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ABSTRAK

Richardus Adelbertus Bala Ujan. 2012. Pemahaman Konsep Matematis
Siswa dalam Menyelesaikan Masalah Matematika Pada Pokok Bahasan
Bangun Datar Segi Empat Kelas VII di SMP Budi Mulia Minggir. Program
Studi Pendidikan Matematika, Jurusan Pendidikan Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas
Sanata Dharma.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman konsep matematis
siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah matematika pada pokok bahasan
bangun datar segi empat.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian
yaitu sebanyak tiga orang siswa kelas VII SMP Budi Mulia Minggir yang dipilih
berdasarkan kemampuan matematikannya. Siswa S3 mewakili kelompok
kemampuan matematika tinggi, Siswa S11 mewakili kelompok kemampuan
matematika sedang, dan Siswa S24 mewakili kelompok matematika rendah.
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa tes tertulis dan wawancara.
Tes tertulis berupa soal-soal pemahaman konsep matematis yang berjumlah enam
butir soal berbentuk uraian yang disesuaikan dengan indikator pemahaman konsep
dalam menyelesaikan masalah matematika pada pokok bahasan bangun datar segi
empat. Adapun indikator yang dimaksud antara lain: 1) menganalisis masalah
yang terdapat dalam soal, 2) menyusun rencana penyelesaian, 3) melaksanakan
penyelesaian berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun, 4) menarik
kesimpulan yang tepat dari penyelesaian yang dilaksanakan. Wawancara yang
dilakukan untuk memperdalam informasi sejauh mana kemampuan pemahaman
konsep matematis yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan masalah matematika
pada pokok bahasan segi empat.
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, peneliti
menyimpulkan:
Siswa S3, S11 dapat menguasai empat indikator yaitu: 1) menganalisis
masalah yang terdapat dalam soal, 2) menyusun rencana penyelesaian, 3)
melaksanakan penyelesaian berdasarkan langkah-langkah yang telah disusun, dan
4) menarik kesimpulan yang tepat dari penyelesaian yang dilaksanakan.
Sedangkan Siswa S24 dapat menguasai tiga indikator yaitu: 1) menganalisis
masalah yang terdapat dalam soal, 2) melaksanakan penyelesaian berdasarkan
langkah-langkah yang telah disusun dan 4) menarik kesimpulan yang tepat dari
penyelesaian yang dilaksanakan.
Kata kunci: Pemahaman Konsep Matematis, Masalah, Penyelesaian Masalah
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ABSTRACT

Richardus Adelbertus Bala Ujan. 2012. The Understanding of the
Mathematical Concepts of VII Grade Students in Solving the Mathematical
Problems about a Quadrilateral Topic in SMP Budi Mulia Minggir.
Mathematics Education Study Program, Department of Mathematics Education
and Science, Faculty of Teachers Training and Education, Sanata Dharma
University
This research aims to know the understanding of mathematical concepts of
grade VII students in solving mathematical problems of quadrilateral topic.
This research used a qualitative descriptive study. The research subject
was three students of Grade VII in SMP Budi Mulia Minggir. The three students
were chosen based on their mathematical skills. Student S3 represents a group of
students with high mathematical skills, student S11 represents a group of students
with medium mathematical skills, and student S24 represents a group of students
with low mathematical skills. The data collection techniques were a written test
and an interview. The written test consisted of six questions which were arranged
based on the indicators of the understanding concepts in solving the mathematical
problems of Quadrilateral topic. Those indicators are: 1) analyzing the problems
of the questions, 2) figuring out solution, 3) implementing the solution based on
the procedures arranged, 4) stating the right conclusion of the solution which was
done. The interview was conducted to expand the information about the students’
understanding of mathematical concepts in solving quadrilateral problems.
Based on the result of the data analysis, it can be concluded:
Students S3, S11 can master four indicators, namely: 1) analyzing the
problems of the questions, 2) figuring out solution, 3) implementing the solution
based on the procedures arranged, 4) stating the right conclusion of the solution
which was done. However, student S24 can only master three indicators, namely:
1) analyzing the problems of the questions, 2) figuring out solution 4) stating the
right conclusion of the solution which was done.
Keywords: Understanding of mathematical concepts, problems, problem solving.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dewasa ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
(IPTEK) telah membawa perubahan pesat dalam aspek kehidupan
manusia. Dengan perkembangan tersebut tentu muncul masalah-masalah
baru bagi masyarakat. Masalah tersebut menuntut kemampuan berpikir
secara individu atau kelompok untuk mencari solusi yang tepat agar
masalah tersebut dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pendidikan
merupakan suatu sarana yang tepat untuk membantu meningkatkan
kemampuan berpikir manusianya. Selain sebagai sarana, pendidikan
bertujuan untuk menghasilkan orang-orang berkualitas yang mampu
menyelesaikan masalah-masalah secara rasional, lugas dan tuntas yang
dihadapai di era ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini.
Matematika merupakan ilmu yang memegang peranan penting
dalam dunia pendidikan. Belajar matematika dipandang sebagai suatu cara
melatih kemampuan siswa untuk berpikir secara sistematis, logis, dan
teratur. Namun, kenyataannya banyak siswa menganggap bahwa
matematika merupakan pelajaran yang sulit. Siswa juga mengganggap
pembelajaran matematika selalu dikaitkan dengan bilangan, rumus-rumus
dan hitungan yang rumit. Akibatnya pembelajaran matematika terkesan
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membosankan dan kurang menarik minat siswa untuk mempelajarinya.
Padahal aspek yang sangat penting dalam pembelajaran matematika yaitu
penguasaan konsep-konsep matematis.
Hudojo (2001: 135) menyatakan bahwa matematika merupakan
ilmu yang berhubungan atau menelaah bentuk-bentuk atau strukturstruktur yang abstrak dan hubungan-hubungan di antara hal-hal itu. Untuk
dapat memahami struktur-struktur yang abstrak dan hubungan-hubungan,
tentu saja diperlukan pemahaman mengenai konsep-konsep yang terdapat
di dalam matematika itu. Dengan demikian, belajar matematika berarti
belajar tentang konsep-konsep dan struktur-struktur yang terdapat dalam
bahasan yang dipelajari serta mencari hubungan-hubungan antara konsepkonsep dan struktur-struktur tersebut.
Kemampuan pemahaman konsep-konsep yang baik dalam
pembelajaran matematika mampu membantu siswa dalam memahami dan
mengaplikasikannya dalam kehidupannya. Dengan memahami setiap
konsep yang diberikan, siswa lebih mudah dalam menyelesaikan
permasalahan dan mengaitkannya dengan pengetahuan-pengetahuan yang
dimiliki sebelumnya. Sebaliknya, jika siswa kurang memahami suatu
konsep yang diberikan maka siswa tersebut akan mengalami kesulitan
dalam mengaplikasikan konsep tersebut dalam pemecahan masalah.
Berdasarkan observasi dan pengajaran yang telah dilaksanakan
di kelas VII SMP Budi Mulia Minggir Sleman, peneliti menemukan
masalah terutama terhadap tingkat pemahaman siswa dalam penyelesaian

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
3

bangun datar segi empat. Faktanya dalam belajar matematika siswa masih
mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh
guru misalnya kesulitan dalam menerapkan rumus matematika dan belum
mampu mengungkapkan ide atau pandangannya sendiri untuk menemukan
solusi pemecahan masalah matematika dari soal yang diberikan. Masalah
lain yang ditemukan pada saat pembelajaran adalah siswa tidak aktif
selama mengikuti pembelajaran. Kebanyakan siswa belum memahami
materi dengan baik tetapi tidak mau bertanya kepada guru atau temanteman lainnya sehingga siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan
soal-soal yang diberikan.
Berdasarkan uraian masalah di atas, peneliti ingin mengetahui
dan mengukur secara mendalam kemampuan pemahaman konsep
matematis siswa kelas VII SMP Budi Mulia Minggir dalam menyelesaikan
masalah matematika. Oleh karena itu, peneliti bermaksud mengadakan
penelitian tentang “PEMAHAMAN KONSEP MATEMATIS SISWA
DALAM MENYELESAIKAN MASALAH MATEMATIKA PADA
POKOK BAHASAN BANGUN DATAR SEGI EMPAT KELAS VII DI
SMP BUDI MULIA MINGGIR”.

