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Abstrak— Siswa jarang mengaitkan masalah yang berkaitan dengan literasi dengan 

masalah matematika. Siswa tidak memahami bahwa masalah tersebut dapat 

diselesaikan dengan pemodelan matematika. Adapun langkah pemodelan matematika 

adalah understanding, simplifying/structuring, mathematizing, working 

mathematically, dan interpreting/validating. Kompetensi pemodelan matematika 

siswa masih sangat rendah. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan bantuan salah 

satunya yaitu dengan scaffolding. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan 

bagaimana kompetensi pemodelan matematika siswa sebelum scaffolding, scaffolding 

yang diharapkan mampu meningkatkan kompetensi pemodelan matematika, dan 

kompetensi pemodelan matematika siswa setelah diberikan scaffolding dalam 

menyelesaikan masalah persamaan linier. Kompetensi pemodelan matematika subjek 

diperoleh dari analisis jawaban serta hasil wawancara dengan subjek. Peneliti 

menetapkan satu subjek dari masing-masing level yang muncul yaitu level 0, level 1, 

dan level 2 yang kemudian diberikan scaffolding dan tes II untuk melihat kompetensi 

pemodelan matematika setelah scaffolding. Siswa pada level 0 yaitu siswa yang 

belum dapat melakukan langkah pemodelan dengan menggunakan scaffolding yaitu 

pertanyaan penyelidikan, pemeriksaan dan pengungkapan, pengenalan konteks 

bermakna, dan pertanyaan arahan, dapat meningkat pada level 3 yaitu siswa dapat 

melakukan hingga langkah working mathematically. Siswa pada level 1 yaitu siswa 

dapat melakukan langkah understanding dengan scaffolding yang diberikan adalah 

pertanyaan penyelidikan, pertanyaan arahan, pengungkapan ulang bicara siswa, serta 

pemeriksaan dan pengungkapan, dapat meningkat pada level 5 yaitu siswa dapat 

melakukan seluruh langkah pemodelan matematika. Siswa pada level 2 yaitu siswa 

dapat melakukan hingga langkah simplifying/structuring dengan scaffolding yang 

diberikan adalah pertanyaan penyelidikan, pemeriksaan dan pengungkapan, dan 

pertanyaan arahan, dapat meningkat pada level 5 yaitu siswa dapat melakukan seluruh 

langkah pemodelan matematika. 

 
Kata kunci: kompetensi pemodelan matematika, masalah persamaan linier, 

scaffolding 

I. PENDAHULUAN 

Literasi matematika sebagai kemampuan seseorang untuk merumuskan, menerapkan, dan menafsirkan 

matematika dalam berbagai konteks [1]. Hasil PISA 2012 menunjukkan bahwa Indonesia berada pada 

peringkat 64 dari 65 negara peserta. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia masih mengalami 

kendala dalam hal literasi. Literasi matematika memiliki kesesuaian atau kesepahaman dengan Standar 

Inti dalam Permendiknas no. 22 tahun 2006 Mata Pelajaran Matematika [2]. Tujuan yang akan dicapai 

permendiknas dalam Standar Inti Mata Pelajaran Matematika pada intinya adalah juga kemampuan yang 

dikenal sebagai literasi matematika. Dengan demikian,  kemampuan siswa dalam literasi matematika 

perlu mendapatkan perhatian dalam pendidikan.  

Konsep literasi matematika berkaitan erat dengan beberapa konsep lain yang dibahas dalam 

pendidikan matematika dan yang paling penting adalah mengenai model matematika (terkait dengan 

mathematisasion oleh De Lange) dan proses komponennya seperti pada [3] dan [4]. Beberapa pakar 

menyatakan bahwa pemodelan matematika merupakan hal yang penting dalam pendidikan matematika 

untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan nyata seperti pada [5], [6], dan [7]. 

Salah satu tujuan utama dari pendidikan matematika pada semua tingkat pendidikan untuk membantu 

pengembangan kompetensi pemodelan matematika siswa [8]. “Referensi [9] menyatakan kompetensi 
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pemodelan matematika sebagai kemampuan siswa untuk melakukan langkah-langkah pemodelan” yang 

kemudian dinyatakan dalam bentuk level seperti Tabel 1. 

