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LAMPIRAN 1. Surat Izin Penelitian 
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LAMPIRAN 2. Lembar Balitbang 
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LAMPIRAN 3 

KISI-KISI INSTRUMEN MATEMATIKA 

Satuan Pendidikan  : SMA    Jumlah Soal : 5 Butir 

Mata Pelajaran : Matematika Wajib  Waktu  :2 45 

Menit 

Materi Pokok  : Limit Fungsi   Bentuk Soal  :Esay 

Kelas    : XI IPS 1 

Standar 

Kompetensi 

Kompetensi 

Dasar 

Indikator 

Soal 

Nomor 

Soal 

Level Kognitif 

C1 C2 C3 

Menggunakan 

konsep limit 

fungsi dan 

turunan fungsi 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

Menjelaskan 

limit fungsi 

aljabar (fungsi 

polinom dan 

fungsi rasional) 

secara intuitif 

dan sifat-

sifatnya, serta 

menentukan 

eksistensinya 

Menjelaskan 

arti limit 

fungsi 

1 √   

Menentukan 

nilai limit 

fungsi 

Aljabar 

dengan Sifat-

sifat limit 

fungsi 

Aljabar 

2,3, 

dan 5 
 √  

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan 

dengan limit 

fungsi aljabar 

Membuktikan Nilai 

fungsi aljabar di satu 

titik 

4   √ 
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LAMPIRAN 4 

Instrumen Soal Tes Tulis Limit Fungsi 

Mata Pelajaran  : Matematika  

Kelas    : XI IPS 2  

Tahun Pelajaran  : 2020/2021  

Semester   : Genap  

 

Petunjuk:   

 Bacalah soal dengan teliti.  

 Kerjakan soal dengan menuliskan uraian jawaban.  

 

Soal:  

1. Tuliskan definisi limit fungsi secara intuitif.  

2. Hitunglah nilai dari  

   
     

            

3. Tentukan nilai dari  

   
   

 
      

   
  

4. Buktikan bahwa  

   
   

   

√   
   

5. Tentukan nilai dari 

   
   

    

√      
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LAMPIRAN 5. 

 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL MATEMATIKA 

Soal Jawaban Skor 

Tuliskan definisi 

limit fungsi secara 

intuitif. 

Misalkan f suatu fungsi dalam variabel x 

dan L adalah bilangan real                     

3 

              3 

Menunjukkan bahwa jika   mendekati 𝑎 

tetapi     𝑎, maka nilai      mendekati 
L 

3 

Hitunglah nilai dari  

   
     

      

      
 

 Menggunakan metode substitusi langsung 

maka diperoleh nilai: 

   
     

         

                

3 

       =13 33 

         
     

                    

 

3 

Tentukan nilai dari  

   
   

 
      

   
  

 

Jika   → 3 di substitusi langsung maka 

akan diperoleh bentuk 
 

 
. Jadi 

menggunakan metode penfaktoran 

sehingga diperoleh nilai: 

   
   

 
      

   
  

          

     
 

33 

   
   

          3 

         
   

 
      

   
           

33 

Buktikan bahwa  

   
   

   

√   
   

 

        
   

   

√   
   

Jika       di substitusi langsung maka 

akan diperoleh bentuk 
 

 
, Jadi 

   
   

   

√   
  
√   

√   
 

3 

   
   

      √    

 √   √  √    
 

3 

   
   

      √    

 √     
 

 

3 
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      √    

  
 
 
     

 

3 

   
   

      √    

     
 

3 

   
   

√    √      3 

                      
   

   

√   
   

3 

Tentukan nilai dari 

   
   

    

√      
 

 

Jika       di substitusi langsung maka 

akan diperoleh bentuk 
 

 
, Jadi 

   
   

    

√      
 

√       

√      
 

 

3 

   
   

       √       

        
 

 

3 

   
   

       √       

      
 

 

3 

   
   

√       √       

 

3 

√       √      √   
       

3 

        
   

    

√      
          

3 

Jumlah 66 
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LAMPIRAN 6. 

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

No Nama Siswa Kode subjek Kelas 

1 Amelia Istiqomah   S01 (Subjek 01) XI IPS 2 

2 Amrin S02 (Subjek 02) XI IPS 2 

3 Ani Anjani S03 (Subjek 03) XI IPS 2 

4 Anita Ratna Sari S04 (Subjek 04) XI IPS 2 

5 Asjeniatin S05 (Subjek 05) XI IPS 2 

6 Elsa Yudis S06 (Subjek 06) XI IPS 2 

7 Fedriawan S07 (Subjek 07) XI IPS 2 

8 Ichrul Setia Putra S08 (Subjek 08) XI IPS 2 

9 Zapnal Abdul Ri Jal S09 (Subjek 09) XI IPS 2 

10 Rendi S10 (Subjek 10) XI IPS 2 

11 Riski Wahyudi S11 (Subjek 11) XI IPS 2 

12 Riswan Almaun 

Hidayat.S 

S12 (Subjek 12) XI IPS 2 

13 Sarah Ashari S13 (Subjek 13) XI IPS 2 

14 Siti Rohany S14 (Subjek 14) XI IPS 2 

15 Sri Wulandari S15 (Subjek 15) XI IPS 2 

16 Suryo S16 (Subjek 16) XI IPS 2 

17 Tatang  S17 (Subjek 17) XI IPS 2 
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LAMPIRAN 7. 

PEDOMAN WAWANCARA GURU 

Nama Guru    :  ………………………………  

Mata Pelajaran   :………………………………  

Hari/Tanggal    : ………………………………  

Tempat    : ………………………………  

Waktu    : ………………………………  

No Pertanyaan Jawaban Guru 

1 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan 

siswa kelas XI pada Jurusan IPS dalam 

pembelajaran matematika?  

