan 

182-85, untuk bagian banyak penduduk yang hanya berusia lebih dari 20 tahun 128-85, 

bagian banyak penduduk yang hanya berusia kurang dari 40 tahun subjek tidak 

menuliskan pengurangan dengan banyak penduduk yang berusia antara 20 dan 40 tahun 

yaitu 85. Meskipun demikian, subjek sudah benar dalam menggunakan aturan-aturan 

untuk menyelesaiakan soal, dengan cara (182+128)-85. Kesalahan terjadi ketika subjek 

menjumlahkan 182+128=210 sehingga jawaban akhir dari subjek banyak penduduk 

dalam perkampungan tersebut adalah 125 jiwa , seharunya hasil dari penjumlahan 

tersebut adalah 310 sehingga hasil akhirnya 225 jiwa. Kesalahan ini terjadai karena 

subjek kurang terampila dalam perhitungan. 

Soal nomor 3 

Subjek sudah benar dalam membaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Subjek juga sudah benar dalam 

mengubah apa yng diketahui dan ditanyakan dari soal cerita ke model matematika, hal ini 

dapat dilihat dari kutipan wawancara pada gambar 13. 

P : apa yang diketahui soal tersebut? 

S : terdapat 40 siswa kelas VII, 20 siswa suka sate 

ayam, 25 siswa suka sate kambing. 

P : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

S : berapa banyak siswa yang suka makan keduanya? 

P : tuliskan diketahui dan ditanyakan  dalam simbol 

himpunan 

S : subjek menuliskan diketahui dna ditanyakan.  

P : bagaimana kamu mengubah kalimat tersebut  

dalam diagram venn? 

S : subjek menggambarkan diagram venn 

P : jelaskan makna dari setiap diagram venn tersebut 

S : 25 itu yang suka sate kambing,20  yang suka sate 

ayam, x  itu suka makan keduanya 

 Gambar 13. hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 3 

Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak siswa yang hanya suka makan sate ayam. Harusnya subjek menuliskan 20-x, 

untuk bagian banyak siswa yang hanya suka makan sate kambing seharusnya 25-x, 

bagian banyak  siswa yang hanya menyukai sate ayam subjek tidak menuliskan 

pengurangan dengan banyak siswa yang suka makan keduanya yaitu x. Dalam proses 

penyelesaian subjek mampu  menyelesaikan soal tersebut sehingga jawaban dari soal 
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tersebut benar, namun subjek mengalami kesalahan pada menulsiskan hasil ahkir 

(Encoding Error) subjek menuliskan banyak siswa yang menyukai sate ayam dan 

kambing adalah -5, kesalahan ini terjadi karena subjek salah dalam menulis. Berikut 

kutipan wawancara dapat dilihat pada gambar 14. 

P : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut. 

S : berarti n(S)=  40- n(A)20- n(B)25 . berarti 45-40 jadinya 5 

P : cara menyelesaikannya  bener ini? 40-(20+25)=5? 

S :  iya 5 

P : jawaban akhirnya jadi yang menyukai keduanya -5 anak? 

S : 5 miss 

P : la ini nulisnya -5 

S : ehhh salah nulis miss harusnya 5 

    Gambar 14. kutipan wawancara soal nomor 3 

Soal nomor 4 

Subjek sudah benar dalam memabaca soal, subjek sudah bisa menyebutkan unsur-

unsur dari apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Namun, subjek salah dalam 

mengubah soal cerita ke model matematika, kesalahan terjadi ketika subjek menuliskan 

semesta pembicaraan subjek menyimbolkan dengan n(A)=41, seharusnya disimbolkan  

dengan n( S)=41, kesalahan juga terjadi ketika subjek menuliskan irisan subjek 

menyimbolkan dengan n(C )= 10 seharusnya disimbolkan dengan  (   )    , 

kesalahan juga terjadi saat subjek menyimbolkan komplemen, subjek menyimbolkan 

dengan irisan  (   )    seharunya disimbolkan dengan  (   )C 
=9. Subjek juga 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan ke model matematika. Hal ini dapat dilihat dari 

kutipan wawancara pada gambar 15.  

 

 

 

 

 

P : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : 41 merek makanan, 18 merek mengandung zat 

perawna,10 merek zat pewarna dan penyedap rasa, 9 

merek tidak mengandung zat pewarna dan penyedap 

rasa. 

P : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

S : berapa banyak makanan ringan yang hanya 

mengandung zat penyedap rasa? 

P : tuliskan diketahui dan ditanyakan dalam simbol 

himpunan. 

S : (subjek menuliskan di kertas)  

P : tuliskan yang ditanyakan 

S : yang hanya mengandung zat penyedap rasa..gak 

mudeng 

P : bagaimana kamu mengubah dalam bentuk 

diagram veen? 

S : dikotak terus dibunder-bunder (subjek 

menggambarkan diagram vennnya) 

P : jelasakan makna setiap diagram venn? Yang ini? 

S : yang ini 18 mengandung zat pewarna, 10 merek 

mengandung keduanya, 9 tidak mengandung zat 

pewarna dan penyedap rasa. 

P : bener gitu penjelasan dan menulisnya? 

S : iya miss. 

  Gambar 15.  hasil pekerjaan subjek dan kutipan wawancara nomor 4 

 

Soal nomor 4 

Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan  ringan yang dikonsumsi anak – anak,dari hasil 
penelitian 18 merek mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. Jika 

9 merek tidak terdapat zat pewarna dan penyedap rasa. Berapakah banyak merek makanan ringan yang 

hanya mengandung zat penyedap rasa? 
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Subjek tidak mengalami kesalahan membaca soal (Reading Error), subjek juga telah 

memahami maksud soal dan apa yang diketahui. Hal ini tampak ketika subjek ditanya 

tentang yang diketahui dalam diagram Venn yang dibuatnya. Meskipun subjek 

memahami, namun subjek tidak bisa menuliskan apa yang diketahui dalam diagram Venn 

yang benar. Kesalahan yang dilalukan subjek adalah salah dalam menuliskan bagian 

banyak sampel makanan yag hanya mengandung zat penyedap rasa,untuk bagian banyak 

makanan yang hanya mengandung zat pewarna seharusnya 18-10, untuk bagian banyak 

merek makanan yang hanya mengandung zat penyedap rasa seharusnya x-10, bagian 

banyak merek yang hanya mengandung zat pewarna subjek tidak menuliskan 

pengurangan dengan banyak merek makanan yang mengandung keduanya yaitu 10. 

Ketidak mampuan ini menyebabkan subjek juga melakukan kesalahan tipe kesalahan 

proses (Processing error) dan tipe kesalahan menuliskan jawaaban akhir (Encoding 

Error). Subjek tidak bisa melanjutkan proses secara benar, hal ini dikarenakan model 

matematika yang disusun salah. Selain itu, subjek juga melakukan kesalahan tipe 

encoding error karena subjek tidak menuliskan jawaban akhir dengan benar, hal ini 

dikarenakan subjek tidak menyelesaikan soal. 