 
TABEL 1. KOMPETENSI PEMODELAN MATEMATIKA LUDWIG DAN XU (2010) 

Level Deskripsi 

0 

(Blank answer 

sheet or no 

related 

answers) 

Siswa tidak memahami situasi dan tidak dapat mensketsa atau menuliskan apapun 

masalah 

1 

(Between 

understanding 

task and 

simplifying and 

structuring) 

Siswa hanya memahami masalah yang diberikan, tetapi tidak dapat menstruktur 

dan menyederhanakan situasi atau tidak dapat menemukan hubungan dengan ide-

ide matematika 

2 

(Simplifying/ 

Structuring) 

 

Sesudah menginvestigasi situasi nyata yang diberikan, siswa menemukan model 

nyata melalui menstruktur dan menyederhanakan, tetapi tidak mengetahui 

bagaimana membawa situasi tersebut ke dalam masalah matematika. 

3 

(Mathematizing) 

 

Siswa tidak hanya dapat menemukan model nyata, tetapi juga mengubah ke 

dalam masalah matematika yang tepat, tetapi tidak dapat bekerja dengan 

menggunakan matematika 

4 

(Working 

mathematically) 

Siswa dapat menjadikan ke dalam masalah matematika dari masalah nyata, 

bekerja dengan masalah matematika dan memperoleh hasil 

5 

(Interpreting 

and validating) 

Siswa dapat melakukan proses pemodelan matematika dan mengembalikan 

masalah matematika dihubungkan dengan situasi yang diberikan 

 

Penelitian sebelumnya menunjukkan kurang dari 10% siswa yang memiliki kompetensi pemodelan 

matematika hingga level 5 seperti pada [9], [10], dan [11].  Dalam penelitian tersebut, peneliti hanya 

menentukan kompetensi pemodelan matematika siswa dalam bentuk level. Pemberian scaffolding bagi 

siswa yang belum mencapai kompetensi pemodelan matematika pada level 5 belum terlihat pada 

penelitian-penelitian tersebut. Oleh karena itu, dengan scaffolding diharapkan dapat membantu siswa 

dalam meningkatkan kompetensi pemodelan matematika mereka. 

Scaffolding sebagai suatu proses dimana seseorang dibantu dalam menuntaskan masalah tertentu 

melampaui kapasitas perkembangannya melalui bantuan dari guru atau orang lain yang memiliki 

kemampuan lebih [12]. Beberapa alasan penggunaan scaffolding adalah scaffolding dapat menaikkan 

level kemampuan dan menunjukkan miskonsepsi siswa [13] serta dapat mengembangkan kemandirian 

mereka,sense-making, dan kepercayaan diri siswa [14]. 

Dengan demikian, peneliti perlu mengetahui bagaimana kompetensi pemodelan matematika siswa 

sebelum scaffolding, bagaimana upaya pemberian scaffolding yang diharapkan mampu meningkatkan 

kompetensi pemodelan matematika siswa, serta bagaimana kompetensi pemodelan matematika siswa 

setelah scaffolding. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kompetensi pemodelan matematika 

siswa sebelum scaffolding, upaya scaffolding yang diharapkan dapat membantu meningkatkan 

kompetensi pemodelan matematika siswa, dan kompetensi pemodelan matematika siswa setelah 

scaffolding. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan 

dan pengalaman serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti, guru maupun praktisi pendidikan 

lain berkaitan dengan  kompetensi pemodelan matematika siswa serta upaya scaffolding untuk 

meningkatkan kompetensi pemodelan matematika siswa.  

II. METODE PENELITIAN 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis penelitian 

ini dapat dikatakan sebagai penelitian studi kasus. Sumber data berasal dari lembar hasil pekerjaan siswa 

pada saat Tes 1 sebelum scaffolding, hasil wawancara dan lembar pedoman scaffolding yang berisi arahan 

untuk subjek, serta lembar hasil pekerjaan siswa pada Tes II setelah scaffolding. Adapun pemilihan 



 SEMINAR NASIONAL MATEMATIKA DAN PENDIDIKAN MATEMATIKA UNY 2015 

855 

      

  

subjek adalah dengan memberikan Tes I (Tes Kompetensi) kepada seluruh siswa kelas XA dan XG MAN 