 

2 Metode apa yang sering Bapak gunakan 

pada saat mengajar?  

 

 

3 Kalau mengajar materi Limit, biasanya 

Bapak menggunakan metode apa?  

 

 

4 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan 

siswa dalam mengerjakan soal dalam materi 

Limit?  

 

 

5 Kesalahan apa saja yang sering dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal Limit?  

 

 

6 Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi 

kesalahan yang dilakukan siswa? 

 

 

7 Kendala-kendala apa yang Bapak alami 

dalam mengajarkan pembelajaran 

matematika pada materi Limit?  

 

 

 

Keterangan: Butir-butir pertanyaan diatas dapat berubah, tergantung dengan 

kondisi setiap jawaban yang diberikan guru. 
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LAMPIRAN 8. 

HASIL WAWANCARA DENGAN GURU MENGENAI MATERI 

LIMIT FUNGSI 

Nama Guru    :  Idris Kuba, S.Pd, M.Pd 

Mata Pelajaran   : Matematika  

Hari/Tanggal    : ………………………………  

Tempat    : Sekolah MAN 1 Konawe Selatan   

No Pertanyaan Jawaban Guru 

1 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan siswa 

kelas XI pada Jurusan IPS dalam pembelajaran 

matematika?  

Kalau bicara mengenai kemapuan 

siswa pada kelas XI jurusan IPS 

dalam mata pelajaran matematika 

masih sangat kurang, ada yang bisa 

tetapi itu sangat sedikit cuman 5 

orang 

2 Metode apa yang sering Bapak gunakan pada 

saat mengajar?  

 

Metode Tanya jawab yang dimana 

metode Tanya jawabdalam 

pembelajaran matematika adalah 

cara pembelajaran matematika 

dalam bentuk pertanyaan yang 

harus dijawab, terutama daei guru 

kepada siswa tetapi dapat pula dari 

siswa kepada guru 

3 Kalau mengajar materi Limit, biasanya Bapak 

menggunakan metode apa?  

 

Menggunakan metode demonstrasi 

dimana dengan memperagakan atau 

mempertunjukkankepada 

siswatentang suatu proses, situasi 

atau benda tertentu baik sebenarnya 

atau hanya sekedar tiruan=tiruan 

yang sering disertai dengan 

penjelasan lisan. 

4 Menurut Bapak, bagaimana kemampuan siswa 

dalam mengerjakan soal dalam materi Limit?  

 

Sebagian siswa ada yang bisa pada 

materi limit fungsi tetapi hanya 

sedikit dibandingkan siswa yang 

tidak bisa. Masih banyak siswa 

khususnya pada jurusan IPS yang 

masih rendah kemampuannya pada 

materi limit fungsi 

5 Kesalahan apa saja yang sering dilakukan siswa 

dalam menyelesaikan soal Limit?  

 

Kesalahan dalam memahami konsep 

dan rumus-rumus mengenai limit 

fungsi 

6 Bagaimana cara Bapak untuk mengatasi 

kesalahan yang dilakukan siswa? 

 

Dengan cara menjelaskan 

semaksimal mungkin kepada siswa. 

7 Kendala-kendala apa yang Bapak alami dalam 

mengajarkan pembelajaran matematika pada 

materi Limit?  

 

Kendala-kenda yang sering terjadi 

dalam mengajar pada materi limit 

fungsi kurangnya siswa yang 

menyukai mata pelajaran 

matematika sehingga sebagian 

siswa kurang dalam memahami 

yang telah dijelaskan 
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LAMPIRAN 9. 

PEDOMAN WAWANCARA SISWA 

Letak Kesalahan Pertanyaan 

Kesalahan membaca soal (reading error) 1. Coba perhatikan soal nomor (sesuai dengan 

nomor soal yang ditunjuk). Tolong bacakan 

soal tersebut dengan jelas! (jika siswa tidak 

dapat membaca katakata atau simbol-simbol 

dengan bena 

Kesalahan memahami soal (reding 

Comprehension) 

2. Adakah kalimat yang tidak kamu pahami?  

3. Pada bagian mana yang kamu kurang paham? 

(Jika siswa mengatakan ada)   

4. Mengapa (nama siswa) tidak menuliskan pada 

lembar jawaban? (jika siswa tidak menuliskan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan 

soal) 

Kesalahan transformasi soal ( Transform 

error) 

2. Coba perhatikan soal nomor (sesuai nomor 

soal yang ditunjuk). Apa yang ditanyakan dari 

soal tersebut?.  

3. Apakah (nama siswa) tahu Rumus yang 

manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut?  

4. Operasi hitung apa yang (nama siswa) 

gunakan? 

Kesalahan keterampilan proses (process 

Skill 

5. Coba perhatikan soal nomor (sesuai nomor 

yang ditunjuk). Mengapa langkah-langkah 

penyelesaian yang (nama siswa) tulis tidak 

dilanjutkan? (jika siswa tidak dapat 

memproses lebih lanjut solusi dari soal)  

6. (nama siswa) merasakan kesulitan pada 

bagian mana? (jika siswa mengatakan 

kesulitan)  

7. Coba perhatikan soal nomor (sesuai dengan 

nomor soal yang ditunjukkan). Operasi apa 

yang (nama siswa) gunakan untuk 

menyelesaikan saol tersebut?  