Berdasarkan diskripsi setiap subjek dalam menyelesaikan masalah, maka berikut ini 

tipe-tipe kesalahan beserta contoh kesalahan yang dilakukan subjek berdasarkan teori 

analisis kesalahan Newman (Clamen,1980). 

1. Tipe Kesalahan Transformasi (Transformation Error) 

S-01 

 

 
 Soal nomor 1 

S -02 

 
 

 
Soal nomor 1 

S -03 

 
 

 
Soal nomor 4 

Gambar 16 contoh pekerjaan subjek  

Tipe Kesalahan transformsi (Transformation Error) dilakukan oleh semua subjek, 

contoh pekerjaan subjek S-01, S-02 pada soal nomor 1 dan S-03 pada soal nomor 

4.Kesalahan ini terjadi karena subjek salah dalam mengubah soal cerita ke model 

matematika. Pada subjek S-01, kesalahan terjadi saat subjek menuliskan banyak siswa 

yang tidak menyukai keduanya disimbolkan dengan irisan, seharsunya disimbolkan 

dengan  (   )C
, kesalahan ini terjadi karena subjek tidak mengetahui simbol apa yang 

seharusnya digunakan. Subjek S-02 melakukan kesalahan saat mengubah soal ke model 

matematika, kesalahan terjadi saat menuliskan banyak siswa yang menyukai matematika 

dan inggris disimbolkan dengan n(C )
C
, seharusnya disimbolkan dengan irisan, kesalahn ii 

terjadi karena subjek lupa simbol irisan. Subjek S-03 melakukan kesalahan ketika 

mengubah soal cerita ke model matematika, subjek menyimbolkan banyak merek yang 

mengandung kedua zat dengan n(C )=10 seharunya disimbolkan dengan irisan dan 

kesalahan juga terjadi saat subjek menyimbolkan komplemen, subjek menyimbolkan 

dengan irisan  (   )    seharusnya disimbolkan dengan  (   )C 
=9, kesalahan ini 

terjadia karena subjek tidak mengetahui simbol apa yang seharusnya ditulis.  Ketiga 

subjek juga melakukan kesalahn  ketika subjek menggambarkan diagram Venn, subjek 
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tidak menuliskan pengurangan banyaknya anggota n(A),n(B)  dengan banyakanya 

anggota pada irisan.  

2. Tipe Kesalahan Proses (Process Skill Error) 

S -01 

 

Soal nomor 1 

S -02 

 

Soal nomor 1 

S-03 

 

Soal nomor 3 

Gambar 17 contoh hasil pekerjaan subjek 

Tipe kesalahan proses (Process skill error), dilakukan oleh S-01,S-02, dan S-03. 

Gambar 4.21 merupakan contoh hasil pekerjaan subjek, subjek S-01 melakukan kesalahan 

pada proses penyelesaian soal, subjek hanya menjumlahkan 24+15+19 sehingga hasilnya 

58, kesalahan ini terjadi karena subjek salah dalam menggambarkan ke diagram Venn 

karena subjek salah dalam menuliskan angka pada diagram Venn, sehingga subjek tidak 

bisa menyelesiakan soal dengan melihat gambar pada diagram Venn. Subjek S-02 salah 

dalam menyelesaikan soal, karena subjek salah dalam memggambarkan diagram Venn, 

sehingga subjek tidak bisa menyelesaikan soal dengan melihat pada diagram Venn, 

langkah yang digunakan subjek dalam menyelesaikan soal dengan manjumlahkan (19-

15)+(24-15)= 13 selanjutnya subjek mengurangkan 15-13=2 sehingga hasil akhir dari 

soal tersebut adalah 2. Meskipun Subjek S-03  salah dalam menggambarkan diagram 

Venn, namun subjek benar dalam langkah penyelesaian dengan cara (182+128-85), 

namun subjek salah dalam menghitung penjumlahan atau komputasi 182+128= 210 

sehingga 210-85=125 sehingga jawaban subjek salah.  

3. Tipe Kesalahan Menulis Jawaban Akhir (Encoding Error) 

S -01 

 

Soal nomor 2 

S -02 

 

 

Soal nomor 3 

S -03 

 

Soal nomor 2 

Gambar 18 contoh hasil pekerjaan subjek 

Tipe kesalahan menulis jawaban akhir (Encoding Error) dilakukan oleh semua 

subjek.Gambar  4.22 merupakan contoh hasil pekerjaan setiap subjek. Subek S-01 

mengalami kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, pada soal nomor 2, subjek 
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menuliskan banyak penduduk ada 405 jiwa, kesalahan ini terjadi karena subjek tidak bisa 

menggambarkan dalam diagram Venn dan salah dalam menuliskan angka pada diagram 

Venn sehinga subjek tidak bisa melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal, 

sehingga jawaban akhir dari soal nomor 2 salah. Kesalahan seperti ini terjadi pada semua 

nomor soal. Subjek S-02 juga melakukan kesalahan dalam menuliskan jawaban akhir, 

meskipun subjek salah dalam menggambarkan diagram Venn tetapi subjek bisa 

melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan soal dengan benar sehingga jawaban 

dari soal tersebut adalah 5, namun ketika subjek manuliskan hasil akhirnya sabjek 

mengalami kesalahan, subjek menuliskan jadi jumlah siswa yang menyukai keduanya 

adalah -5 orang, seharusnya subjek tidak menuliskan -5 tetapi 5. Begitupun dengan subjek 

S-03, pada soal nomor 3 subjek salah dalam menuliskan jawaban akhir, kesalahan ini 

terjadi karena subjek salah dalam perhitungan atau komputasi, subjek salah dalam 

menghitung 182+128=210 seharusnya hasil dari penjumlahan tersebut adalah 310 hal ini 

yang menyebabkan subjek salah dalam menuliskan jawaban akhir.  

F. KESIMPULAN  

Kesalahan yag didapatkan berdasarkan tahapan Newman (Clemen,1980) pada 3 

subjek  kelas VIIA SMP Kristen Satya Wacana tahun ajaran 2015/2016 antara lain 

kesalahan dalam mentransformasi (transformation error), kesalahan proses (processing 

error), dan kesalahan menuliskan jawaban akhir (encoding error).Kesalahan dalam 

mentransformasi (transformation error)kesalahan yang terjadi karena siswa belum dapat 

mengubah soal ke model matematika dengan benar serta salah dalam menggunakan tanda 

operasi hitung, kesalahan ini terjadi karena subjek belum memahami cara mengubah ke 

model matematika dan belum memahami cara menyelesikan soal. Kesalahan proses 

(processing error) kesalahan yang terjadi karena siswa tidak terampil dalam melakukan 

perhitungan yang dikarenakan tidak dapat mengubah secara benar karena proses 

transformasi. Kesalahan menuliskan jawaban akhir (encoding error) kesalahan yang 

terjadi karena siswa balum bisa menuliskan jawaban akhir dengan benar.  

G. SARAN 

1. Guru diharapkan lebih banyak melatih siswa untuk menyelesaikan soal dalam bentuk soal 

cerita dan mengajarkan untuk menulis apa ayang diketahui dan ditanyakan pada saat 

menyelesikan soal.  