Tlogo Blitar. Kemudian peneliti mendeskripsikan secara garis besar jawaban siswa dan menglasifikasikan 

berdasarkan dugaan mengenai kompetensi pemodelan matematika siswa. Selanjutnya, peneliti memilih 

beberapa subjek untuk diwawancarai agar peneliti dapat mengetahui lebih detail mengenai kompetensi 

pemodelan matematika subjek. Kompetensi pemodelan yang muncul pada penelitian ini adalah level 0, 

level 1, level 2, dan level 5. Peneliti hanya memilih siswa dengan level 0, level 1, dan level 2 karena 

siswa pada level 5 sudah dapat melakukan langkah pemodelan dengan sempurna. Peneliti memilih satu 

subjek dari masing-masing level 0 (Subjek 1 yang selanjutnya disimbolkan S1), level 1 (Subjek 2 yang 

selanjutnya disimbolkan S2) dan level 2 ( Subjek 3 yang selanjutnya disimbolkan S3) untuk diberikan 

scaffolding dan Tes II. Tahap yang dilakukan peneliti adalah melakukan studi pendahuluan, pembuatan 

instrumen, pemilihan kelas yaitu kelas XA dan XG, pelaksanaan Tes I, analisis hasil tes tulis, pemilihan 

subjek untuk wawancara, pemberian scaffolding, dan pelaksanaan Tes II. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini selain peneliti sebagai instrumen utama adalah soal tes dengan bentuk soal PISA 

berupa masalah persamaan linier sebanyak 1 soal, pedoman wawancara, pedoman kompetensi pemodelan 

matematika, pedoman scaffolding, dan bukti rekaman. Instrumen terlebih dahulu divalidasi untuk 

menentukan kevalidan serta kelayakan untuk digunakan dalam penelitian ini. Adapun teknik analisis data 

dalam penelitian ini meliputi kategorisasi dari jawaban siswa baik dari hasil tes maupun wawancara 

berdasarkan karakteristik pada pedoman kompetensi pemodelan matematika. Selanjutnya penentuan 

kompetensi pemodelan matematika subjek beserta prediksi scaffoldingnya. Penyajian data dalam bentuk 

gambar serta penjelasan dari gambar. Selanjutnya peneliti menuliskan data verbal scaffolding dalam 

bentuk narasi.  

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Kompetensi Pemodelan Matematika S1 Sebelum, Saat Pemberian, dan Setelah Scaffolding 

Hasil analisis jawaban dan wawancara dengan S1 menunjukkan bahwa untuk pertanyaan 1, S1 hanya 

menyebutkan beberapa informasi yang ada pada soal seperti terlihat pada Gambar 1. Namun, beberapa 

bagian dari cerita yang merupakan informasi penting tidak disampaikan oleh S1. S1 salah dalam 

menentukan siapa yang mendapatkan tiket biasa dan tiket spesial. Pada Gambar 2, S1 menggunakan 

ketiga grafik untuk menentukan harga tiket biasa dan harga tiket spesial. S1 terbalik dalam menentukan 

nilai   dan   pada grafik. Pada kesimpulan, S1 menuliskan anggota keluarga yang mendapatkan tiket 

biasa dan tiket spesial seperti terlihat pada Gambar 3 tidak sesuai dengan masalah yang ditanyakan dalam 

soal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pertanyaan 2 kesimpulan pertama terlihat pada Gambar 4, jawaban S1 kurang tepat karena 

Ricky mendapatkan tiket biasa. Pada kesimpulan kedua seperti terlihat pada Gambar 5, S1 menuliskan 

bahwa tiket spesial lebih mahal daripada tiket biasa. Alasan tersebut kurang tepat karena bertentangan 

dengan yang diketahui. Pada kesimpulan ketiga, jawaban S1 kurang tepat yang menyatakan bahwa Dito 

membeli tiket biasa dan Doni membeli tiket spesial seperti terlihat pada Gambar 6.  