8. Apakah (nama siswa) dapat 

mengoperasikannya?  

9. Bagaimana cara (nama siswa) 

mengoperasikan bilangan tersebut? (bila 

siswa salah dalam mengoperasikan suatu 

bilangan)  

10. Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

(sesuai nomor yang ditunjuk). Apakan 

perhitungan yang (nama siswa) lakukan 

sudah benar? Salahnya dimana? (jika siswa 

mengatakan salah) 

Kesalahan menuliskan jawaban  

(endcoding Error) 

11. Coba perhatikan soal nomor (sesuai soal 

yang ditunjukkan). (Nama siswa) diminta 

untuk mencari apa?  

12. Apakah (nama siswa) sudah mendapatkan 

jawabannya?  

13. Apakah (nama siswa) bisa menyampaikan 

kesimpulan dari pertanyaan tersebut?  
Keterangan: Butir-butir pertanyaan diatas dapat berubah, tergantung dengan kondisi setiap jawaban yang diberikan 

siswa. 
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LAMPIRAN 10. Hasil Wawancara Dengan Siswa 

HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL  PEKERJAAN 

SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S08 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal nomor 1 

yang saya sudah berikan beberapa minggu yang 

lalu? 

Tidak saya sudah lupa soalnya 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah kamu 

membacanya? 

Bisa kak. Tuliskan definisi limit 

fungsi secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak pahami 

pada nomor 1? 

Paham  

4 Coba jelaskan maksud soal dari nomor 1 Pada soal nomor satu yaitu 

menjelaskan pengertian atau 

definisi fungsi limit fungsi 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit fungsi? 

Pernah 

6 Apakah kamu mengerti dan memperhatikan 

saat dijelaskan oleh guru? 

Iya saya mengerti dan 

memperhatikan pada saat 

dijelaskan oleh guru 

7 Menurut jawaban anda yaitu limit fungsi adalah 

suatu fungsi yang terdiri dari f(x) untuk 

dimasukkan kedalam fungsi. Contoh limit 

fungsi adalah              . Bisa 

dijelaskan maksud dari jawaban tersebut 

bagaimana? 

Maksud dari jawaban limit fungsi 

adalah suatu fungsi yang terdiri 

dari f(x) untuk dimasukkan 

kedalam fungsi. Contoh limit 

fungsi adalah             . 
Maksudnya itu x mendekati a 

namun bukan sama. 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong bacakan 

soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Benar. Adakah kalimat yang tidak kamu 

pahami? 

Paham 

10 Pada nomor 2 kamu menjawab       
                         . 

Bisa dilihat kembali apakah jawaban kamu 

sudah benar? 

Menurut saya sudah benar 

11 Apakah kamu tahu Rumus atau metode yang 

manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 2  nomor  tersebut? 

Menggunakan metode substitusi 

langsung  

12 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi apa 

yang kamu gunakan untuk menyelesaikan saol 

tersebut? 

Operasi penjumlahan dan ada juga 

operasi pengurangan 

13 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 2. 

Apakan perhitungan yang kamu lakukan sudah 

benar?  

Salah 

14 Salahnya dimana? (Mulai menunjukkan) bagian sini 

saya salah melakukan perhitungan 

15 Apa yang menyebabkan sehingga 

menyebabkan kesalahan pada nomor 2? 

Kurang focus pada saat 

mengerjakan soal nomor 2 

16 Coba tuliskan ulang jawaban yang benar? Mulai menulis 

17 Apakah sudah sudah mendapatkan 

jawabannya? 

Sudah 

18 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 3. (mulai membaca) 
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Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas!  

19 Benar. adakah kalimat yang tidak kamu 

pahami? 

Paham 

20 Apakah kamu tahu Rumus atau metode yang 

manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 3  nomor  tersebut? 

Menggunakan metode penfaktoran 

21 Benar. Coba lihat kembali jawaban pada nomor 

3. Apakan perhitungan yang kamu lakukan 

sudah benar? 

Salah. Seharysnya jawabannya 5 

22 Kenapa kamu salah dalam melakukan 

perhitungan? 

Saya salah pada saat melakukan 

perhitungan karena kurang focus 

pada saat sedang menjawab soal 

23 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu diminta 

untuk mencari apa? 

Nilai dari limit fungsi 

24 Benar. Selanjutnya Coba perhatikan soal nomor 

4. Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

25 Apakah kamu tahu Rumus atau metode yang 

manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 4  nomor  tersebut? 

Menggunakan metode perkalian 

sekawan 

26 coba jawaban kamu yang nomor 4. Mengapa 

langkah-langkah penyelesaian yang kamu tulis 

tidak dilanjutkan? 

Karena saya lupa pada 

penyelesaian selanjutnya dan saya 

sudah lupa tahap-tahap jawaban 

dari nomor 4 

27 Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong bacakan 

soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

28 Apakah kamu tahu Rumus atau metode yang 

manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 5  nomor  tersebut? 

Yaitu menggunakan metode 

perkalian sekawan 

29 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 5. 

Apakan perhitungan yang  lakukan sudah 

benar? 

 

Sepertinya sudah benar 

30 Pada nomor 5 kamu menjawab 
    

√      
 

√      

√      
 Seharusnya jawabanya adalah 

    

√      
 

√      

√      
 Bisakah kamu jelaskan 

kenapa kamu salah dalam mengerjakan nomor 

5? 

Saya tidak belajar sebelum 

melakukan tes sehingga saya lupa 

dan salah  atau tidak tepat pada 

saat menyelesaikan soal pada 

nomor 5 

31 Dari jawaban nomor 2 sampai 5 kenapa kamu 

tidak menuliskan kesimpulannya? 