2. Guru lebih  banyak melatih siswa dalam mengubah soal cerita ke model matematika, 

terutama dalam mengubah ke diagram Venn. 

3. Pada saat menggambarkan diagram Venn, angka pada irisan ditulis terlebih dahulu untuk 

mempermudah siswa menuliskan angka pada bagian yang lain.  
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LAMPIRAN 1. KISI-KISI INSTRUMEN 

Kisi-kisi instrument tes 

Pokok bahasan  : Himpunan 

Kelas/semester      : VII A/I 

Jenis soal      : uraian  

Alokasi waktu        : 90 menit 

A. Kompetensi Inti 

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli 

(gotong royong, kerjasama, toleran, damai),santun, responsifdan pro-aktif dan 

menunjukkan sikap sebagai bagian darisolusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam sertadalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsadalam pergaulan dunia. 

3. Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan  faktual,  konseptual,  

prosedural,  dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan,dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

4. Mengolah,  menalar, dan   menyaji dalam  ranah   konkret  dan   ranah abstrak   

terkait   dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif serta mampu menggunakan metode sesuai 

kaidah keilmuan. 

B. Kompetensi Dasar 

3.2 Memahami konsep himpunan dan operasinya serta fungsi dan menyajikan 

(diagram, tabel, grafik). 

Indikator  Sub indikator 

Menentukan banyak keanggotaan suatu 

himpunan jika diketahui banyak  

anggota dari 2 himpunan. 

1. Menenetukan banyak anggota 

komplemen dari 2 himpunan. 

2.  Menentukan banyak anggota 

gabungan dari 2 himpunan. 

3. Menentukan banyak anggota irisan 

dari 2 himpunan. 

4. Menentukan banyak  anggota  

selisih dari 2 himpunan. 
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Soal 

1. Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24 orang menyukai bahasa 

inggris, dan 15 orang  menyukai matematika dan bahasa inggris. Berapa banyak siswa 

yang tidak menyukai matematika maupun bahasa inggris? 

2. Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 

128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa  berusia diantara 20 tahun dan 

40 tahun. Berapa banyak penduduk dalam perkampungan itu? 

3. Pada kelas VII SMP Laboraturium terdapat 40 siswa, yang terdiri dari 20 siswa suka 

makan sate ayam, 25 siswa suka makan sate kambing. Berapa banyak siswa yang 

menyukai keduanya? 

4. Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan  ringan yang dikonsumsi 

anak – anak,dari hasil penelitian 18 merek mengandung zat pewarna, 10 merek 

mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. Jika 9 merek tidak terdapat zat pewarna 

dan penyedap rasa. Berapakah banyak merek makanan ringan yang hanya 

mengandung zat penyedap rasa? 

Kunci Jawaban dan Penilaian 

 

No 

 

Jawaban  
Nilai Total 

1. S= jumalah siswa 

A= siswa yang menyukai pelajaran matematika 

B= siswa yang menyukai pelajaran bahasa inggris 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

10 

  ( )  * ( )   (   )+   (   )  * ( )   (   )+  

 (   )C 

   (     )     (     )+x  

 

10 

 ( )          ( )       

 (   )          ( )     
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jadi siswa yang tidak menyukai pelajaran matematika dan bahasa 

inggris sebanyak 12 siswa. 

2. S = banyak penduduk keseluruhan 

A=  penduduk usia kurang dari 40 tahun 

B =  penduduk usia lebih dari 20 tahun  

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

25 

 

 

10 

  ( )      * ( )   (   )+   (   )  * ( )   (   )+

  (      )     (      ) 

           

           

Jadi banyak  penduduk dalam perkampungan itu 225 jiwa . 

10 

3. A= siswa yang suka makan sate ayam.    

K= siswa yang suka makan sate kambing.   

      

 ( )         ( )         ( )        

5 

25 

 

 

10 

  ( )  * ( )   (   )+   (   )  * ( )   (   )+ 
   (    )    (    ) 
40      

        

    
Jadi siswa yang menyukai sate ayam dan sate kambing sebanyak 5 

siswa. 

10 

4. A= merek makanan yang mengandung zat pewarna   

B= merek makanan yang megandung zat penyedap rasa 

 ( )      (   )     

 (   )C 
=9  ( )     

5 

 

 

 ( )              ( )        

  (   )     
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25 

 

 

10 

  ( )  * ( )   (   )+   (   )  * ( )   (   )+  
 (   )C 

   (     )     (    )     

               

        

        

     

Makanan yang hanya megandung zat penyedap rasa           
Jadi merek makanan yang hanya mengandung zat penyadap rasa 

sebanyak 14 merek. 

10 
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LAMPIRAN 2. INSTRUMEN TES 

TES OPERASI HIIMPUNAN 

 

 

PetunjukMengerjakan: 

1. Berdoalah terlebih dahulu. 

2. Tulislah identitas pada tempat  yang sudah disediakan. 

3. Kerjakan soal berikut ini pada kolom yang sudah disediakan. 

4. Kerjakan dengan menuliskan  langkah-langkah  yang tersedia pada lembar jawab. 

5. Tidak diperkenankan menggunakan kalkulator, buku catatan, dan sumber belajar lain. 

6. Waktu mengerjakan  60 menit. 

 

1. Dari 40 siswa kelas VII, 19 orang  menyukai matematika, 24  orang menyukai bahasa 

inggris, dan 15 orang  menyukai matematika dan bahasa inggris.  

a. Gambarlah diagram Vennnya! 

b. Berapa banyak siswa yang tidak menyukai matematika maupun bahasa inggris? 

JAWAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMA : 

KELAS/NO : 
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2. Penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182  jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 

128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, sedangkan 85 jiwa berusia diantara 20 tahun dan  

40 tahun.  

a. Gambarlah diagram Vennnya! 

b. Berapa banyak penduduk dalam perkampungan itu? 

JAWAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pada kelas VII SMP Laboraturium terdapat  40 siswa, yang terdiri dari  20 siswa suka 

makan sate ayam, 25 siswa suka makan sate kambing.  

a. Gamabrlah diagram Vennnya! 

b. Berapa banyak siswa  yang  menyukai keduanya? 

JAWAB 
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4. Sebuah lembaga penelitian meneliti 41 sampel makanan ringan yang dikonsumsi anak 

– anak,dari hasil penelitian 18 merek mengandung zat pewarna, 10 merek 

mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. Jika 9 merek tidak terdapat zat pewarna 

dan penyedap rasa.  

a. Gambarlah  diagram Veennya! 

b.Berapakah banyak merek makanan ringan yang  hanya mengandung zat penyedap 

rasa? 

JAWAB 
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LAMPIRAN 3. TRANSKIP WAWANCARA SUBJEK  

S-01 : vita 

Nomor 1  

A : selamat siang vita 

B : selamat siang miss 

A : vita, mis lia mau bertanya tentang jawaban mu tentang  hasil yang kemarian. 

B : yang ini? 

A : iya, coba dibaca kembali  soal tersebut yang  nomor 1 

B : subjek membaca soal dengan jelas. 

A : ok sekarang sudah pernah kamu melihat soal yang seperti itu tadi? 