 

 

 

                             
GAMBAR 1. INFORMASI YANG DIKETAHUI S1                                    GAMBAR 3. HASIL JAWABAN S1 

 
GAMBAR 2. PENYELESAIAN S1 

 
GAMBAR 1(b) PENYELESAIAN S1 
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S1adalah subjek pada level 0. S1 adalah subjek yang memahami bahwa masalah yang diberikan 

merupakan masalah dengan tema rekreasi. S1 memahami anggota keluarga yang diajak Doni untuk 

rekreasi ke “Green Garden”. S1 memahami bahwa pada hari libur tiket naik 15%. S1 tidak memahami 

bahwa situasi pada hari Senin dan Rabu merupakan informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah yang diberikan, tidak memahami jika yang ditanyakan adalah harga tiket biasa dan harga tiket 

spesial, jawaban S1 tidak mengarah pada solusi yang tepat. Hal tersebut menyatakan bahwa siswa berada 

pada level 0 yaitu siswa tidak memahami situasi dan tidak dapat mensketsa sesuatu yang konkrit dari 

masalah [9].  
Adapun scaffolding yang diberikan adalah pada langkah understanding, peneliti menanyakan masalah 

yang ditanyakan dalam soal (probing question), meminta S1 melihat kembali jawabannya berkaitan 

dengan jenis tiket yang diterima Dito dan Ricky (looking and verbalising), menanyakan berkaitan dengan 

informasi jumlah uang yang dibayarkan sebagai informasi penting (identifying meaningful context). Pada 

langkah simplifying/structuring, peneliti memberikan prompting question agar S1 dapat menstruktur 

masalah. Pada langkah mathematizing, peneliti memberikan memberikan prompting question agar dapat 

menggunakan variabel dan menuliskan model matematika. Pada langkah working mathematically, 

peneliti menanyakan manipulasi aljabar S1 (interpreting student action and talk) dan menanyakan 

kebenaran jawaban S1 (looking and verbalising). Pada langkah validating/interpreting, peneliti meminta 

S1 mengembalikan jawaban ke masalah awal (prompting question), menanyakan kebenaran jawaban 

kesimpulan pertama (looking and verbalising), dan meminta S1 melihat kembali informasi tambahan 

mengenai harga tiket pada hari libur (prompting question).   

Deskripsi jawaban S1 setelah scaffolding yaitu S1 dapat melakukan keseluruhan langkah 

understanding. S1 dapat menyebutkan semua informasi yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

masalah. S1 dapat melakukan langkah simplifying/structuring walaupun tidak dituliskan secara jelas. 

Pada langkah mathematizing, S1 dapat menyusun model matematika dengan benar. Namun pada working 

mathematically, S1 salah dalam melakukan perhitungan dan tidak melanjutkan perhitungannya. 

“Referensi [9] menyatakan S1 berada pada level 3 yaitu siswa tidak hanya dapat menemukan model 

nyata, tetapi juga mengubah ke dalam masalah matematika yang tepat, tetapi tidak dapat bekerja dengan 

menggunakan matematika”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa S1 pada level 0 yaitu siswa yang 

belum dapat melakukan seluruh langkah pemodelan sebelum scaffolding dapat meningkat pada level 3 

yaitu siswa dapat melakukan langkah understanding, simplifying/structuring, dan mathematizing setelah 

scaffolding.  

 

B. Kompetensi Pemodelan Matematika S2 Sebelum, Saat Pemberian, dan Setelah Scaffolding 

Hasil analisis jawaban dan wawancara dengan S2 menunjukkan bahwa S2 dapat menyebutkan 

informasi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan seperti terlihat pada Gambar 7. 

S2 juga mengetahui apa yang ditanyakan yaitu harga tiket biasa dan harga tiket spesial. Namun, S2 

menentukan harga dari grafik yang dipilihnya tanpa adanya alasan yang pasti seperti terlihat pada Gambar 

8. S2 mengatakan jawaban tersebut diperoleh berdasarkan tebakan. Pada pertanyaan kedua, untuk 

kesimpulan pertama, S2 dapat menyebutkan alasan dengan tepat. Pada kesimpulan kedua dan ketiga, S2 

tidak menyebutkan uraian yang jelas dari jawabannya seperti terlihat pada Gambar 9.  