Lupa menuliskannya 

32 Apakah pelajaran matematika pada materi limit 

fungsi sangat sulit? 

Tidak saya mengerti kalau 

dijelaskan guru 

33 Apakah kamu sudah sering mengerjakan soal-

soal limit fungsi? 

Iya Saya sudah sering mengerjakan 

soal limit fungsi  
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL PEKERJAAN 

SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S04 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal 

nomor 1 yang saya sudah berikan 

beberapa minggu yang lalu? 

Sudah lupa 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah 

kamu membacanya? 

Bisa kak. Tuliskan definisi limit 

fungsi secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak 

pahami pada nomor 1? 

Paham  

4 Coba jelaskan maksud soal dari nomor 

1 

menjelaskan pengertian limit 

fungsi 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit 

fungsi? 

Pernah 

6 Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh 

guru? 

mengerti pada saat dijelaskan oleh 

guru namun saya cepat lupa yang 

sudah dijelaskan dan selalu 

memperhatikan yang dijelaskan 

oleh guru 

7 Menurut jawaban anda yaitu 

menjelaskan pengaruh variabel fungsi 

yang bergerak mendekati suatu titik 

terhadap fungsi tersebut . bisa 

dijelaskan maksud dari jawaban 

tersebut bagaimana? 

Bingung untuk menjelakan maksud 

dari jawaban tersebut 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Benar. Adakah kalimat yang tidak 

kamu pahami? 

Paham 

10 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 2  nomor  

tersebut? 

metode substitusi langsung  

11 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi 

apa yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan saol tersebut? 

Operasi penjumlahan, perkalian, 

12 Coba perhatikan penyelesaian soal 

nomor 2. Apakan perhitungan yang 

kamu lakukan sudah benar?  

Sudah benar 

13 Apakah kamu sudah terbiasa 

mengerjakan soal nomor 2? 

Tidak terlalu sih. Saya 

mengerjakan hanya pada saat guru 

memberikan soal kemudian disuru 

untuk dikerjakan 

14 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 

3. Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas!  

(mulai membaca) 

15 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 3  nomor  

tersebut? 

Menggunakan metode penfaktoran 
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16 Coba lihat kembali jawaban pada 

nomor 3. Apakan perhitungan yang 

kamu lakukan sudah benar? 

Salah 

17 Salahnya dimana? Disini seharusnya jawaban yang 

benarnya 5 

18 Kenapa kamu salah dalam melakukan 

perhitungan? 

Karena kurang teliti saat 

mengerjakan jadi menyebabkan 

saya salah tulis yang seharusnya 5 

bukan 6 

19 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu 

diminta untuk mencari apa? 

Mencari nilai dari limit fungsi 

20 Selanjutnya Coba perhatikan soal 

nomor 4. Tolong bacakan soal tersebut 

dengan jelas! 

(mulai membaca) 

21 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 4  nomor  

tersebut? 

Menggunakan metode perkalian 

sekawan 

22 coba jawaban kamu yang nomor 4. 

Mengapa langkah-langkah 

penyelesaian yang kamu tulis tidak 

dilanjutkan? 

Karena Tidak tau cara 

mnyelesaikan saya sudah lupa cara 

menyelesaikannya 

23  Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

24 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 5  nomor  

tersebut? 

menggunakan metode perkalian 

sekawan 

25 Coba perhatikan penyelesaian soal 

nomor 5. Apakan perhitungan yang  

lakukan sudah benar? 

Salah  

26 Bagian mana salahnya? (mulai menunjukkan) 

27 Pada nomor 5 kamu menjawab 

    

√      
 

√      

√      
 Seharusnya 

jawabanya adalah 
    

√      
 

√      

√      
 

Bisakah kamu jelaskan kenapa kamu 

salah dalam mengerjakan nomor 5? 

Kurang tau, karena pada saat 

mengerjakan soal saya menyontek 

pada teman saya 

28 Kenapa kamu menyontek apakah kamu 

tidak mengerti cara mengerjakannya? 

Sebenarnya mengerti tapi saya 

sudah lupa caranya. Saya cuman 

bisa mengerjakan soal pada saat 

guru menjelaskan kemudian 

diberikan soal latihan untuk 

dikerjakan saya bisa 

menyelesaikannya. 

29 mengapa kamu tidak menulikan 

kesimpulan pada jawaban nomor 3 

sampai 5 

Lupa menuliskannya 

30 Apakah pelajaran matematika pada 

materi limit fungsi sangat sulit? 

Tidak terlalu sulit, saya bisa 

mngerjakan soal ketika selesai 

dijelaskan oleh guru ketika d 

iberikan contoh. 

31 Apakah kamu sudah sering 

mengerjakan soal-soal limit fungsi? 

Sering 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL PEKERJAAN 

SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S05 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal nomor 

1 yang saya sudah berikan beberapa 

minggu yang lalu? 

Sudah lupa 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah kamu 

membacanya? 

Bisa. Tuliskan definisi limit 

fungsi secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak 

pahami pada nomor 1? 

Paham  

4 Coba jelaskan maksud soal dari nomor 1 menjelaskan pengertian limit 

fungsi 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit 

fungsi? 

Sedikit paham 

6 Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh guru? 

kadang mengerti dan kadang 

kurang mengerti. kalau 

memperhatikan saya selalu 

perhatikan ketika guru 

menjelaskan 

7 Menurut jawaban anda yaitu definisi limit 

fungsi merupakan salah satu konsep 

mendasar dalam kalkulus dan analisis 

tentang kelakuan suatu fungsi mendekati 

titik masukan tertentu . bisa dijelaskan 

maksud dari jawaban tersebut bagaimana? 