B : sudah 

A : dimana? 

B : dimana ya 

A ; oke, sudah pernahkah vita melihat soal terrsebut dalam bentuk lain? 

B : belum. 

A : sebutkan kata-kata kunci soal tersebut. 

B : dari 40 siswa kelas VII, 19 orang menyukai matematika, 24 orang menyukai inggris, 15 

orang menyukai mat dan inggris. 

A : oke mudeng ya itu? Apa arti kata-kata tersebut? 

B : hemm maksudnya? 

A : dari 40 siswa kelas VII, artinya apa?  

B :siswa kelas VII ada 40 

A : 19 orang menyukai matematika, artinya apa? 

B : 19 itu menyukai matematika, 24 menyukai inggris, dan 15 menyukai mat dan inggris. 

A : apa yang diketahui soal-soal tersebut? 

B : 40 siswa kelas VII, 19 menyukai mat, 24 menyukai bahasa inggris dan 15 menyukai mat 

dan inggris. 

A : apa yang ditanyakan  soal tersebut? 

B : gambarlah diagram vennnya,berapa banyak siswa yang tidak menyukai mat maupun  

bahasa inggris.  

A : coba tuliskan,  bagaimana menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

Nulisnya gimana? 

B : siswa menulis lalu gambar diagramnya. Ini bener miss? 

A : tunggu dulu, tuliskan apa yang  ditanyakan. 

 B : siswa menuliskan apa yang ditanya 

A : apa yang ditanyakan? Nulisnya gimana? 

B : 24 itu matematika dan .. 

A : yang ditanyakan dek 

B : eh yang ditanyakan, apa ya? Maksudnya yang ditanyakan? 

A : yang ditanyakan apa? 

B : ohh yang ditanyakan berapa banyak siswa yang tidak menyukai mat maupun  inggris.  

A : berarti yang tidak menyukai mat dan inggris nulisnya gimna? 

B : 24-15 

A : nulisnya , penulisnya gimana?  

B : hemm gak bisa  miss. 

A : oke lanjut dulu ya. Apakah setiap informasi akan kamu  gunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut? 

B : digunakan. 

A : apa aja yang digunakan?  
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B : diketahui , ditanya, dan diagram venn. 

A : apakah informasi soal ini sudah cukup untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : sudah  

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut? 

B : kalo yang diketahui kan yang 9 orangnya dan yang ditanyakan yang pake diagram 

vennnya. 

A : apa yang bisa dilakukan dengan kata-kata tersebut? Mungkin 

menjumlah,mengurangi,membagi? 

B : menjumlah  

A :apa yang dijumlah ? 

B : 24+15 

A : gimana vita bisa gak? 

B : gak 

A : rumuskan apa yang  akan kamu gunakan? Ditulis 

B : ditambah 

A : gimana nulisnya? 

B : 24+15+19 

A :  tuliskan rumusnya, yakin gitu? 

B : yakin 

A :  bagaimana data –data soal ini kalo diubah ke diagram Veen? 

B : siswa menggambar diagram venn. 

A :  A itu apa?  

B : orang yang menyukai mat 

A : ini apa? 

B : orang yang menyukai mat dan inggris. 

A : yang suka mat dan inggris 15 apa 24? 

B : ehhh iyaa salah nulis 15 

A : yang ini? 

B ; yang menyukai inggris. 

A : tunjukan bagimana cara menyelesaikan soal tersebut. Coba ditulis dulu 

B : bingung miss 

A : ditulis dulu 

B : caranya gak tau. Caranya? 

A : iya 

B : gak tau miss. Lupa 

A : berarti vita tidak bisa menyelesaikan soal tersebut ya? 

B : udah lupa 

A : oke vita, trimaksih  

A : vit mau tanya, apa itu n (A), n( B), ini artinya apa (menunjuk irisan)? 

B : yang menyukai mat, yang menyukai inggris, yang menyuakai keduanya. 

A : ini bacanya apa yang ditanyakan? 

B : A irisan B 

A : yang semua siswa kelas VII simbolnya apa? 

B : gak tau miss 

A : Apakah ini rumusnya? 

B : iya ini  

A : 24+15+19 itu hasilnya berapa? 

B : 58 

A : jadi jawaban akhirnya berapa? 

B : jadi yang tidak menyukai matematika dan inggris 58 
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A : kenpa gak ditulis? 

B : soalnya salah miss, jadi gak tak tulis. 

Nomor 2 

A : coba dibaca kembali soal tersebut. 

B : siswa membaca soal dengan jelas. 

A : penah kah vita meliahat soal tersebut sebelumnya? 

B : belum 

A : sebutkan kata-kata kunci dalam soal tersebut 

B : diketahui 182 jwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 2 0 tahun 

sedangkan 85 jiwa berusia antara 20 tahun dan 40 tahun. 

A : apa sih artinya? 

B : disebuah kampung ada 182 jwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 

2 0 tahun sedangkan 85 jiwa berusia antara 20 tahun dan 40 tahun. 

A : okke.. apa yang diketahui dari soal tersebut?  

B : n (A)=182, n (B) =128, berarti langsung aja miss, nantikan n (A elemen B )= 85. Jadinya 

kan A=182 dan B= 128.  

A : bener?? Apa yang ditanyakan dalam soal terebut? 

B : berapa banyak penduduk dalam perkampungan itu? 

A : bagaimna cara vita menuliskan diketahui dan ditanyakan dalam simbol himpunan.  

b : subjek menulisakan diketahui dan ditanyakan.  

A : yang ditanyakan bener simbolnya ini? 

B : iya miss 

A : apakah semua informasi akan digunakan untuk menyelesaiaksn soal tersebut? 

B : iya 

A : apakah informasi yang ada sudah cukup untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : sudah  

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 

B : yang diketahui kan 182 jwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 2 0 

tahun sedangkan 85 jiwa berusia antara 20 tahun dan 40 tahun. Kalo yang ditanyakan A irisan 

B. 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kanta tersebut? Ditambah, kurang, bagi atau 

apa? 

B : ditambah 

A : bagaimana data dat tersebut diudah ke dalam diagram venn. 

B : subjek menggambar diagram venn. 

A : yang ini artinya apa? ( menjunjukan diagram Venn) 

B :  A yang berusia kurang adri 40 tahun, kalo yang ini 128 yang berusia lebih dari 20 tahun 

dan 85 yang usia antara 40 dan 20. 

A : nulisnya seperti ini betul? 

B : iyaa  

A : yang irisan 85 bener nulisnya disini? 

B : ehhh salah nulis miss.. harusnya 85 di irisan 

A : tunjukan bagaiman kamu menyelsaikan soal tersebut 

B : 182 +128+85. 

A : hitung hasilnya berapa? 

B : 405 

A : apakah semua langkah sudah dilakukan? 

B : sudah 

A : apakah semua perhitungan sudah dilakuakan dengan benar? 

B : belum 
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A : sebentar , kok bisa nulis 25 ini dari mana? 

B : ehh 85 

A : berarti salah dong? Berarti semuanya berapa? Tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. 

Jadi banyak penduduknya ada berapa? 