B. Fokus Masalah
Agar penelitian lebih fokus dan tidak meluas dari pembahasan
yang

dimaksud,

maka

fokus

pada

penelitian

ini

yaitu

hanya

mendeskripsikan sejauh mana kemampuan pemahaman konsep matematis
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siswa kelas VII dalam menyelesaikan masalah matematika pada pokok
bahasan bangun datar segi empat.

C. Rumusan Masalah
Rumusan

masalah

pada

penelitian

ini

adalah

bagaimana

kemampuan pemahaman konsep matematis yang dimiliki oleh siswa kelas
VII SMP Budi Mulia Minggir dalam menyelesaikan masalah matematika
pada pokok bahasan bangun datar segi empat?

D. Manfaat Penelitian
1. Bagi Guru
Memberikan gambaran secara umum kemampuan pemahaman konsep
matematika siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada
pokok bahasan bangun datar segi empat
2. Bagi Siswa
a. Dapat memberikan pemahaman kepada siswa tentang pentingnya
belajar matematika di sekolah untuk kehidupan sehari-hari.
b. Dapat memberikan dorongan belajar matematika sebagai upaya
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematika siswa.
3. Bagi Peneliti
Memberikan pengetahuan tentang kemampuan pemahaman konsep
yang dimiliki siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pada
pokok bahasan bangun datar segi empat.
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E. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan kemampuan
pemahaman konsep matematis yang dimiliki oleh siswa kelas VII dalam
menyelesaikan masalah matematika pada pokok bahasan bangun datar segi
empat.

F. Batasan Istilah
1. Pemahaman konsep matematis adalah kemampuan yang berupa
penguasaan ide, konsep, dan pengetahuan-pengetahuan dimana
seseorang

tidak

sekedar

mengetahui

atau

mengingat

yang

dipelajarinya, tetapi mampu mengungkapkan kembali dalam bentuk
lain yang mudah dimengerti serta mengaplikasikan sesuai dengan
kemampuan kognitifnya.
2. Masalah adalah suatu pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara
langsung karena orang tersebut belum mengetahui aturan atau prosedur
yang dapat digunakan untuk mendapatkan penyelesaiannya sehingga
orang tersebut merasa tertantang untuk menyelesaikannya.
3. Pemecahan masalah adalah upaya seseorang untuk mencari jalan
keluar yang membutuhkan proses berpikir karena solusinya tidak dapat
secara langsung ditemukan.
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G. Sistematika Penulisan
1. Bagian Awal Skripsi
Pada bagian awal penulisan skripsi memuat beberapa halaman
yang terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan, halaman
pengesahan, halaman persembahan, pernyataan keaslian karya, lembar
pernyataan, lembar persetujuan publikasi karya, abstrak, kata
pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan daftar gambar.
2. Bagian isi
Bagian isi terdiri dari 5 bab, yaitu:
BAB I

: PENDAHULUAN
Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus masalah,
rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian,
batasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II

: LANDASAN TEORI
Bab ini berisi tentang pemahaman konsep matematis,
masalah, pemecahan masalah, bangun datar segi empat,
dan kerangka berpikir.

BAB III

: METODOLOGI PENELITIAN
Bab ini berisi tentang metode penelitian, bentuk data
penelitian, teknik pemilihan subyek, teknik pengumpulan
data, analisis validasi instrumen, dan metode analisis data.
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BAB IV

: PELAKSANAAN, ANALISIS, DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi tentang deskripsi pelaksanaan penelitian,
penyajian data, analisis hasil penelitian, ringkasan hasil
peelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian.

BAB V

: PENUTUP
Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saransaran terkait dengan skripsi.
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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Pemahaman Konsep Matematis
1. Pengertian dan Tingkatan Pemahaman
a. Pengertian Pemahaman
Pemahaman konsep merupakan suatu aspek yang sangat
penting dalam pembelajaran, karena dengan memahami konsep
siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi
pelajaran. Pemahaman konsep terdiri dari dua kata yaitu
pemahaman dan konsep.
Menurut Sardiman (1986: 42), pemahaman comprehension
adalah menguasai sesuatu dengan pikiran. Pemahaman merupakan
kegiatan berpikir secara diam-diam, menangkap maknanya
sehingga dapat tercapai tujuan akhir dari suatu pembelajaran.
Menurut

H.

Koestor

(1983:

22),

mendefenisikan

pemahaman (understanding) sebagai berikut 1) melihat hubungan
yang belum nyata pada pandangan pertama, 2) mampu
menerangkan. Ungkapan tersebut dapat diartikan melukiskan
tentang aspek-aspek, tingkatan, sudut pandangan-pandangan yang
berbeda, 3) mengembangkan kesadaran akan faktor-faktor penting,
4) kemampuan membuat ramalan yang beralasan mengenai tingkah
lakunya. Sejalan dengan pendapat H. Koestor, Suharsimi (2009),

8
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pemahaman adalah bagaimana seorang membedakan, menduga
(estimate),

menerangkan,

memperluas,

menyimpulkan,

menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali,
dan memperkirakan. Dengan pemahaman, siswa diminta untuk
membuktikan bahwa ia memahami hubungan yang sederhana di
antara fakta-fakta atau konsep.
b. Pengertian Konsep
Pengertian konsep dalam psikologi disampaikan oleh
beberapa ahli. Ellis (2009: 327), berpendapat bahwa konsep adalah
cara mengelompokan dan mengkategorisasikan secara mental
berbagai objek atau peristiwa yang mirip dalam hal tertentu.
Sejalan

dengan

pendapat

Ellis,

Hamalik

(2008:

162),

mendefenisikan konsep adalah suatu kelas atau kategori stimuli
yang memiliki ciri-ciri umum.
Dalam pengertian konsep matematika, Hudojo (2001: 136),
mendefenisikan konsep matematika merupakan suatu ide abstrak
yang memungkinkan kita mengklasifikasikan objek-objek dan
peristiwa-peristiwa

kedalam

ide

abstrak

tersebut

(konsep

matematika).
2. Tingkat pemahaman
Pemahaman adalah hasil belajar, misalnya siswa dapat
menjelaskan dengan susunan kalimatnya sendiri atas apa yang
dibacanya atau didengarnya, memberi contoh lain dari yang telah
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dicontohkan guru atau menggunakan petunjuk penerapan pada
masalah lain. Menurut Purwanto (1990: 44), kemampuan
pemahaman dibedakan menjadi tiga kategori yaitu:
1) Tingkat pertama adalah pemahaman terjemahan mulai dari
menerjemahkan suatu simbol atau kalimat tanpa mengubah
makna.
2) Tingkat

kedua

menghubungkan

adalah

pemahaman

bagian-bagian

penafsiran

terdahulu

dengan

yakni
yang

diketahui berikutnya atau menghubungkan beberapa bagian
dari grafik kejadian.
3) Tingkat ketiga adalah pemahaman ekstrapolasi yakni dapat
membuat ramalan konsekuensi atau melihat sesuatu yang
tertulis atau dapat memperluas persepsinya dalam arti waktu,
dimensi dan kasus.
Berdasarkan

pengertian-pengertian

diatas,

dapat

disimpulkan pemahaman konsep matematis sebagai kemampuan
yang berupa penguasaan ide, konsep, dan pengetahuan. Dalam hal
ini, seseorang khususnya siswa tidak sekedar mengetahui atau
mengingat apa yang dipelajarinya tetapi mampu mengungkapkan
kembali dalam bentuk lain yang mudah dimengerti dan kemudian
mengaplikasikan sesuai dengan kemampuan kognitifnya.
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B. Masalah
Masalah dalam matematika dikemukakan beberapa ahli. Hudojo
(1997: 189-190) berpendapat bahwa masalah merupakan suatu pertanyaan
yang merupakan masalah bagi seseorang, jika orang tersebut tidak
mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk
menemukan jawaban pertanyaan tersebut.
Krulik dan Rudnik (1996: 3) berpendapat bahwa masalah adalah
sebuah

situasi

kuantitatif

pada

seseorang

atau

kelompok

yang

membutuhkan penyelesaian dimana orang tersebut tidak melihat atau
menemukan jalan yang jelas untuk mendapatkan penyelesaiannnya.
Charles dan Lester (Walle, 1990: 20) mendefenisikan masalah
sebagai pertanyaan dimana: 1) seseorang menghadapinya ingin atau perlu
menemukan solusi. 2) seseorang tidak memiliki prosedur yang tersedia
untuk menemukan solusi. 3) seseorang harus membuat upaya untuk
mencari solusi. Masalah membutuhkan penyelesaian secara matematis
dengan menggunakan kemampuan berpikir, alat peraga, algoritma/aturan
penyelesaian sebagai suatu alat dalam menyelesaikan masalah matematika.
masalah matematika dapat berupa soal, penggambaran fenomena atau
kejadian, ilustrasi gambar atau teka-teki, aljabar, geometri, logika, dan
gabungan masalah-masalah yang membutuhkan penyelesaian.
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, masalah adalah suatu
pertanyaan yang tidak dapat dijawab secara langsung karena orang
tersebut belum mengetahui aturan atau prosedur yang dapat digunakan
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untuk mendapatkan penyelesaiannya sehingga orang tersebut merasa
tertantang untuk menyelesaikannya.

C. Pemecahan Masalah
1. Pengertian Pemecahan Masalah
Pengertian

pemecahan

masalah

dalam

psikologi

disampaikan oleh beberapa ahli. Evans (1991) berpendapat bahwa
pemecahan masalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan
dengan pemilihan jalan keluar atau cara yang cocok bagi tindakan
dan pengubahan kondisi sekarang (present state) menuju kepada
situasi yang diharapkan (future state atau desired goal). Sejalan
dengan pendapat Evans, Reed (Sternberg, 2008) berpendapat
bahwa pemecahan masalah merupakan upaya untuk mengatasi
rintangan yang menghambat jalan menuju solusi. Sedangkan
Polya (2004), berpendapat bahwa pemecahan masalah sebagai
usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan, mencapai suatu
tujuan yang tidak segera dapat dicapai.
Hudojo (1997: 189-190) berpendapat bahwa pemecahan
masalah merupakan suatu proses penerimaan tantangan dan kerja
keras

untuk

menyelesaikan

masalah

tersebut.

Dalam

menyelesaikan masalah, siswa diharapkan memahami proses
penyelesaian masalah tersebut dan menjadi terampil dalam
memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan,
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mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian, dan
mengorganisasikan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya.
Krulik

dan

Rudnik

(1996:

3)

berpendapat

bahwa

pemecahan masalah adalah cara seorang individu untuk menjawab
persoalan-persoalan dengan menggunakan pengetahuan yang
diperoleh sebelumnya, keterampilan, dan pemahaman untuk
memenuhi tuntutan dari situasi yang tidak biasa.
Ada beberapa faktor yang berperan dalam kemampuan
pemecahan masalah. Charles dan Lester (Walle, 1990: 26-27)
menyebutkan tiga faktor yakni: 1) faktor afektif mencakup hal
seperti

kemauan,

percaya

diri,

tekanan

dan

kecemasan,

pertimbangan pada makna ganda, ketekunan, ketertarikan dalam
penyelesaian masalah, motivasi yang bermacam-macam, seperti
keinginan sukses atau kebutuhan untuk menyenangkan guru dan
lain-lain. 2) faktor pengalaman mencakup usia dan pandangan awal
terhadap masalah tertentu termasuk pemilihan strategi penyelesaian
masalah. 3) faktor kognitif mencakup pengetahuan tentang
matematika, kemampuan berpikir logis, kemampuan keruangan,
kemampuan menghafal, kemampuan menghitung, (termasuk
memberikan estimasi) dan kemampuan analogi.
Berdasarkan penjelasan diatas, pemecahan masalah adalah
upaya seseorang untuk mencari jalan keluar yang membutuhkan
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proses berpikir karena solusinya tidak dapat secara langsung
ditemukan.

2. Tahapan Pemecahan Masalah
Dalam upaya pemecahan masalah diperlukan tahapantahapan yang sesuai agar dapat memberikan penyelesaian masalah
yang tepat. Polya (2004: 5-19) merinci fase-fase kegiatan
memecahkan masalah sebagai berikut:
a. Memahami masalah
Memahami

masalah

berarti

dapat

mengulang

kembali masalah dengan lancar, dapat menunjukan bagianbagian utama dari masalah, dapat menyebutkan yang tidak
diketahui, dapat menyebutkan yang diketahui dan dapat
menjelaskan suatu objek masalah tersebut dalam bentuk
notasi, gambar, dan grafik atau tabel.
b. Merancang rencana
Merancang

rencana

penyelesaian

berarti

menemukan ide dari rencana penyelesaian. Ide yang
muncul secara bertahap atau secara tiba-tiba melalui suatu
proses percobaan. Kesulitan yang dihadapi adalah mencari
hubungan-hubungan

yang

terkait

dengan

masalah.

Hubungan-hubungan yang dimaksud terkait dengan hal-hal
yang diketahui teori, cara penyelesaian, dan masalah-
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masalah relevan yang dipecahkan sebelumnya yang hampir
sama dengan masalah sekarang.
c. Melaksanakan rencana
Melaksanakan rencana yaitu menjalankan rencana
sesuai dengan prinsip dan aturan matematika pada setiap
langkah-langkahnya. Untuk melaksanakan rencana pada
tahap ini dibutuhkan pengetahuan, kesabaran, kebiasaan
mental yang baik dan konsentrasi untuk menemukan
solusi/jawaban yang diinginkan secara rinci dan tidak
melakukan kesalahan dalam menguji langkah-langkah
penyelesaian.
d. Memeriksa kembali atau melihat kembali
Memeriksa kembali yaitu melihat kembali proses
penyelesaian masalah yang sudah dilaksanakan tersebut
sudah betul. Siswa seringkali tidak mengecek kembali
jawaban

yang

diselesaikan

sehingga

jawaban

yang

dihasilkan kurang baik. Memeriksa kembali jawaban dan
penyelesaian dapat membangun pemahaman siswa dalam
penyelesaian masalah.
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D. Bangun Datar Segi Empat
Materi bangun datar yang diambil peneliti adalah materi bangun
datar segiempat yang meliputi jajargenjang, persegi panjang, persegi,
belah ketupat, trapesium, dan layang-layang. (Sumber: Matematika untuk
SMP/MTs Kelas VII Semester 2).
1. Jajargenjang (Parallelogram)
Jajargenjang adalah segiempat yang kedua pasang sisi berhadapan
sejajar.