Maaf saya bingung untuk 

menjelaskan. 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Oke. Adakah kalimat yang tidak kamu 

pahami? 
Yang tanda    bingung apa 

bacanya 

10 Apakah sebelumnya belum pernah 

dijelaskan oleh guru matematika mengenai 

arti tanda    ? 

Dijelaskan sih tetapi saya sudah 

lupa 

11 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 2  nomor  tersebut? 

Sudah lupa rumus apa yang 

digunakan  

12 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi apa 

yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

saol tersebut? 

(diam) 

13 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

2. Apakah perhitungan yang kamu lakukan 

sudah benar?  

Salah  

14 Bagian mana salahnya? Salah semua 

15 Kenapa bisa salah jawaban pada nomor 2? Sudah lupa cara 

menyelesaikannya dan saya 

tidak belajar tadi malam. 

16 Apakah kamu sudah terbiasa mengerjakan 

soal nomor 2? 

Cuman pada saat diberikan 

tugas oleh guru 
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17 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 3. 

Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas!  

(mulai membaca) 

18 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 3  nomor  tersebut? 

Kurang tau metode apa yang 

saya gunakan  

19 Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

nomor 3? 

Saya masih kurang mengerti 

dikarenakan saya sudah lupa 

apa yang sudah dijelaskan oleh 

guru 

20 Bagian mana yang tidak mengerti (diam) 

21 Coba lihat kembali jawaban pada nomor 3. 

Apakan perhitungan yang kamu lakukan 

sudah benar? 

Salah 

22 Salahnya dimana? Semuanya 

23 Kenapa kamu salah menyelesaikan soal 

nomor 3? 

Karena saya sudah lupa cara 

penyelesaiannya 

24 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu 

diminta untuk mencari apa? 

Mencari nilai limit 

25 Selanjutnya Coba perhatikan soal nomor 4. 

Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

26 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 4  nomor  tersebut? 

Kurang tau menggunakan 

metode apa 

27 coba lihat jawaban kamu yang nomor 4. 

Mengapa kamu tidak menyelesaikan? 

Sudah lupa juga cara 

menyelesaikannya 

28  Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

29 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 5  nomor  tersebut? 

Sudah lupa 

30 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

5. Apakan perhitungan yang  lakukan 

sudah benar? 

Salah  

31 Bagian mana salahnya? (mulai menunjukkan) 

32 Pada nomor 5 apakah kamu sudah pernah 

dapat sebelumnya pada soal bentuk begitu? 

Dan kenapa jawabannya tidak sesuai 

dengan  motode yang harus digunakan 

apakah kamu belum mengerti? 

Sudah pernah tetapi saya sudah 

lupa.  Saya  tidak mengerti dan 

terburu-buru saat mengerjakan 

soal. 

33 Kenapa kamu tidak menuliskan 

kesimpulan pada jawaban soal 2 sampai 5? 

Saya terburu-buru mengerjakan 

sehingga lupa menuliskan 

kesimpulan 

34 Apakah pelajaran matematika pada materi 

limit fungsi sangat sulit? 

Agak sulit 

35 Apakah kamu sudah sering mengerjakan 

soal-soal limit fungsi? 

Sudah sering dan selalu 

diberikan soal oleh guru setelah 

selesai menjelaskan materi 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL 

PEKERJAAN SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S03 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal 

nomor 1 yang saya sudah berikan 

beberapa minggu yang lalu? 

Sudah lupa 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah kamu 

membacanya? 

Bisa. Tuliskan definisi limit 

fungsi secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak 

pahami pada nomor 1? 

Tidak ada 

4 Coba jelaskan maksud soal dari nomor 1 menjelaskan pengertian limit 

fungsi 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit 

fungsi? 

Pernah 

6 Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh guru? 

kadang mengerti dan selalu 

pemperhatikan 

7 Menurut jawaban anda yaitu menjelaskan 

pengaruh variabel fungsi yang bergerak 

mendekati suatu titik terhadap fungsi 

tersebut . bisa dijelaskan maksud dari 

jawaban tersebut bagaimana? 

Tidak tau karena pada saat 

mengerjakan saya nyontek 

pada teman saya. 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Adakah kalimat yang tidak kamu pahami? Paham 

10 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 2  nomor  

tersebut? 

 substitusi  

11 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi apa 

yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

saol tersebut? 

Tidak tau 

12 kenapa tidak tau apakah tidak paham? Iya saya kurang paham 

13 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

2. Apakah perhitungan yang kamu 

lakukan sudah benar?  

Sudah benar 

14 Apakah kamu sudah terbiasa mengerjakan 

soal nomor 2? 

Belum terbiasa 

15 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 3. 

Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas!  

(mulai membaca) 

16 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 3  nomor  

tersebut? 

bingung  

17 Apakah kamu mengerti maksud dari soal Masih kurang mengerti 
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nomor 3? 

18 Bagian mana yang tidak mengerti Semuanya 

19 Coba lihat kembali jawaban pada nomor 3. 

Apakah perhitungan yang kamu lakukan 

sudah benar? 

Salah 

20 Salahnya dimana? Disini seharusnya jawaban 

yang benarnya 5 

21 Kenapa kamu salah dalam melakukan 

perhitungan? 

Karena Saya nyontek pada 

teman saya jadi saya langsung 

tulis dan tidak memeriksanya 

22 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu 

diminta untuk mencari apa? 