B : jadi banyak penduduknya ada 405 jiwa.  

A : 405 jiwa, gitu? 

B : iya 

A : oke trimakasih vita 

A  : berapa bnayak penduduk dalam perkamungan itu, apa ini namanya? 

B :  A irisan B 

A : betul ini namanya irisan? 

B : iya 

A : dari mana 25? 

B : salah  miss haruanya 85 

A : 182+128+25, kenapa 25? Dari mana? 

B : salah miss harusnya 85 

A : 128+182+85= 405 hasilnya? 

B : iya 

Nomor 3 

A : coba baca kembali soal tersebut. 

B : sunjek membaca soal dengan jelas 

A : sudah pernahkah anda melihat soal seperti ini? 

B : sudah 

A : lihat dimana? 

B : dipraktikum ipa 

A : sudah pernahkah anda melihat soal tersebut dalam bentuk lain? 

B : belum 

A : apa kata kata kunci dalam soal tersebut? 

B : kelas VII tersdapat 40 siswa, yang tersiri dari 20 siswa suka makan sate ayam, 25 siswa 

suka makan sate kambing. 

A :Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

B : n(S) nya 40, n(B) nya 20, n(C)nya 25. 

A : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

B : n (A irisan B) 

A : tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan soal tersebut dalam simbol himpunan. 

B : subjek menuliskan yang diketahui dan ditanyakan 

A : apakah semua  informasi akan digunan untuk mengerjakan soal? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : sudah 

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 

B :yang diketahui terdapat 40 siswa, yang tersiri dari 20 siswa suka makan sate ayam, 25 

siswa suka makan sate kambing. kalo yang ditanyakan berapa banyak siswa yang menyukai 

keduanya? 

A : bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut? Ditambah, kurang,atu apa? 

B : ditambah 

A : coba ditulis dulu 

B : subjek menulis, udah 

A : bagaimana data-data tersebut jika ditampilkan dalam diagram venn? 

B : subjek menggambar diagram venn, kan ini 40,ini 20, ini 25 
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A : kalo 40 itu apa? 

B : semua siswa 

A : yang 25? 

B : siswa yang suka makan sate kambing 

A : kalo siswa yang hanya suka makan sate kambing berapa? 

B : 25 miss 

A : Ini kenapa nulisnya 40 dan 20 disini? 

B : ehh salah nulis miss. 

A : tunjukan bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut? kerjakan dulu gimana? 

B : subjek manyelesaikan soal dengan menulis. Gini miss 

A : yakin? Apakah semua langkah sudah kamu lakukan? 

B : hemm belum 

A : apa yang belum? 

B : udah deng miss 

A : apakah semua pehitungan sudah benar? 

B : sudah 

A ; tuliskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, jadi … 

B : 45 

A : vita, apa itu n(S),n(B),n( C )? 

B : banyak siswa, yang suka sate ayam, sate kambing.  

A : 20+25. Apakah itu saja  rumusnya? 

B : hemm iya.. 20+25 = 45 

A : jadi yang suka keduanya 45? 

B : iya 45 siswa. 

Nomor 4  

A : coba baca kembali soal tersebut. 

B : subjek membaca soal 

A : vita udah pernah belum melihat soal tersebut sebelumnya? 

B : balum 

A : sebutkan kata-kata kunci soal tersebut 

B : 41 sempel makanan, 18 merek zat pewarna, 10 merek zat pewarna dan penyedap rasa, 9 

tidak mengandung. 

A : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

B : 18 merek zat pewarna, 10 merek zat pewarna dan penyedap rasa, 9 tidak mengandung. 

A : apa yang ditanyakan? 

B : berapa banyak merek yang hanya mengandung zat penyedap rasa. 

A : bagaimana cara menuliskan yang diketahui dan ditayakan dengan simbol matematika. 

B : subjek manuliskan yang ditanyakan dan diketahui 

A : apakah semua informasi yang ada akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? 

B : ditambahin 

A : ditambahin? Coba rumuskan apa yang akan kamu gunakan? Nulisnya gimana? 

B : 18 +10 miss 

A : coba gambarkan ke  dalam diagram venn 

B : subjek menggambarkan dalam diagram venn. Gini miss 

A : diagram venn nya  artinya apa vit? 

B : itu yang 18 mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung zat penyedap rasa, yang 9 

merek tidak menagandung keduanya. 

A : yakin bener nulisnya gini? 
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B : iya yakin 

A :tunjukan bagaimana kamu menyelesaikan soalnya 

B : 18+10= 28 

A : apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : sudah 

A : tuliskan jawaban akhir dari pertanyaan tersebut 

B : jadi hanya mengandung zat penyedap rasa ada 28. Udah 

A : oke vita triamakasih ya 

A : Kenapa ini Cuma nulisnya n(B) dan  (   )? 

B : lupa cara nulisnya miss. 

A : yang hanya mengandung zat penyedap rasa? 

B : 18+10= 28 

A : yakin rumusnya ini? 

B : iya yakin. 

Subjek S-03 : nino 

Nomor 1 

A : selamat siag nino? 

B : siang miss 

A : miss lia  mau tanya soal jawaban ulangan yang kemarin. Nomor 1 coba diabaca dulu 

soalnya. 

B : subjek membaca soal dengan jelas. 

A : sudah pernakah nino meliaht soal tersebut? 

B : belum 

A : sebutkan kat-kata kunci soal tersebut 

B : jumlah semua murid kelas VII 40, 19 orang menykai matemtika, 24 oranga mnyukai 

bahasainggris, 15 orang menyukai  mat dan inggris. 

A : apa arti kata-kata tersebut ya? 

B : banyaknya orang yang menyukai pelajaran, 19 semua murid kelas VII 40, 19 orang 

menykai matemtika, 24 oranga mnyukai bahasainggris, 15 orang menyukai  mat dan inggris. 

A : apa yang diketahui 

B : 19 semua murid kelas VII 40, 19 orang menykai matemtika, 24 oranga mnyukai 

bahasainggris, 15 orang menyukai  mat dan inggris. 

A : apa yang ditanyakan? 

B  : berapa banyak siswa yang tidak menyuki mat dan inggris, gamabrlah diagram venn nya. 

A : bagaimana cara kamu manuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam simbol 

matematika. 

B : n(S)= 40, n(A)=19, n(B)= 24,n(C)
c 
=15 

A : apa n (C)
c 
  

B : yang menyukai keduanya. 

A : yang menyukai keduanya lambangnya ini? 

B : heheh aku lupa miss lambangnya apa. 

A : bagaimana cara kamu menuliskan yang ditanyakan dalam simbol himpunan? 

B : siswa menuliskan yang ditanyakan 

A : bener simbolnya ini? 

B : iya miss 

A : apakah setiap informasi akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : sudah 

A ; apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 
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B : yang ditanayakan adalah  hasil dari yang dikatahui 

A : apa yang kan kamu lakukan dnegan kata-kata tersebut? Ditambah, kurang atau .. 

B : ditambah dan dikurang 

A ; rumuskan bagaimana untuk menyelesaiakan soal seperti ini. 