C

D

A

t

b

B

A
a
Gambar 2.1 Jajargenjang

a. Sifat-sifat Jajargenjang
1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
̅̅̅̅
AB =̅̅̅̅̅̅
CD dan ̅̅̅̅
BC = ̅̅̅̅̅
AD

2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar
∠A = ∠C dan ∠B = ∠D
3) Mempunyai dua buah diagonal yang berpotongan di satu titik dan
saling membagi dua sama panjang.
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̅̅̅̅̅
AO = ̅̅̅̅̅
OC dan ̅̅̅̅̅
BO = ̅̅̅̅̅
OD

4) Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan 1800
̅̅̅̅
AB ∥ ̅̅̅̅
DC, diperoleh

∠A dalam sepihak dengan ∠D, maka ∠A + ∠D = 1800.
∠B dalam sepihak dengan ∠C, maka ∠B + ∠C = 1800.
̅̅̅̅̅
AD ∥ ̅̅̅̅
BC, diperoleh

∠A dalam sepihak dengan ∠B, maka ∠A + ∠B = 1800.
∠D dalam sepihak dengan ∠C, maka ∠C + ∠D = 1800.
5) Mempunyai simetri putar tingkat dua
6) Tidak mempunyai simetri lipat.
b. Keliling dan Luas Jajargenjang
1) Keliling Jajargenjang sama dengan jumlah seluruh panjang
sisinya. Berdasarkan gambar tersebut, keliling Jajargenjang
ABCD = a + b + a + b. Dapat ditulis sebagai K = 2 (a+b)
2) Luas Jajargenjang sama dengan hasil kali alas dan tingginya.
Tinggi

jajargenjang

selalu

tegak

lurus

dengan

alasnya.

Berdasarkan gambar tersebut, Luas Jajargenjang ABCD adalah
alas × tinggi. Dapat ditulis L = a × t
2. Persegi Panjang (Rectangle)
Persegi panjang adalah Jajargenjang yang salah satu sudutnya sikusiku.
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p
D

C

l
A

B
A

Gambar 2.2: Persegi Panjang
a. Sifat-sifat Persegi Panjang
1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar
̅̅̅̅̅
AB = ̅̅̅̅̅
DC dan ̅̅̅̅̅
AD = ̅̅̅̅
BC

2) Semua sudutnya 90o
∠DAB = ∠ADC = ∠BCD = ∠CBA
3) Kedua diagonalnya sama panjang dan saling membagi dua sama
panjang
̅̅̅̅̅
AO = ̅̅̅̅̅
OC dan ̅̅̅̅̅
BO = ̅̅̅̅̅
OD

4) Mempunyai 2 sumbu simetri
b. Keliling dan Luas Persegi Panjang
1) Keliling persegi panjang sama dengan jumlah semua panjang
sisisnya. Berdasarkan gambar tersebut, keliling Persegi Panjang
ABCD = p + l + p + l. Dapat ditulis sebagai K = 2p + 2l.
2) Luas persegi panjang sama dengan hasil kali panjang dan
lebarnya. Berdasarkan gambar diatas, Luas Persegi Panjang
ABCD = panjang × lebar. Dapat ditulis L = p × l
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3. Persegi (Square)
Persegi (bujur sangkar) adalah persegi panjang yang sepasang
sisi yang berdekatan sama panjang.
s
D

C
s

A

B
Gambar 2.3 Persegi

a. Sifat-sifat Persegi
1) Keempat sisinya sama panjang dan sisi-sisi yang berhadapan saling
sejajar
̅̅̅̅ = BC
̅̅̅̅ = CD
̅̅̅̅̅ = ̅̅̅̅̅
AB
AD.

2) Semua sudutnya 90o.
∠ABC = ∠BCD = ∠CDA = ∠DAB = 90o
3) Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya.
Berdasarkan gambar persegi ABCD diatas,
∠DAC = ∠BAC = ∠DCA = ∠BCA
∠ABD = ∠CBD = ∠ADB = ∠CDB
4) Mempunyai dua buah diagonal sama panjang yang berpotongan di
tengah-tengah membentuk sudut siku-siku.
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b. Keliing dan Luas Persegi
1) Keliling Persegi sama dengan jumlah pasang seluruh sisi-sisinya.
Berdasarkan gambar diatas, Keliling persegi ABCD = s + s + s + s.
Dapat ditulis dengan K = 4s.
2) Luas Persegi sama dengan kuadrat panjang sisinya. Berdasarkan
gambar diatas, Luas Persegi ABCD = sisi × sisi. Dapat ditulis L = s
× s.
4. Belah Ketupat (Rhombus)
Belah ketupat adalah Jajargenjang yang sepasang sisi yang
berdekatan sama panjang.
A
s
B

D
s
C

Gambar 2.4 Belah Ketupat

a. Sifat-sifat Belah Ketupat
1) Semua sisi sama panjang dan sepasang-sepasang sejajar
̅̅̅̅
AB = ̅̅̅̅
BC =̅̅̅̅̅̅
CD = ̅̅̅̅̅
𝐷𝐴

2) Diagonal-diagonal merupakan sumbu simetri
̅̅̅̅
AC dan ̅̅̅̅̅
BD
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3) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama
besar oleh diagonal-diagonalnya.
∠ADC = ∠ABC = ∠BCD = ∠BAD
4) Kedua diagonal-diagonalnya saling membagi dua sama panjang
dan saling tegak lurus.
Misalkan O adalah titik tengah diagonal BD. Segitiga sama
kaki ABD dibentuk dari dua segitiga siku-siku yang kongruen, yaitu
∆AOB dan ∆AOD dengan AO sebagai sumbu simetri yaitu ∆ABD,
BO = DO, ∠OAB = ∠OAD, dan ∠AOB = ∠AOD = 90o.
Misalkan O adalah titik tengah diagonal BD. Segitiga sama
kaki CBD dibentuk dari dua segitiga siku-siku yang kongruen yaitu
∆COB dan ∆COD dengan CO sebagai sumbu simetri ∆CBD,
∠OCB = ∠OCD, dan ∠COB = ∠COD = 90o.
Hal ini berarti ∠AOB + ∠COB = 2 × 90o = 180o. jadi AC dan BD
merupakan diagonal belah ketupat.
b. Keliling dan Luas Belah Ketupat
1) Keliling Belah Ketupat sama dengan jumlah seluruh panjang
sisinya. berdasarkan gambar tersebut, keliling belah ketupat ABCD
= s + s + s + s dapat ditulis K = 4s.
2) Luas Belah Ketupat sama dengan setengah hasil kali panjang
diagonalnya. Berdasarkan gambar diatas, Luas belah ketupat
ABCD dapat ditulis L = ½ × d1 × d2.
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5. Layang-layang
Layang-layang adalah segi empat yang sepasang sisi-sisinya
(berdekatan) sama panjang dan sepasang sudut-sudutnya yang berhadapan
sama besar.
A