 

 

 

 

             
GAMBAR 4. JAWABAN S1 PERTANYAAN 2 KESIMPULAN 1             GAMBAR 5. JAWABAN S1 PERTANYAAN 2 KESIMPULAN 2 

 

 
GAMBAR 6. JAWABAN S1 PERTANYAAN 2 KESIMPULAN 3 
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S2 adalah subjek dengan level 1. S2 adalah subjek dapat menyebutkan informasi yang diperlukan 

antara lain S2 dapat menceritakan siapa saja keluarga Doni dan usia masing-masing, menceritakan siapa 

saja kerabat yang ikut rekreasi pada hari Senin dan Rabu serta jumlah uang yang dibayarkan pada 

masing-masing hari, kenaikan harga tiket 15% pada hari libur. S2 dapat menyebutkan apa yang harus 

dicari dari soal yaitu harga tiket biasa dan harga tiket spesial. S2 tidak menglasifikan anggota kerabat 

Doni ke dalam tiket biasa dan tiket spesial. S2 tidak mengarahkan jawabannya pada penyelesaian dengan 

aljabar. S2 dapat memilih grafik yang benar tetapi alasan subjek tidak berdasarkan informasi yang ada 

pada soal. Kemudian S2 menggunakan grafik tersebut untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Hal 

tersebut menyatakan bahwa siswa berada pada level 1 yaitu siswa hanya memahami situasi real yang 

diberikan, tetapi tidak dapat menstruktur dan menyederhanakan situasi atau tidak dapat menghubungkan 

dengan masalah matematika [9]. 

Adapun scaffolding yang diberikan adalah pada langkah simplifying/structuring, peneliti memberikan 

probing question untuk melihat pemahaman S2 mengenai jumlah uang yang dibayarkan pada hari Senin 

dan Rabu. Selanjutnya, peneliti mengarahkan S2 untuk menglasifikasikan anggota kerabat Doni ke tiket 

biasa dan tiket spesial masing-masing (prompting question). Pada langkah mathematizing, peneliti 

menanyakan contoh dan makna dari variabel (prompting question), simbol dari variabel (rephrasing 

student’s talking), menanyakan bentuk sederhana dari model matematika yang ditulis (prompting 

question). Pada langkah working mathematically, peneliti menanyakan arti eliminasi dan apakah jawaban 

S2 sudah mengarahkan pada arti eliminasi ( probing question) dan meminta S2 memeriksa kembali 

jawabannya yang masih kurang tepat (looking and verbalising). Pada langkah validating/interpreting, 

peneliti memberikan prompting question untuk menanyakan informasi yang ada pada soal yang tidak 

digunakan S2 dalam menjawab soal.  

Deskripsi jawaban S2 setelah scaffolding adalah S2 dapat menuliskan informasi yang diketahui pada 

langkah understanding. Langkah simplifying tidak terlihat dengan jelas, untuk structuring sudah terlihat 

saat S2 menuliskan yang diketahui walaupun secara penulisan kurang tepat. Namun peneliti menduga 

bahwa S2 sudah melakukan langkah simplifying/structuring. Pada langkah mathematizing, S2 dapat 

menuliskan model matematika dengan benar. Pada langkah working mathematically, S2 menggunakan 

metode campuran (eliminasi dan subtitusi). Pada langkah validating/interpreting, S2 mensubtitusikan 

nilai yang diperoleh ke dalam kedua persamaan untuk mengecek kebenaran jawaban. S2 tidak secara 

langsung  melakukan langkah validating pada masalah ini yaitu memberikan kesimpulan mengenai hasil 

yang diperoleh. Hal ini terlihat pada jawaban S2 yang tidak mengembalikan simbol ke masalah awal. 

Namun S2 dapat menjawab dengan tepat pertanyaan selanjutnya yaitu dengan mengartikan/ 

mengembalikan simbol ke masalah awal. “Referensi [9] menyatakan S2 berada pada level 5 yaitu yaitu 

siswa dapat melakukan proses pemodelan matematika dan mengembalikan masalah matematika 

dihubungkan dengan situasi yang diberikan”. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa S2 pada level 1 

yaitu yaitu siswa dapat melakukan langkah understanding saja sebelum scaffolding dapat meningkat pada 

level 5 yaitu siswa dapat melakukan seluruh langkah pemodelan matematika (understanding, 

simplifying/structuring, mathematizing, working mathematically, dan validating/interpreting) setelah 

     
        GAMBAR 7. INFORMASI YANG DIKETAHUI S2                  GAMBAR 8. PENYELESAIAN DAN JAWABAN S2 

 

 
GAMBAR 9. JAWABAN S2 PERTANYAAN 2 
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scaffolding walaupun siswa tidak menuliskan kesimpulan secara langsung namun tersirat pada jawaban 

pertanyaan selanjutnya. 