B : subjek menuliskan , n(S)= n(A)+n(B)-n(C). gini miss? 

A : bagaimana data-data tersebut jika ditampilkan dalam diagaram venn? 

B : subjek menggmbarkan diagram venn 

A : nino diagram ini artinya apa? 

B: yang ini menyukai mat, yang  ini menyukai inggris , ini menyukai mat dan inggris. 

A : yang ini apa? (menunjukan pada semesta) 

B :semua siswa.  

A : tunjukan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut? 

B : subjek menuliskan cara menyelesaikan soal 

A : apakah semua langkah sudah dilakukan? 

B : belum 

A : langkah mana yang belum? 

B : jawabanya 

A : apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : belum 

A : yang mana yang belum? 

B : rumusnya yang salah,  seingetku tu salah. 

A : tuliskan jawaban akhir dari pertanyaan tersebut. Jadi yang .. 

B : jadi yang tidak menyukai mat dan inggris ada 2 orang. 

A : oke nino. 

A : nino miss lia mau tanya nomor 1 

B : iya miss 

A : yang ini artinya apa, n(S), n(A),n(B) dan n(C)? 

B : 40 siswa, 19 suka mat, 24 suka inggris, 15 suka keduanya 

A : coba n(s)=n(A) + n(B)-n(C) bener gini? Coba dikerjakan, hasilnya sama gak? Dimasukan 

setiap angkanya kedalam rumus. 

B : hasilnya 28 

A : sama gak hasilnya? 

B : gak 

A : jadi orang yang tidak menyukai mat dan inggris ada 2 orang, dari mana? 

B : tak kirain 19-15, 24 -15 jadi 15-13=2 orang. 

A : oh berarti 19-15=4, 24-15=9, 15-13=2, gitu? 

B : iyaa 

Nomor 2  

A : coba dibaca dulu soalnya. 

B : subjek membaca soal dengan jelas. 

A : apakah nino sudah pernah melihat soal tersebut dalam bentuk lain? 

B : tidak miss 

A : sebutkan kata-kata penting dalam  soal tersebut. 

B : 182 jiwa berusia kurang dari 40 yahun, 128 usia 20 tahun, sedangkan 85 jiwa usia antara  

20 dan 40 tahun. 

A : apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal tersebut? 

B : 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 usia 20 tahun, sedangkan 85 jiwa usia antara  

20 dan 40 tahun. Yang ditanyakan banyak penduduk dan diagaram venn. 

A : bagaimana caranya menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam simbol himpuan 

B : subjek menuliskan  
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A : kalo semua penduduk, simbolnya apa? 

B : n(S) 

A : ini n(S) yang diketahui? 

B : salah miss yang ditanyakan n(S) 

A : kalo n(C )? 

B : yang berusia 20 dan 40 

A : simbolnya ini? 

B : gak tau miss 

A : apakah semua informasi akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : sudah.  

A ; apa hubungan antara  yang diketahui dan ditanyakan? 

B : yang ditanyakan adalah hasil dari semua. 

A : apa yang akan kamu laukan dengan kata-kata tersebut? 

B : ditambah 

A : rumuskan apa yang akan kamu gunakan menyelesaiakan soal. Rumusnya apa? 

B : subjek menuliskan rumus. 

A : bagaimana data-data tersebut jika diubah ke diagram venn? 

B : (subjek menggambar diagram venn). 

A : ini artinya apa? 

B :  182 orang yang usianya kurang dari 40 tahun, 128 usia 20 tahun, 85 orang usia antara  20 

dan 40 tahun. 

A : nulisnya 182 saja atau  182-85? 

B : hemm gak tau miss aku gak bisa. 

A : tunjukan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut? Kerjakan. 

B : subjek menyelesaikan soal dengan menuliskan. Sudah  

A : apakah semua langkah sudah dikerjakan? 

B: sudah 

A :apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : benar 

A : coba tuliskan jawaban akhir dari pertanyaan tersebut. Tunggu dulu, nino kok bisa 97 dan 

43 dari mana? 

B : 182-85, 128-85 

A : tuliskan nino 

B : jadianya 225-40 

A : 40 dari mana ya? 

B : 40 itu usianya jadi dikurangkan  , jadi banyak penduduk 185. 

A : nino n(A), n(B), n(C ) artinya apa? 

B : yang usianya kurang dari 40 tahun adalah 182, yang usianya lebih dari 20 tahun adalah 

128, yang usianya diantara 20 sampai  40 ada 85. 

A : yang usia 20 dan 40 tahun nulisnya n(C) ? 

B : komplemen? 

A : yang usianya 20 dan 40 tahun namanya apa? 

B : irisan 

A : kok nulisnya bukan irisan? 

B : karna gak tau simbolnya. 

Nomor 3. 

A : silahakan dibaca soal tersebut. 

B : subjek membaca soal dengan jelas. 
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A : sudah pernahkah kamu melihat soal tersebut dalm bentuk lain? 

B : udah 

A : lihat dimana? 

B : kayaknya pas matematika yang dulu. 

A : oke, sebutkan kata –kata penting soal tersebut 

B : kelasa VII terdapat 40 siswa, 20 suka sate ayam, 25 suka kambing. 

A : apa yang diketahui? 

B : jumlah seluruh siswa 40, yang suka sate ayam 20, yang suka sate kambing 25. 

A : apa yang ditanyakan? 

B : banyak siswa yang menyukai keduanya. 

A : bagaimana cara menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam simbol himpunan? 

B : subjek menuliskan diketahui dan ditanyakan. 

A : apakah semua informasi akan digunakan untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : sudah 

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 

B : yang ditanyakan adalah semua jawaban dari yang diketahui 

A : apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaiakan soal tersebut? 

B : diambah 

A ; tuliskan apa yang kan kamu gunakan 

B : subjek menuliskan rumus 

A : itu aja rumusnya? 

B : iya 

A : bagaimana data-data tersebut jika diubah dalam diagram venn? 

B : subjek menggambarkan diagram venn  

A : yang  A,B, semuanya ini artinya apa? 

B : A= banyak siswa yang suka sate ayam, B= yang suka sate kambing, semuanya ini artinya 

jumlah seluruh siswa kelas VII. Kayakanya gitu miss, aku gak ngerti cara mengubah ke 

diagram venn nya.  

A : Tunjukan bagaimana cara kamu menyelesaikan soal tersebut. 

B :  subjek menuliskan pada kertas. ( 20+25)-40= 5 Ditambah terus dikurang 

A ; hasilnya berapa? 

B :5 

A : apakah semua langkah sudah kamu lakukan? 

B : sudah 

A : apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : sudah 

A : tuliskan jawaban akhir dari pertanyaan tersebut. 

B : subjek menuliskan jawaban akhir. 

A : jadi jawabanya berapa? 

B : 5 

A : nino yang nomor 3,berapa banyak siswa yang menyukai keduanya namanya apa? 

B : gabungan…eh irisan 

A : beberati kita mau menentukan irisanya. Dikurangi n(S) nya kok gak ditulis? 

B : lupa  

A : 20+20-40.. oke hasilnya berapa? 