B

D

C
Gambar 2.5 Layang-layang

a. Sifat-sifat Layang-layang
1) Memiliki dua pasang sisi yang sama panjang
̅̅̅̅
AB = ̅̅̅̅̅
AD dan ̅̅̅̅
BC = ̅̅̅̅̅
DC

2) Memiliki sepasang sudut yang berhadapan sama besar
∠ABC = ∠ADC
3) Memiliki satu sumbu simetri yang merupakan diagonal terpanjang.
Apabila layang-layang dilipat berdasarkan garis AC maka AB↔AD
dan BC↔CD sedemikian sehingga AB = AD dan BC = CD dengan
kata lain, ∆ABC akan berimpit dengan ∆ADC. Dapat dikatakan
bahwa AC merupakan sumbu simetri
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4) Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang dan tegak lurus
diagonal lain.
layang-layang ABCD di atas, layang-layang dilipat berdasarkan
garis AC maka
B↔D, O↔O, dan OB↔OD, sehingga OB = OD = ½ BD.
∠BOA ↔ ∠DOA, sehingga ∠BOA = ∠DOA =
1800 : 2 = 90o
∠BOC ↔ ∠ DOC, sehingga ∠BOC = ∠𝐷OC =
1800 : 2 = 90o.
Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa AC tegak lurus
BD dan OB = OD.
b. Keliling dan Luas layang-layang
1) Keliling layang-layang sama dengan jumlah seluruh panjang
sisinya. berdasarkan gambar tersebut, jika sisi terpanjang = a dan
sisi terpendek = b maka keliling ABCD = a + b + a + b atau dapat
ditulis K = 2 (a+b).
2) Luas Layang-layang sama dengan setengah perkalian diagonaldiagonalnya. Berdasarkan gambar diatas, Luas Layang-layang
ABCD adalah ½ × diagonal 1 × diagonal 2. Dapat ditulis L = ½ ×
d1 × d2.
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6. Trapesium (Trapezoid)
Trapesium adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi
yang berhadapan sejajar. Jenis-jenis trapesium yaitu trapesium tidak
beraturan, trapesium siku-siku dan trapesium segitiga sama kaki.

b

D

K1

C

K2
t

A

a

B

Gambar 2.6 Trapesium

a. Sifat-sifat Trapesium
̅̅̅̅ ∥ 𝐶𝐷
̅̅̅̅)
1) Mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar (𝐴𝐵

2) ∠BAD + ∠ADC = 180o
3) ∠ABC + ∠BCD = 180o
b. Keliling dan Luas Trapesium
1) Keliling Trapesium sama dengan jumlah seluruh panjang sisinya.
Berdasarkan gambar tersebut, Keliling Trapesium ABCD = alas +
atap + kaki1+ kaki2. Dapat ditulis K = a + b + K1 + K2
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2) Luas Trapesium
Berdasarkan gambar diatas, buatlah salah satu diagonalnya,
misalnya diagonal BD sehingga terbentuk dua segitiga, yaitu
∆𝐴𝐵𝐷 dan ∆𝐵𝐶𝐷. Maka
Luas Trapesium ABCD

= luas ∆𝐴𝐵𝐷 + luas ∆𝐵𝐶𝐷
1

1

= (2a × t) + (2b × t)
1

1

= (2a + 2b) × t
1

= 2 × (a + b) × t
Karena a dan b merupakan sisi-sisi sejajar dan t merupakan
tinggi trapesium, maka Luas Trapesium ABCD dapat ditulis L
1

= 2 × jumlah sisi sejajar × tinggi.
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E. Kerangka Berpikir
Berikut adalah diagram kerangka berpikir
Bagan 2.1 Kerangka Berpikir

Proses
Pembelajaran
dilaksanakan

Materi Bangun
Datar Segi
Empat

Dilaksanakan tes pertama
untuk mengetahui tingkat
kemampuan awal pemahaman
konsep matematis siswa
terhadap bangun datar segi
empat.

Dilaksanakan tes kedua
bersamaan dengan

Masalah

wawancara

Tingkat pemahaman siswa
mengenai konsep matematika
(bangun datar segi empat)

Diketahui
Tingkat
Kemampuan Pemahaman
Konsep Matematis Siswa
Dalam
Menyelesaikan
Bangun Datar Segi Empat

Kesimpulan
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Sebelum

melakukan

penelitian,

peneliti

terlebih

dahulu

mengerjakan soal-soal dan memperkirakan penyelesaian serta jawaban yang
mungkin diperoleh siswa.
Berikut langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan oleh peneliti:
Soal dan Pembahasan:
1.

Sebuah taman kota dibangun berbentuk
18m
jajargenjang

dengan

ukuran

seperti

gambar disamping. Jika taman tersebut
20m
akan ditutupi dengan rumput impor
dengan

harga

Rp.

200.000,00

per

meternya, berapa banyak uang yang
dikeluarkan?

Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Peneliti melihat gambar
berbentuk bangun datar jajar genjang yang mempunyai ukuran alas 20
meter dan tinggi 18 meter. Kemudian masalah dalam soal adalah jika
permeter rumput tersebut adalah Rp 200.000,00. Berapa banyak uang yang
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dikeluarkan untuk menanami rumput impor sehingga taman tersebut dapat
tertutupi semua dengan rumput impor.
Kedua,
bagaimana

menyusun

cara

untuk

rencana

penyelesaian.

mendapatkan

Peneliti

penyelesaian

soal

berpikir
tersebut

berdasarkan informasi yang diperoleh. Untuk dapat menyelesaikan
masalah tersebut peneliti memikirkan bagaimana agar taman yang
berbentuk jajargenjang dapat ditutupi oleh rumput, kemudian peneliti
memikirkan mengenai luas bangun datar jajar genjang. Sehingga apabila
masalah luas dapat diselesaikan maka biaya yang diperlukan untuk
membeli rumput dapat dicari.
Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Peneliti terlebih
dahulu mencari luas taman yang berbentuk jajargenjang dengan
menggunakan rumus luas jajargenjang yaitu luas alas dikalikan dengan
tinggi, kemudian diperoleh hasil luasnya dan selanjutnya dikalikan dengan
harga per meter rumput yang diketahui dalam soal.
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Gambar 2.7 Penyelesaian soal nomor 1

Keempat, memeriksa kembali langkah-langkah penyelesaian.
Peneliti

memeriksa

kembali

jawaban

beserta

langkah-langkah

penyelesaian serta melihat satuan-satuan baku. Sehingga peneliti menarik
kesimpulan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk membeli rumput dengan
luas taman sebesar 180 meter persegi adalah Rp 72.000.000,00.
2. Lantai berukuran 15 m × 12 m akan ditutupi dengan ubin persegi yang
berukuran 30 cm × 30 cm. Tentukanlah banyak ubin yang harus
disediakan.
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Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Dalam soal diketahui lantai
yang berbentuk persegi panjang dengan panjang 15 meter dan lebar 12
meter akan ditutupi ubin dengan ukuran 30 cm dan lebar 30 cm. jelas ubin
tersebut berbentuk persegi. Permasalahan dalam soal adalah berapa banyak
ubin yang diperlukan untuk menutupi lantai tersebut.
Kedua,

merencanakan

penyelesaian,

peneliti

mencoba

memperkirakan dengan menggambar secara garis besar lantai berbentuk
persegi panjang yang berukuran panjang 15 meter dan lebar 12 meter dan
ubin berbentuk persegi dengan ukuran 30 cm × 30 cm (bukan dalam
ukuran yang sebenarnya). Sehingga dengan jelas dapat dibayangkan
berapa banyak ubin yang dapat menutupi lantai tersebut.
Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Peneliti terlebih
dahulu menggambar sketsa secara garis besar lantai berukuran panjang 15
meter dikali 12 meter kemudian menghitung luas lantai tersebut dengan
rumus luas persegi panjang sehingga mendapatkan hasil. Peneliti melihat
hasil tersebut dalam meter persegi sedangkan luas ubin berukuran cm
persegi. Selanjutnya peneliti mengkonversikan satuan meter persegi
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kedalam satuan cm persegi karena ukuran luas ubin tersebut dalam satuan
cm persegi.