 

C. Kompetensi Pemodelan Matematika S3 Sebelum, Saat Pemberian, dan Setelah Scaffolding 

Hasil analisis jawaban dan wawancara dengan S3 menunjukkan bahwa S3 dapat menyebutkan semua 

informasi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang ada pada soal yaitu mengenai anggota 

kerabat Doni yang diajak rekreasi beserta usia masing-masing, menyebutkan situasi pada hari Senin dan 

Rabu, menyebutkan kenaikan harga tiket sebesar 50% pada hari libur serta dapat menyebutkan masalah 

yang ditanyakan yaitu mengenai harga tiket biasa dan harga tiket spesial. S3 dapat membuat model situasi 

nyata pada hari Senin dan Rabu. Namun, S3 mendapatkan hasil dengan mencoba-coba dan tidak 

mengaitkannya dengan model matematika serta tidak membuat kesimpulan dari jawaban. Jawaban S3 

dapat dilihat pada Gambar 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada pertanyaan 2 kesimpulan pertama, kedua, dan ketiga, S3 dapat menyebutkan alasan dengan tepat 

namun tanpa disertai dengan uraian perhitungan yang jelas seperti terlihat pada Gambar 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S3 adalah subjek dengan level 2. S3 adalah subjek yang dapat menyebutkan informasi yang diketahui, 

memahami apa yang ditanyakan, dapat membuat model situasi yang mengaitkan dengan masalah 

matematika, namun S3 tidak dapat menuliskan model matematika. Hal tersebut menyatakan bahwa siswa 

level 2 adalah siswa yang setelah diberikan situasi nyata, siswa menemukan model nyata melalui 

penstrukturan dan penyederhanaan, tetapi tidak mengetahui bagaimana menerjemahkan ke dalam model 

matematika [9]. 

Adapun scaffolding yang diberikan adalah pada langkah mathematizing, peneliti apa yang dilihat dari 

pertanyaan pada soal, kemudian menanyakan istilah   dan   dalam aljabar (probing question). Pada 

langkah working mathematically, S3 salah dalam melakukan perhitungan. Oleh karena itu, peneliti 

meminta S3 untuk melihat kembali jawabannya (looking and verbalising). Pada langkah 

validating/interpreting, peneliti meminta S3 untuk melihat kembali soal dan informasi yang ada 

(prompting question). 

Deskripsi jawaban S3 setelah scaffolding adalah S3 sudah dapat menuliskan informasi yang diketahui 

dan masalah yang ditanyakan pada langkah understanding. Langkah structuring tidak terlihat jelas. 

Langkah simplifying terlihat saat S3 menuliskan/ menglasifikasikan anggota kerabat berdasarkan tiket 

tujuan masing-masing. S3 dapat melakukan langkah mathematizing yaitu membuat model matematika 

dengan benar. Pada langkah working mathematically, S3 menggunakan metode eliminasi untuk mencari 

nilai   dan  . Kemudian S3 melakukan langkah validating/interpreting, S3 mensubtitusikan nilai   dan   

ke dalam dua persamaan. Kemudian S3 mengembalikan simbol yang diperoleh ke masalah awal yaitu 

harga tiket. S3 juga dapat menjawab kesimpulan pertama, kedua dan ketiga dengan benar. “Referensi [9] 
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menyatakan S3 berada pada level 5 yaitu siswa dapat melakukan proses pemodelan matematika dan 

mengembalikan masalah matematika dihubungkan dengan situasi yang diberikan”. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa S3 meningkat dari level 2 yaitu siswa dapat melakukan seluruh langkah 

understanding dan simplifying/structuring sebelum scaffolding dapat meningkat pada level 5 yaitu siswa 

dapat melakukan seluruh langkah pemodelan matematika (understanding, simplifying/structuring, 

mathematizing, working mathematically, dan validating/interpreting) setelah scaffolding. 