Mencari nilai limit 

23 Selanjutnya Coba perhatikan soal nomor 

4. Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas! 

(mulai membaca) 

24 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 4  nomor  

tersebut? 

Kurang tau menggunakan 

metode apa 

25 coba jawaban kamu yang nomor 4. 

Mengapa langkah-langkah penyelesaian 

yang kamu tulis tidak dilanjutkan? 

Karena bingung dan sudah 

lupa cara mengerjakannya 

26  Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

27 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 5  nomor  

tersebut? 

Sudah lupa 

28 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

5. Apakah perhitungan yang  lakukan 

sudah benar? 

Tidak tau pada nomor lima 

saya menyontek  

29 Kenapa menyontek? Apakah tidak tau cara 

penyelesaiannya? 

Sebenarnya tau tetapi saya 

sudah lupa 

30 Pada nomor 5 kamu menjawab 
    

√      
 

√      

√      
 seharusnya jawabanya adalah 

    

√      
 

√      

√      
 bisakah kamu jelaskan 

kenapa kamu salah dalam mengerjakan 

nomor 5? 

Tidak tau saya juga lihat 

jawaban teman saya 

 Kenapa kamu tidak menuliskan 

kesimpulan pada jawaban  nomor 2 

sampai nomor 5?  

Lupa  

31 Apakah pelajaran matematika pada materi 

limit fungsi sangat sulit? 

Sulit 

32 Apakah kamu sudah sering mengerjakan 

soal-soal limit fungsi? 

Sudah sering dan selalu 

diberikan soal oleh guru 

setelah selesai menjelaskan 

materi 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL PEKERJAAN 

SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S01 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal nomor 

1 yang saya sudah berikan beberapa minggu 

yang lalu? 

Sudah tidak ingat 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah kamu 

membacanya? 

Bisa. Tuliskan definisi 

limit fungsi secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak 

pahami pada nomor 1? 

Tidak paham 

4 Bangian mana tidak paham? definisi limit fungsi secara 

intuitif 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit fungsi? 

Pernah 

6 Apakah kamu mengerti dan memperhatikan 

saat dijelaskan oleh guru? 

Tidak mengerti walaupun 

saya sering 

memperhatikan. Saya tidak 

menyukai matematika 

karena matematika sangat 

sulit. 

7 Menurut jawaban anda yaitu limit fungsi 

adalah salah satu konsep mendasar. bisa 

dijelaskan maksud dari jawaban tersebut 

bagaimana? 

Tidak tau. saya tidak 

mengerti. 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Oke. Adakah kalimat yang tidak kamu 

pahami? 

Ada 

10 Bagian mana yang tidak dipahami? Semuanya 

11 Apakah kamu belum terbiasa sebelumnya 

membaca simbol-simbol matematika yang 

contohnya pada nomor 2? 

Iya saya tidak terbiasa 

membacanya 

12 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 2  nomor  tersebut? 

 Tidak tau 

13 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi apa 

yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

saol tersebut? 

Tidak tau 

14 Bagian mana yang tidak kamu ketahui? Semua 

15 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 2. 

Apakah perhitungan yang kamu lakukan 

sudah benar?  

Sudah benar 

16 Apakah kamu sudah terbiasa mengerjakan 

soal nomor 2? 

Tidak  terbiasa 

17 Kenapa kamu tidak menuliskan kesimpulan 

pada jawaban soal nomor 2? 

Tidak tau mau menulis 

bagaimana. 

18 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 3. (mulai membaca) 
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Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas!  

19 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 3  nomor  tersebut? 

Tidak tau 

20 Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

nomor 3? 

Tidak mengerti 

21 Bagian mana yang tidak mengerti Semuanya 

22 Pada jawaban nomor 3 sudah benar tapi 

pada tahap ketiga salah mengapa demikian? 

Salah 

23 Salahnya dimana? Disini seharusnya jawaban 

yang benarnya 5 

24 Kenapa kamu salah dalam melakukan 

perhitungan? 

Karena jawaban nomor 3 

saya lihat teman saya dan 

salah karna terburu-buru 

dalam menulisnya. Saya 

tidak tau mengerjakan soal 

sendiri saya tidak mengerti 

soalnya. Karena saya tidak 

menyukai matematika. 

Matematika adalah 

pelajaran yang sulit. 

25 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu 

diminta untuk mencari apa? 

Tidak tau 

26 Selanjutnya Coba perhatikan soal nomor 4. 

Tolong bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

27 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 4  nomor  tersebut? 

Kurang tau menggunakan 

metide apa 

28 coba jawaban kamu yang nomor 4. 

Mengapa langkah-langkah penyelesaian 

yang kamu tulis tidak dilanjutkan? 

Tidak tau cara 

mengerjakannya 

29  Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

30 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal 5  nomor  tersebut? 

Tidak 

31 Kenapa kamu tidak menyelesaikan jawaban 

pada nomor 5? 

Tidak tau cara 

penyelesaiannya. Dan 

tidak mngerti apa yang 

dimaksud pada soal nomor 

5 

32 Bangian mana yang tidak ditau? Semuanya 

33 Apakah pelajaran matematika pada materi 

limit fungsi sangat sulit? 

Sangat sulit 

34 Apakah kamu sudah sering mengerjakan 

soal-soal limit fungsi? 