Gambar 2.8: Penyelesaian soal nomor 2

Keempat, memeriksa kembali langkah-langkah penyelesaian.
Peneliti memeriksa kembali langkah-langkah penyelesaian
3. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB = (5x + 3) cm dan BC
adalah 8 cm. Jika luas persegi panjang adalah 144 cm2, maka hitunglah
nilai x nya.
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Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Dalam soal diketahui bangun
datar berbentuk persegi panjang dengan AB adalah (5x + 3) dan BC adalah
8 cm. dengan luas persegi panjang yang diketahui adalah 144 cm persegi.
Permasalahan dalam soal adalah berapa nilai x yang memenuhi AB
tersebut.
Kedua,

menyusun

rencana

penyelesaian.

Peneliti

berpikir

bagaimana menyelesaikan soal tersebut berdasarkan informasi yang ada.
Untuk menyelesaikan soal tersebut, peneliti terlebih dahulu harus
menggambar sketsa persegi panjang dengan AB adalah (5x + 3) dan BC
adalah 8 cm. Dan luasnya adalah 144 cm persegi. Peneliti melihat bentuk
tersebut dapat dikerjakan secara aljabar dengan menggunakan persamaan
sehingga dapat diperoleh hasilnya.
Ketiga

melaksanakan

rencana

penyelesaian.

Peneliti

menyelesaikan secara aljabar dengan menggunakan rumus luas persegi
panjang dimana luas sama dengan panjang dikali lebar selanjutnya
diselesaikan secara aljabar sehingga diperoleh nilai yang belum diketahui.
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Gambar 2.9 Penyelesaian soal nomor 3

Keempat,

peneliti

memeriksa

kembali

langkah-langkah

penyelesaian. Setelah diperoleh hasil yang dicari peneliti menguji kembali
dengan menghitung nilai yang dicari tersebut apakah memenuhi
persamaan. Setelah yakin dengan jawaban tersebut, peneliti menyimpulkan
bahwa nilai x yang memenuhi adalah 3 cm sehingga AB adalah panjang
persegi panjang sama dengan 18 cm dan BC adalah lebar persegi panjang
sama dengan 8 cm.
4. Tentukanlah panjang diagonal-diagonal layang-layang jika berturut-turut
diketahui luas = 150 cm2 dan d2 = 3d1 panjang diagonal pertama (d1) dan
panjang diagonal kedua (d2).
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Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Dalam soal, peneliti melihat
bahwa bangun datar layang-layang yang mempunyai luas 150 cm persegi
dan panjang diagonal yang kedua merupakan tiga kali panjang diagonal
pertama. Permasalahan dalam soal adalah berapa panjang diagonal
berturut-turut yaitu pertama dan kedua sehingga dapat memenuhi luas
tersebut.
Kedua, menyusun rencana penyelesaian. Peneliti terlebih dahulu
menggambar bangun datar layang-layang kemudian mencari panjang
diagonal-diagonal berturut-turut dengan rumus luas layang-layang
kemudian diselesaikan secara aljabar untuk memperoleh diagonal layanglayang pertama dan kedua.
Ketiga,

melaksanakan

rencana

penyelesaian.

Peneliti

menyelesaikan bentuk persamaan dengan menggunakan rumus luas
layang-layang dimana luas sama dengan ½ dikali diagonal satu dikali
diagonal kedua. Sehingga memperoleh hasilnya.
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Gambar 2.10 Penyelesaian soal nomor 4

Keempat,

peneliti

memeriksa

kembali

langkah-langkah

penyelesaian. Setelah langkah-langkah penyelesaian yang dibuat, peneliti
menarik kesimpulan bahwa panjang diagonal yang diperoleh adalah 10
cm. Sehingga berturut-turut diperoleh panjang diagonal pertama adalah 10
cm dan panjang diagonal kedua adalah 3 kali panjang diagonal pertama
sehingga menjadi 30 cm.
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C

D

5.

Perhatikan gambar trapesium sama kaki
tersebut. Jika diketahui AB = 20 cm,
DC = 10 cm dan kelilingnya adalah 56
cm, maka hitunglah luas trapesium

A

B

tersebut.

Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Dalam soal diketahui data
panjang AB dan DC masing-masing adalah 20 cm dan 10 cm serta
kelilingnya adalah 56 cm. Permasalahan dalam soal menghitung luas
trapesium sama kaki tersebut. Peneliti mencoba mengaitkan bagaimana
menghitung luas apabila diketahui keliling.
Kedua,

menyusun

rencana

penyelesaian.

Peneliti

berpikir

bagaimana cara mencari penyelesaian soal tersebut. Untuk menghitung
luas trapesium tersebut peneliti terlebih dahulu mencari panjang sisi yang
belum diketahui yaitu AD dan BC dengan menggunakan rumus keliling
yang diketahui. Selanjutnya menggunakan teorema Pythagoras untuk
menghitung tinggi dari trapesium tersebut.
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Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Peneliti menghitung
panjang sisi yang belum diketahui, selanjutnya diperoleh tinggi trapesium
dengan

menggunakan

teorema

Pythagoras

dilanjutkan

dengan

menggunakan rumus luas trapesium yaitu jumlah dua sisi sejajar kali
tinggi dibagi dua.

Gambar 2.11 Penyelesaian soal nomor 5

Keempat,

peneliti

memeriksa

kembali

langkah-langkah

penyelesaian. Peneliti melihat apakah langkah-langkah sudah benar sesuai
atau belum. Setelah yakin dengan langkah-langkah peneliti menyimpulkan
bahwa luas trapesium sama kaki adalah 180 cm2.
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6.
D

Perhatikan gambar belah ketupat
ABCD

A

C

diatas.

Keliling

belah

ketupat ABCD = 104 cm. Jika
panjang AC = 48 cm, maka luas

B

belah ketupat ABCD adalah?

Pembahasan:
Pertama, memahami masalah. Peneliti menganalisis masalah yang
diberikan dalam soal. Peneliti mencoba mencari tahu data atau informasi
apa saja yang diketahui dalam soal, mencari tahu hal apa yang ditanyakan
dalam soal, dan bagaimana menghubungkan pengetahuan apa yang
dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut. Dalam soal gambar bangun
datar belah ketupat dengan keliling 104 cm, panjang diagonal AC adalah
48 cm. Permasalahan dalam soal tersebut adalah menghitung luas belah
ketupat dan bagaimana mencari panjang diagonal masing-masing sehingga
dapat dicari luasnya.
Kedua, menyusun rencana penyelesaian. Peneliti terlebih dahulu
mencari panjang sisi dari belah ketupat berdsarkan informasi dari keliling
belah ketupat. Karena panjang sisi masing-masing adalah sama sehingga
dengan menggunakan rumus keliling peneliti mendapatkan hasilnya.
Selanjutnya untuk mencari diagonal yang kedua, peneliti menggunakan
informasi dari panjang diagonal AC = 48 cm. Untuk diagonal kedua
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peneliti melihat bahwa sifat-sifat diagonal dari belah ketupat tegak lurus
dan membagi dua maka panjang diagonal kedua adalah setengah dari
panjang AC tersebut kemudian dengan menggunakan teorema Phytagoras.
Setelah itu semua informasi diperoleh cukup dilanjutkan mencari luasnya
sesuai rumus luas belah ketupat.