B : 5 

A : jadi jumlah siswa yang  menyukai ada -5 kenapa nulisnya -5? 

B : hehe ada tanda min nya. Salah  nulis miss  harusnya 5 
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Nomor 4 

A : coba baca kemabali soal tersebut. 

B : siswa membaca dengan jelas 

 A : sudah pernahkah melihat soal tersebut dalam bentuk lain? 

B : belum 

A : oke, apa yang diketahui dari soal tersebut? 

B : jumlah sampel makanan ringan 41, 18 merek mengendung zat warna, 10 merek 

menagndung zat pewarna dan penyedapa rasa, 9 merek tidak terdapat  zat pewarna dan 

penyedap rasa.  

A : udah, apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

B : banyak makanan ringan yang hanya mengandung zat penyedap rasa? 

A : bagaimana cara untuk menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal tersebut 

dengan simbol himpunan? 

B : subjek menuliskan dengan simbol himpunan. 

A : n(B) itu apa? 

B : sampel yang mengandung kedua zat 

A : bener ini nulisnya n(B) saja? 

B : iya miss 

A : apa itu n(C) ?  

B : yang tidak mengandung kedua zat 

A :n (C)  nulisnya gini? 

B : hem gak tau  

A : apakah setiap informasi akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : udah 

A : apa hubungan antar yang diketahui dengan yang ditanyakan? 

B : yang ditanyakan adalah hasil dari semua yang diketahui. 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? 

B : ditambahkan lalu dikurangi 

A : coba dituliskan 

B : subjek menuliskan di kertas. 

A : bagaimana kamu mengubah kedalam bentuk diagram venn? 

B : subjek menggambar diagram venn 

A : dalam diagram ini artinya apa? 

B : 18 merek yang mengandung zat pewarna, 10 yang mengandung dua-duanya, 9 merek 

tidak mngandung kedunya. 

A : 10 itu yang mengandung keduanya nulisnya disini? Yang 9 tidak mengandung keduanya 

nulisnya disini? 

B : salah miss, harunya 10 yang di irisan 

A : tunjukkan bagimana kamu menyelesaikan soal tersebut. 

B : subjek  menuliskan cara  menyelesaikan soal. 

A : apakah semua langkah sudah dilakukan? 

B : sudah 

A : apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : sudah 

A : tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut 

B : subjek menuliskan jawaban  tersebut, jadi ada 19 merek. 

A : oke nino, makasih ya. 

A :  yang mengandung keduanya namanaya apa? 
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B : A irisan B 

A : kenapa nulisnya n(B)? 

B : salah miss aku gak tau 

A : yang tidak mengandung keduanya namanya apa? 

B : komplemen 

A : kenapa nulisnya cuma n(C )? 

B : salah miss, aku lupa simbolnya.  

A : berarti banyak makanan yang hanya mengandung zat peyedap rasa ada berapa? 

B : 41-18+10+9. 

A : hasilnya berapa? Hitung dulu coba 

B : 4 

A : hasilnya 4, kenapa kok bisa nulis 22 dan 19 disini? Dari mana angka ini? 

B : 19 merek miss 

A :19 dari mana? Gimana cara ngerjainya kemarin? 

B : 18-9=9, 10-9=1 

A : terus diapaian? Angka 19 dari mana? 

B : gak tau miss, ngawur miss 

Subjek S-03: kynan 

Nomor 1 

A : namanya kynan, betul? 

B : salah.heheeh betul miss 

A : miss lia mau bertanya jawaban soal yang kemarin. 

B : gak mudeng miss 

A : gak mudeng? Okke. Coba dibaca kembali soalnya. 

B : siswa membaca soal dengan jelas 

A : sudah pernahkah melihat soal sebelumya? 

B : sudah waktu dikelas. 

A : sebutkan kat-kata pentingnya. 

B : kata penting apa? 

A : kata penting nya  apa? 

B : dari 40 siswa kelas VII ada 40 siswa, 19 orang menyukai mat, 24 orang mnyukai bahasa 

inggris, 15 menyukai mat dan inggris.  

A : apa yang diketahui? 

B : ada 40 siswa, 19 orang menyukai mat, 24 orang menyukai bahasa inggris, 15 menyukai 

mat dan inggris.  

A : apa yang ditanyakan? 

B : berapa banyak siswa yang tidak menyukai mat dan inggris? 

A : bagaimana kamu menuliskan yang diketaui dan ditanyakan dalam simbol himpunan? tulis 

B : ini miss, yang ditanyakan gak tau nulisnya 

A : 40 siswa itu namanya apa? 

B : semesta 

A : nulisnya gimana? 

B : subjek menuliskan yang diketahui 

A : apakah setiap informasi akan kamu gunakan? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : sudah 

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 

B : yang ditanyakan belum ada jawabanya.hehe 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? 
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B : kata-kata yang ini, ditaruh di diagram venn, trus dicari. 

A : caranya gimana? Jumlah, kali atau bagi? 

B : di bunder-bunder terus dikurangkan. 

A : tuliskan rumus apa yang akan kamu gunakan. 

B : rumus, maksudnya? 

A : rumusnya apa? Tuliskan 

B : rumusnya gak tau, terus diagram venn 

A : nanti dulu, rumusnya apa ? kira-kira apa? 

B : gak atau, lupa 

A : bagaimana cara kamu mengubah ke diagram venn? 

B : dikotak terus dibikin.. (siswa menggambarkan diagram venn).. gini to? 

A : udah, ini artinya apa dek? 

B : arsir 

A : diagram venn nya ini artinya apa? 19, 24,15  orang yang ? 

B : 19 orang yang menyukai mat, 24 orang yang menyukai inggris, 15 orang yang 

matematika dan inggris. 

A : yakin? 

B : iya 

A : tunjukkan bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut? 

B : gak mudengan aku miss. Eee.. 

A : kerjakaanya gimana? 

B : 19 +24 = 43.. loh kok 43.. piye miss gak mudeng 

A : gak  mudeng sama sekali? 

B : iya miss. 

A : oke.lanjut ke nomor 2 

Nomor 2 

A : baca kembali soal tersebut 

B : subjek membaca soal dengan jelas. 

A : sudah pernahkah kamu melihat soal seperti ini sebelumnya? 

B : sudah 

A : kapan? 

B : saat ulangan 

A : sebelum ulangan? 

B : belum miss 

A : sebutkan kata-kata kunci dalam soal tersebut, dan artinya apa? 

B : 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, 58 jiwa 

berusia antara 20 dan 40 tahun. 

A : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

B : yang diketahui tadi, 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun, 128 jiwa berusia lebih dari 20 

tahun, 58 jiwa berusia antara 20 dan 40 tahun. 

A : apa yang ditanyakan soal tersebut? 

B : berapa banyak  penduduk dalam perkampungan tersebut? 

A : bagaimana menuliskan yang diketahui dan ditanyakan dalam soal dengan simbol 

himpunan. 

B : yang n(A) tadi miss? Subjek menuliskan yang diketahui dan ditanyakan.  

A : ini namanya apa? 