Sering tapi saya tidak 

mengerti susah untuk 

mengerti 
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HASIL WAWANCARA DENGAN SISWA MENGENAI HASIL PEKERJAAN 

SOAL LIMIT FUNGSI 

Kode Anak/Siswa              : Subjek S11 

 

No Pertanyaan Jawaban Siswa 

1 Apakah kamu masih mengingat soal 

nomor 1 yang saya sudah berikan 

beberapa minggu yang lalu? 

lupa 

2 Ini adalah soal yang sudah saya berikan 

beberapa minggu yang lalu bisakah kamu 

membacanya? 

Tuliskan definisi limit fungsi 

secara intuitif 

3 Apakah ada kalimat yang kamu tidak 

pahami pada nomor 1? 

Tidak paham 

4 Bangian mana tidak paham? Semua 

5 apakah guru sudah pernah menjelaskan 

mengenai konsep atau definisi limit 

fungsi? 

Pernah 

6 Apakah kamu mengerti dan 

memperhatikan saat dijelaskan oleh guru? 

Tidak mengerti. Saya jarang 

hadir disekolah 

7 Menurut jawaban anda yaitu limit fungsi 

secara intuitif adalah rumus pencarian 

angka limit secara menyeluruh . bisa 

dijelaskan maksud dari jawaban tersebut 

bagaimana? 

Tidak tau. Saya jawab asal-

asalan karena tidak mengerti. 

8 Coba perhatikan soal nomor 2. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas 

(mulai membaca) 

9 Adakah kalimat yang tidak kamu pahami? Ada 

10 Bagian mana yang tidak dipahami? Semuanya 

 Apakah kamu tidak terbiasa membaca 

simbol-simbol dan singkatan kata 

matematika? 

Iya tidak terbiasa 

11 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 2  nomor  

tersebut? 

 Tidak tau 

12 Coba perhatikan soal nomor 2 Operasi apa 

yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

saol tersebut? 

Tidak tau 

13 Bagian mana yang tidak kamu ketahui? Semua 

14 Coba perhatikan penyelesaian soal nomor 

2. Apakah perhitungan yang kamu 

lakukan sudah benar?  

Salah kayaknya 

15 Kenapa bisa salah dalam perhitungan? saya tidak mengerti karena 
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apakah kamu tidak mengerti? saya tidak hadir saat materi 

limit fungsi dijelaskan oleh 

guru 

16 Apakah kamu sudah terbiasa mengerjakan 

soal nomor 2? 

Tidak  terbiasa 

17 Kenapa kamu tidak menuliskan 

kesimpulan pada jawaban yang sudah 

diselesaikan? 

Lupa dan tidak mengerti cara 

menulisnya 

18 Kemudian Coba perhatikan soal nomor 3. 

Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas!  

(mulai membaca) 

19 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 3  nomor  

tersebut? 

Tidak tau 

20 Apakah kamu mengerti maksud dari soal 

nomor 3? 

Tidak mengerti 

21 Bagian mana yang tidak mengerti Semuanya 

22 Menggunakan metode apa ini yang kamu 

jawab nomor 3? 

Tidak tau saya jawab asal-

asalan 

23 Kenapa jawab asal-asalan? Karena tidak paham 

24 Coba perhatikan soal nomor 3. kamu 

diminta untuk mencari apa? 

Tidak tau 

25 Selanjutnya Coba perhatikan soal nomor 

4. Tolong bacakan soal tersebut dengan 

jelas! 

(mulai membaca) 

26 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 4  nomor  

tersebut? 

(diam) 

27 Kenapa kamu tidak menyelesaikan 

jawaban pada nomor 4? 

Saya tidak tau cara 

penyelesainnya da 

28  Coba perhatikan soal nomor 5. Tolong 

bacakan soal tersebut dengan jelas! 

(mulai membaca) 

29 Apakah kamu tahu Rumus atau metode 

yang manakah yang akan digunakan 

dalam menyelesaikan soal 5  nomor  

tersebut? 

Tidak 

30 Kenapa kamu tidak menyelesaikan 

jawaban pada nomor 5? 

Tidak tau cara 

penyelesaiannya. Dan tidak 

mngerti apa yang dimaksud 

pada soal nomor 5 

31 Bangian mana yang tidak ditau? Semuanya 

32 Apakah pelajaran matematika pada materi 

limit fungsi sangat sulit? 

Sangat sulit 

33 Apakah kamu sudah sering mengerjakan 

soal-soal limit fungsi? 

Tidak sering 
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LAMPIRAN 11. Hasil  Jawaban Siswa 
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LAMPIRAN 12. Daftar Hadir Siswa  
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LAMPIRAN 13.  Berita Acara Pelaksanaan Wawancara 
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LAMPIRAN 14.  

DAFTAR NILAI SISWA 

No Nama Siswa Kode subjek Nilai 

1 Amelia Istiqomah   S01 (Subjek 01) 18 

2 Amrin S02 (Subjek 02) - 

3 Ani Anjani S03 (Subjek 03) 18 

4 Anita Ratna Sari S04 (Subjek 04) 27 

5 Asjeniatin S05 (Subjek 05) 0 

6 Elsa Yudis S06 (Subjek 06) 13 

7 Fedriawan S07 (Subjek 07) - 

8 Ichrul Setia Putra S08 (Subjek 08) 27 

9 Zapnal Abdul Ri Jal S09 (Subjek 09) 13 

10 Rendi S10 (Subjek 10) - 

11 Riski Wahyudi S11 (Subjek 11) 5 

12 Riswan Almaun 

Hidayat.S 

S12 (Subjek 12) - 

13 Sarah Ashari S13 (Subjek 13) 18 

14 Siti Rohany S14 (Subjek 14) 18 

15 Sri Wulandari S15 (Subjek 15) 18 

16 Suryo S16 (Subjek 16) 13 

17 Tatang  S17 (Subjek 17) 13 
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LAMPIRAN 15. 

LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : ………………………… 

 Perkerjaan   :…………………………. 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

1) Kesesuaian soal dengan indikator 

2) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

3) Kejelasan maksud soal 

b. Bahasa penulisan soal    

1) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

2) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta 

kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitad isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1          