Gambar 2.12 Penyelesaian soal nomor 6

Ketiga, melaksanakan rencana penyelesaian. Peneliti terlebih
dahulu menghitung panjang sisi dan selanjutnya mencari diagonal dengan
menggunakan teorema Pythagoras untuk memperoleh setengah dari
panjang diagonal yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan mencari luas
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bangun datar belah ketupat dengan rumus ½ dikali diagonal pertama dikali
diagonal kedua.
Keempat,

peneliti

memeriksa

kembali

langkah-langkah

penyelesaian. Setelah langkah-langkah penyelesaian sudah sesuai dengan
yang ditanyakan dalam soal, peneliti menyimpulkan bahwa hasil luas dari
bangun datar belah ketupat adalah 480 cm2.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif
kualitatif dimana menjelaskan mengenai pemahaman konsep matematis
siswa kelas VII dalam memahami dan menyelesaikan masalah matematika
pokok bahasan bangun datar segiempat. Menurut Moleong (2008)
penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
prilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara
deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus
yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

B. Subjek, Waktu, dan Tempat Penelitian
1. Subjek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII SMP Budi
Mulia Minggir Sleman Yogyakarta. Dari sisi akademis, siswa sekolah
ini termasuk dalam kategori baik. SMP Budi Mulia ini juga sering
dijadikan tempat observasi dan penelitian untuk para mahasiswa
karena dianggap mempunyai kedekatan dengan guru matematika di
sekolah tersebut yang merupakan salah satu alumni dari Sanata
Dharma.

41
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2. Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap Tahun Ajaran
2015/2016 pada bulan April-Mei. Tempat penelitian dilaksanakan di
SMP Budi Mulia Minggir Yogyakarta.

C. Bentuk Data Penelitian
Bentuk data utama dalam penelitian ini adalah hasil pekerjaan tes
esai tertulis soal bangun datar segi empat dan hasil transkip hasil
wawancara terkait pekerjaan siswa. Selain itu untuk mendukung hasil
pekerjaan siswa maka dilengkapi dengan data dokumen seperti foto dan
transkip wawancara.

D. Teknik Pemilihan Subyek
Pemilihan subyek dalam penelitian dilakukan dengan beberapa
tahap sebagai berikut:
1.

Peneliti dan guru mendiskusikan untuk pemilihan kelas yang akan
digunakan untuk penelitian. Kelas tersebut dipilih sesuai dengan
kebutuhan peneliti.

2.

Peneliti melakukan pengenalan berupa pembelajaran materi di kelas
VII mengenai bangun datar segi empat.

3.

Peneliti memberikan tes tertulis kepada seluruh siswa kelas VII
setelah melakukan tahap pembelajaran. Hal ini bertujuan untuk
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mengetahui tingkat pemahaman awal konsep siswa mengenai materi
bangun datar segi empat yang telah dipelajari.
4.

Setelah dilaksanakan tes, peneliti mengelompokan siswa sesuai
dengan kemampuan matematika. Kemampuan matematika dilihat
berdasarkan nilai tes. Dari hasil tes tersebut, peneliti melihat
bagaimana kemampuan pemahaman konsep matematika yang dimiliki
siswa. Pengelompokan kemampuan matematika yang dilakukan oleh
peneliti berdasarkan nilai KKM. Karena pada dasarnya nilai KKM
menunjukan tingkat kemampuan siswa dalam belajar matematika di
sekolah.
No
1
2
3

Kriteria Nilai
Nilai ≥ 78
60 ≤ nilai ≤ 78
60 > nilai

Kategori
T
S
R

Keterangan:
T: Nilai Kemampuan Matematika Tinggi
S: Nilai Kemampuan Matematika Sedang
R: Nilai Kemampuan Matematika Rendan
5.

Peneliti memilih satu siswa dari kelompok nilai tertinggi, satu siswa
dari kelompok nilai sedang dan satu siswa dari kelompok nilai rendah.
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E. Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan pada penelitian ini adalah dengan cara
siswa dipanggil satu persatu masuk dalam ruang tes untuk
menyelesaikan soal. Sebelum mengerjakan soal, siswa diberitahukan
mengenai tujuan dari kegiatan ini. Peneliti mengajukan beberapa
pertanyaan saat siswa menyelesaikan soal untuk mendapatkan
informasi yang lebih mendalam tentang apa yang dipikirkan oleh
siswa selama mengerjakan soal. Untuk mengatasi kelemahan
penelitian ini, dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan alat
bantu perekam video dan suara untuk mendokumentasikan kegiatan
siswa selama menyelesaikan soal yang diberikan.
2. Instrumen Pengumpulan Data
Metode instrumen pengumpulan data yang dipakai dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Soal Tes Esai
Tes (Arifin, 2011: 226) adalah suatu teknik pengukuran
yang didalamnya terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau
serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh
responden.
Soal-soal tertulis dipilih berdasarkan materi yang telah
dipelajari oleh siswa kelas VII mengenai bangun datar segi empat.
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Jumlah butir soal berbentuk uraian sebanyak 6 butir soal. Alokasi
waktu pengerjaan 80 menit. Berikut kisi-kisi soal luas bangun datar
segi empat yang digunakan dalam penelitian ini.

Kompetensi Dasar
1.
2.
Mengidentifikasi
sifat-sifat bangun
3.
datar dan
menggunakannya
4.
untuk menentukan
keliling dan luas.
5.
6.

Tabel 3.1 Kisi-kisi Soal
Materi Soal
Menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan
luas jajargenjang.
Menyelesaikan permasalahan sehari-hari terkait dengan
luas persegi
Menentukan panjang dari persegi panjang jika diketahui
luas dan lebarnya.
Menentukan panjang salah satu diagonal layang-layang
jika diketahui luas dan perbandingan diagonalnya.
Menghitung luas Trapesium.
Menghitung luas Belah Ketupat.