B : n(A)=182,  n(B) = 128, n(A irisan B)=85 

A : kalo banyak penduduk, namanya apa? 

B : ohh semesta 

A : apa? 
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B : n(S) 

A : oke, apakah setiap informasi akan kamu gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : iya 

A  : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal tersebut? 

B : sudah 

A : apa hubungan antar yang diketahui dan yang ditanyakn? 

B : hubungannya yang dikethui untuk menjawab yang ditanyakan. 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? Ditambah, dikurang, dibagi? 

B : ditambahkan 

A : semuanya ditambah? coba tuliskan rumusanya. 

B : sunjek menuliskan rumus 

A : bagaimana data-data terebut ditampilkan dalam diagram venn? 

B : dibunder-bunder… subjek menggambar diagram venn). Udah 

A : artinya ini apa dek? 

B : 182 jiwa berusia kurnag dari 40, 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun, 58 jiwa berusia 20 

dan 40 tahun. 

A : tunjukan bagaimana menyelesaikan soal tersebut. 

B : hemm ngantuk… (subjek mengerjakan soal) 125 

A : itu diapain? 

B : dikurang, ditambah 

A : apakah semua langkah dan perhitungan sudah benar? 

B : hemm gak tau. 

A : tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut 

B : jadi di perkampungan itu ada 125 jiwa. Udah 

A : kynan, apa itu n(A)? 

B : n(A) itu 182 jiwa berusia kurang dari 40 tahun 

A : apa n(B)? 

B : 128 jiwa yang berusia lebih dari 20 tahun 

A : ini namanya apa? 

B : A irisan B 85 

A : terus apakah seperti ini rumusnya? 

B : mungkin 

A : sekarang 182+128 hasilnya berapa? 

B : 310 

A : kenapa nulisnya 210? 

B : hehe salah nulis miss 

A : sekarang 310-85 berapa? 

B : 225 

A : ini kok 125? Salah ya? 

B :heheh salah hitung  

Nomor 3 

A : coba dibaca kembali soal tersebut 

B : subjek membaca soal dengan jelas 

A : sudah pernah kah kamu melihat soal tersebut? 

B : eeee sudah tapi beda 

A : sebutkan kata-kata kunci tersebut. 

B : terdapat 40 siswa kelas VII, 20 siswa suka sate ayam, 25 siswa suka sate kambing. 

A : apa yang diketahui soal tersebut? 

B : terdapat 40 siswa kelas VII, 20 siswa suka sate ayam, 25 siswa suka sate kambing. 

A : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 
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B : berapa banyak siswa yang suka makan keduanya? 

A : tuliskan diketahui dan ditanyakan  dalam simbol himpunan 

B : subjek menuliskan diketahui dna ditanyakan.  

A : apakah setiap informasi akan akamu gunakan untuk meyelesaiak soal? 

B : iya 

A : apakah semua informasi sudah cukup untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apa hubungan antara yang diketahui dan ditanyakan? 

B : hubungnya yang diketahui buat jawab yang ditanyakan. 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut. 

B : berarti n(S)=  40- n(A)20- n(B)25 . berarti 45-40 jadinya 5 

A : bagaimana kamu mengubah kalimat tersebut  dalam diagram venn? 

B : subjek menggambarkan diagram venn 

A : jelaskan makna dari setiap diagram venn tersebut 

B : 25 itu yang suka sate kambing,20  yang suka sate ayam, x  itu suka makan keduanya 

A : apakah semua langkah semua langkah sudah dilakukan? 

B : sudah 

A : tuliskan jawaban akhirnya 

B : jadi 5 anak suka makan keduanya. 

A : ini n(A), n(B),n(S) artinya apa? 

B : yang suka sate ayam, ini yang suka sate kambing, ini semua siswa. 

A : cara menyelesaikannya  bener ini? 40-(20+25)=5? 

B :  iya 5 

A : jawaban akhirnya jadi yang menyukai keduanya -5 anak? 

B : 5 miss 

A : la ini nulisnya -5 

B : ehhh salah nulis miss harusnya 5 

Nomor 4 

A : coba baca kembali soalnya 

B : subjek membaca soal dengan jelas 

A : pernahakah anda melihat soal tersebut dalam bentuk lain? 

B : balum 

A : sebutkan kata-kata kunci soal tersebut. 

B : 41 merek makanan, 18 merek mengandung zat perawna,10 merek zat pewarna dan 

penyedap rasa, 9 merek tidak mengandung. 

A : apa yang diketahui dari soal tersebut? 

B : 41 merek makanan, 18 merek mengandung zat perawna,10 merek zat pewarna dan 

penyedap rasa, 9 merek tidak mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. 

A : apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

B : berapa banyak makanan ringan yang hanya mengandung zat penyedap rasa? 

A : tuliskan diketahui dan ditanyakan dalam simbol himpunan. 

B : (subjek menuliskan di kertas)  

A : tuliskan yang ditanyakan 

B : yang hanya mengandung zat penyedap rasa..gak mudeng 

A : apakah semua  informasi akan digunakan untuk menyelesaikan soal? 

B : iya 

A : apa hubungan antara yang ditanyakan dan diketahui? 

B : hubunganya ditanyakan itu jawabanya dari diketahui 

A : apa yang akan kamu lakukan dengan kata-kata tersebut? 

B : dicari jawabanya 
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A : ditambah, dikurang, atau gimana? 

B : ohh aku tau…41-18-10-9 itu dikurangai semua. 

A : tulis rumusnya 

B : (subjek menuliskan rumus) 

A : bagaimana kamu mengubah dalam bentuk diagram veen? 

B : dikotak terus dibunder-bunder (subjek menggambarkan diagram vennnya) 

A : jelasakan makna setiap diagram venn? Yang ini? 

B : yang ini 18 mengandung zat pewarna, 10 merek mengandung keduanya, 9 tidak 

mengandung zat pewarna dan penyedap rasa. 

A : bener gitu penjelasan dan menulisnya? 

B : iya miss. 

A : bagaimana kamu menyelesaikan soal tersebut? 

B : menyelesaikanya … 41-18-10-9. Dikurang semua 

A : hasilnya berapa? 

B : jadi yang ada penyedap rasa ada 4.  

A : apakah semua perhitungan sudah benar? 

B : sudah. 

A : oke  

A : n(A) itu apa? 

B : 41 sempel makanan riangan yang diteliti 

A : n(A) atau n(S)? 

B : Sebentar miss, n(S) 

A : kenapa nulisnya n(A)? 

B : lupa simbolnya  

A : n(C ) apa? 

B : 10 merek yang mengandung zat pewarna dan penyedap rasa 

A : yakin simbolnya n (C)? 

B : ya… sek sebentar..10 merek yang mengandung zat pewarna dan penyedap rasa.. gak tau 

miss. 

A : 9 merek yang tidak mengandung zat pewarna dan penyedap rasa, simbolnya  (   ) 
yakin ini? 

B : ya.. gak tau deng  

A : n(A)-n(B)-n(C)- (   ), 41-18-10-9=4. Rumusnya seperti ini yakin? 

B : iya miss, yakin.. 

A : oke  
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