2          

3          

4          

5          
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Keterangan: 

V : Valid 

CV : Cukup Valid 

KV : Kurang Valid 

DP  : Dapat Dipahami 

CDP : Cukup Dapat di Pahami 

KDP : Kurang Dapat di Pahami 

TR  : Dapat digunakan tanpa revisi 

RS : Dapat digunakan dengan sedikit revisi 

RB : Dapat digunakan dengan banyak revisi 

 

C. Komentar dan Saran Perbaikan 

…………………………………………………………………………

………. 

…………………………………………………………………………

………. 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

    Kendari, ………………2021 

    Validator 

 

      

        

    (………………………………) 
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : Firman Riansyah, M.Sc 

 Perkerjaan   :Dosen 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

4) Kesesuaian soal dengan indikator 

5) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

6) Kejelasan maksud soal 

c. Bahasa penulisan soal    

3) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

4) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta 

kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitas isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1 √   √   √   

2 √   √   √   

3 √   √   √   

4  √  √   √   

5 √   √   √   
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : Dedyrianto, S.Si, M.Si 

 Perkerjaan   :Dosen 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

7) Kesesuaian soal dengan indikator 

8) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

9) Kejelasan maksud soal 

d. Bahasa penulisan soal    

5) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

6) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitas isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1 √    √   √  

2  √   √   √  

3 √   √   √   

4 √   √   √   

5 √     √  √  
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : Idris Kuba, S.Pd, M.Pd 

 Perkerjaan   :Guru MAN 1 Konsel 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

10) Kesesuaian soal dengan indikator 

11) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

12) Kejelasan maksud soal 

e. Bahasa penulisan soal    

7) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

8) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta 

kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitas isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1  √  √   √   

2  √  √   √   

3  √  √   √   

4  √  √   √   

5  √  √   √   
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : Saparudin, S.Pd, M.H 

 Perkerjaan   :Guru MAN 1 Konsel 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

13) Kesesuaian soal dengan indikator 

14) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

15) Kejelasan maksud soal 

f. Bahasa penulisan soal    

9) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

10) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta 

kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitas isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1 √   √   √   

2 √   √   √   

3  √   √  √   

4  √   √   √  

5 √   √   √   
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LEMBAR VALIDASI SOAL 

Satuan pendidikan : MAN 1 Konawe Selatan 

 Kelas/semester  : XI IPS /Genap 

 Materi pokok   : Matematika Wajib 

 Pokok bahasan   : limit fungsi 

 Nama validator   : Fikran Taslim 

 Perkerjaan   : 

A. Petunjuk 

1. Berilah tanda centang (√) pada kolom penilaian yang sesuai menurut 

pendapat Bapak/Ibu. 

2. Bila ada beberapa hal yang perlu direvisi, mohon menuliskan butir-

butir revisi secara langsung pada tempat yang telah disediakan dalam 

naskah ini. 

3. Sebagai pedoman untuk mengisi kolom-kolom valdasi isi, bahasa dan 

kesimpulan, perlu dipertimbangkan hal-hal berikut. 

a. Validasi isi 

16) Kesesuaian soal dengan indikator 

17) Kejelasan petunjuk mengerjakan soal 

18) Kejelasan maksud soal 

g. Bahasa penulisan soal    

11) Kesesuain bahasa yang digunakan pada soal dengan 

kaidah bahasa Indonesia 

12) Kalimat soal tidak mengandung ambigu atau arti ganda 

B. Penilaian terhadap isi validitas isi, bahasa penlisa soal, serta 

kesimpulan 

Berikut ketentuan dalam mengisian kolom validasi 

No 

Soal 

Validitas isi Bahasa Soal Kesimpulan 

V CV KV DP CDP KDP TR RS RB 

1 √   √   √   

2 √   √   √   

3  √  √    √  

4  √   √   √  

5  √   √   √  
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LAMPIRAN 15. Hasil Uji Validasi Instrumen oleh Validator. 

 

Nomor 

Soal 
1 2 3 4 

 

5 

 

 

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Validitas 

Soal 
3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 2 

Bahasa 

Soal 
3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 1 3 3 1 

Kesimpulan 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 

R 3 2.3 3 2.7 2.7 3 2 3 2.7 3 3 3 2.3 2.7 2.33 2.67 3 2 2.67 2 3 2 3 2.7 1.67 

S 2 1.3 2 1.7 1.7 2 1 2 1.7 2 2 2 1.3 1.7 1.33 1.67 2 1 1.67 1 2 1 2 1.7 0.67 

∑S 8.6667 8.6667 8.333 7.3333 7.3333 

V 
0.8667 0.8667 0.833 0.7333 0.7333 

Keterangan Sangat Tinggi Sangat Tinggi Sangat Tinggi Tinggi Tinggi 

Vali
dat
or 

Validato
r 

Aspek 
yang dinilai 
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LAMPIRAN 17. Dokumentasi Saat Pemberian Soal Limit Fungsi 
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LAMPIRAN 18. Dokumentasi Saat Wawancara Guru 
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LAMPIRAN 19. Dokumentasi Saat Wawancara Siswa 

 

   

   

 