 

D. Pemberian Scaffolding   

Beberapa tipe scaffolding Anghileri yang digunakan dalam penelitian ini adalah probing question, 

looking and verbalising, identifying meaningful context, prompting question, interpreting student action 

and talk, dan rephrasing student talk [15]. Probing question merupakan metode pengajaran untuk 

membantu guru mengeksplorasi apa yang siswa pikirkan [16]. Tipe kedua adalah looking and verbalising. 

Pimm seperti pada [15] yang menyatakan bahwa dengan looking and verbalising merupakan langkah 

untuk mengekspresikan pemikiran mereka dengan diucapkan secara keras dan mengorganisasi pemikiran 

mereka sendiri. Tipe ketiga adalah identifying meaningful context. Konteks dapat memberikan suatu alat 

untuk menambatkan pemahaman dan dapat membuat siswa memiliki kepekaan terhadap matematika [17]. 

Tipe keempat adalah prompting question (pertanyaan arahan). Prompting question memberikan cara 

komunikasi yang pasti antara guru dan siswa , berkaitan dengan materi yang dipahami siswa yang 

memberikan rangsangan yang berbeda untuk menuju jawaban, dan mengajarkan pada jawaban yang 

sesuai [18]. Tipe kelima adalah interpreting student action and talk. Interpretasi pekerjaan siswa 

merupakan kemampuan untuk memperhatikan aspek pemikiran matematis [19]. Tipe keenam adalah 

rephrasing student talk. Dengan memparafrasekan kembali menggunakan istilah matematika yang tepat, 

siswa akan dapat menggunakan bahasa yang tepat ketika mereka menyampaikan penjelasan, dan 

justifikasi mereka [20].  

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam 

penelitian ini adalah: 

a) Siswa berada pada level 0 yaitu siswa tidak memahami masalah yang diberikan. Dalam hal ini siswa 

belum dapat melakukan langkah understanding sebelum scaffolding. Scaffolding yang diberikan 

adalah pertanyaan penyelidikan (probing question), pemeriksaan dan pengungkapan (looking and 

verbalising), pengenalan konteks bermakna (identifying meaningful context), dan pertanyaan arahan 

(prompting question). Siswa meningkat pada level 3 yaitu dapat melakukan langkah understanding, 

simplifying/structuring, dan mathematizing setelah scaffolding.  

b) Siswa berada pada level 1 yaitu siswa hanya dapat melakukan langkah understanding sebelum 

scaffolding. Scaffolding yang diberikan adalah pertanyaan penyelidikan (probing question), 

pertanyaan arahan (prompting question), pengungkapan ulang bicara siswa (rephrasing student’s 

talk), dan pemeriksaan dan pengungkapan (looking and verbalising). Setelah scaffolding, siswa berada 

pada level 5 yaitu dapat melakukan seluruh langkah pemodelan matematika (understanding, 

simplifying/structuring, mathematizing, working mathematically, dan validating/interpreting) 

walaupun siswa tidak menuliskan kesimpulan secara langsung namun tersirat pada jawaban 

pertanyaan selanjutnya. 

c) Siswa berada pada level 2 yaitu siswa yang  hanya dapat  melakukan langkah understanding dan 

simplifying/structuring sebelum scaffolding. Scaffolding yang diberikan adalah pertanyaan 

penyelidikan (probing question), pemeriksaan dan pengungkapan (looking and verbalising), dan 

pertanyaan arahan (prompting question). Setelah scaffolding, siswa berada pada level 5 yaitu siswa 

dapat melakukan seluruh langkah pemodelan matematika (understanding, simplifying/structuring, 

mathematizing, working mathematically, dan validating/interpreting).  

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini, peneliti menyampaikan beberapa saran yaitu 1) peneliti dan guru perlu 

memahami kompetensi pemodelan matematika siswa dalam menyelesaikan masalah sehingga dapat 

memberikan scaffolding kepada siswa dengan level 0-4 sehingga kompetensi siswa mencapai level 5 

yaitu dapat melakukan langkah pemodelan dengan sempurna setelah scaffolding, 2) peneliti memberikan 

scaffolding kepada siswa setelah satu minggu diberikan Tes I (Tes Kompetensi), penelitian selanjutnya 
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diharapkan dapat meneliti bagaimana kompetensi pemodelan matematika siswa dengan scaffolding 

melebihi waktu dalam penelitian ini.  
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