b. Wawancara
Wawancara (Arifin, 2011: 233) merupakan teknik
pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab, baik
langsung maupun tidak langsung dengan responden untuk
mencapai tujuan tertentu.
Ada tiga pertanyaan wawancara yang dapat digunakan
dalam penelitian, yaitu: a) bentuk pertanyaan berstruktur, yaitu
pertanyaan yang menuntut jawaban sesuai dengan apa yang
terkandung dalam pertanyaan tersebut. b) bentuk pertanyaan tak
berstruktur, yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka dimana
responden secara bebas menjawab pertanyaan tersebut, c) bentuk
pertanyaan campuran, yaitu pertanyaan yang menuntut jawaban
campuran, ada yang berstruktur ada pula yang bebas.
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Wawancara pada penelitian ini bersifat tak berstruktur
tergantung dengan tindakan dan hasil pekerjaan siswa saat
menyelesaikan soal tes. Wawancara dilaksanakan pada saat siswa
mengerjakan soal-soal tes esai dengan tujuan agar peneliti dapat
mengetahui alasan dari setiap jawaban yang diberikan oleh siswa.
Berikut ini tabel pedomaan wawancara dalam penelitian ini.
Tabel 3.2 Format Pedomaan Wawancara
Aspek-aspek yang
Pertanyaan
diwawancarai
Apa yang kamu pikirkan setelah membaca soal
tersebut?
Memahami
masalah.
Data atau informasi apa saja yang diketahui
dalam soal tersebut?
Merencanakan
Setelah informasi yang diperoleh dari soal
atau
merancang tersebut, bagaimana cara memecahkannya?
strategi pemecahan Apakah kamu pernah menyelesaikan soal seperti
masalah.
ini yang terdapat dalam buku-buku matematika
yang lain?
Kesulitan
apa
yang
dihadapi
ketika
menyelesaikan masalah tersebut.
Pengetahuan apa yang kamu pakai dalam
menyelesaikan soal tersebut?
Apakah ada alternatif penyelesaian lain yang
dapat kamu lakukan untuk menyelesaikan soal
tersebut?
Melaksanakan
Jelaskan langkah-langkah penyelesaian untuk
pemecahan
soal tersebut.
masalah.
Memeriksa
Bagaimana hasil yang kamu peroleh dari soal
kembali kebenaran yang kamu kerjakan?
hasil atau solusi.
Apakah jawabanmu sudah sesuai dengan apa
yang diminta dalam soal?
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F. Analisis Validasi Instrumen
Sebelum melakukan pengambilan data, peneliti terlebih dahulu
membuat instrumen penelitian. Instumen yang dibuat peneliti meliputi tes
tertulis dan pedomaan pertanyaan wawancara siswa. Agar data yang
diperoleh valid dan reliabel sesuai dengan tujuan penelitian, maka
instrumen yang telah dibuat peneliti perlu dilakukan uji validasi terlebih
dahulu. Uji validasi tes esai dilakukan oleh Bapak Dr. Marcellinus Andy
Rudhito, S.Pd. selaku dosen pendidikan matematika.

G. Metode/Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis data deskriptif kualitatif. Menurut Miles dan Huberman (1992)
mengemukakan tahap kegiatan dalam menganalisis data kualitatif yaitu:
a.

Reduksi data
Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis
data. Tujuannya adalah untuk mempermudahkan pemahaman terhadap
data yang diperoleh. Pada tahapan ini, data mana yang dipilih dan
relevan

sesuai

meringkas,

dengan

memberi

tujuan
kode,

masalah

penelitian,

selanjutnya

kemudian

mengelompokan

(mengorganisir) sesuai dengan tema-tema yang ada.
b.

Menyajikan data
Setelah tahap mereduksi data, maka tahap selanjutnya adalah
menyajikan data. Bentuk penyajian data yang akan digunakan adalah
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bentuk teks-naratif. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa setiap
data yang muncul selalu berkaitan erat dengan data lain. Oleh karena
itu, diharapkan data bisa dipahami dan tidak terlepas dari data
sebelumnya.
c.

Menarik simpulan dan verifikasi
Merupakan langkah terakhir dalam analisis data. Simpulan
tersebut

merupakan

pemaknaan

terhadap

data

yang

telah

dikumpulkan.
Pada penelitian ini, data yang diperoleh berupa:
1.

Data hasil pekerjaan siswa.
Data pekerjaan siswa tersebut dianalisis dengan cara memeriksa
hasil pekerjaan siswa yang dituliskan oleh siswa pada lembar
jawaban. Melalui lembar jawaban tersebut, peneliti dapat melihat
kemampuan pemahaman konsep siswa dalam menyelesaikan soal
yang diberikan.

2. Data wawancara siswa
Data hasil transkip wawancara dengan siswa berupa rekaman
percakapan dengan siswa. Data hasil transkip wawancara tersebut
di reduksi dengan memilah-milah data sesuai dengan kebutuhan
peneliti.
3.

Indikator pemahaman konsep matematis siswa.
Berikut ini adalah tabel indikator pemahaman konsep matematis
siswa.
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Tabel 3.3 Tabel Indikator Pemahaman Konsep Matematis
No.
1

2

3

4

Indikator Pemahaman Konsep
Menganalisis masalah yang terdapat dalam soal;
Siswa mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan
dalam soal.
Menyusun rencana penyelesaian
a. Siswa dapat menyusun tahap-tahap penyelesaian dengan baik.

Keteragan
PK1
PK2a

b. Siswa mengetahui keterkaitan antara apa yang diketahui,
ditanyakan dan penggunaan konsep yang sesuai.

PK2b

Melaksanakan penyelesaian berdasarkan langkah-langkah yang
telah disusun.

PK3

Menarik kesimpulan yang tepat dari penyelesaian yang
dilaksanakan
a. Tidak Paham: Jawaban siswa hanya mengulang pertanyaan.

PK4a

b. Miskonsepsi: Jawaban siswa menunjukan salah paham
berdasarkan tentang konsep yang dipelajari.

PK4b

c. Miskonsepsi Sebagian: Jawaban siswa memberikan sebagian
informasi benar tetapi menunjukan adanya kesalahan konsep
dalam menjelaskan.

PK4c

d. Paham Sebagian: Jawaban siswa benar dan mengandung
paling sedikit satu konsep ilmiah serta tidak mengandung satu
kesalahan konsep.

PK4d

e. Paham Seluruhnya: Jawaban siswa benar dan mengandung
seluruh konsep ilmiah.

PK4e
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BAB IV
PELAKSANAAN, ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pelaksanaan Penelitian
Sebelum melakukan penelitian, peneliti melakukan persiapanpersiapan antara lain pengurusan surat ijin, observasi lingkungan sekolah,
berdiskusi dengan guru mata pelajaran matematika terkait dengan
pemilihan kelas yang akan diteliti, uji validitas pakar, uji coba instrumen
kepada siswa, dan pemilihan subyek penelitian.
Penelitian dilaksanakan pada bulan April-Mei 2016 di SMP Budi
Mulia Minggir Sleman Yogyakarta. Subyek penelitian diambil dari kelas
VII pada tahun ajaran 2016/2017. Banyak siswa kelas VII adalah 25 terdiri
dari 15 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Guru mata pelajaran
matematika yang mengampu kelas VII adalah Ibu Naniek Praptiwidiyati,
S.Pd.
Berikut tahap proses persiapan sampai pelaksanaan penelitian yang
dilakukan oleh peneliti.
1. Persiapan Penelitian
Peneliti mendapatkan informasi profil sekolah dari mahasiswa
pendidikan matematika angkatan 2011 yang sebelumnya pernah
melaksanakan penelitian di sekolah tersebut. Selanjutnya peneliti pergi ke
sekolah yang dituju dan bertemu dengan kepala sekolah SMP Budi Mulia
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Minggir. Peneliti berdiskusi terkait maksud dan tujuan yang akan
dilakukan dan beliau menyarankan untuk menghubungi Ibu Naniek
Praptiwidiyati S.Pd yang merupakan guru mata pelajaran matematika kelas
VII, VIII dan IX. Selanjutnya peneliti bertemu dengan Ibu Naniek
Praptiwidiyati S.Pd dan beliau membantu peneliti serta menyarankan
untuk melakukan penelitian di kelas VII SMP Budi Mulia Minggir
Sleman.
Sebelum

penelitian

dilaksanakan,

peneliti

terlebih

dahulu

menyusun instrumen, melakukan uji validitas pakar terhadap instrumen
yang dibuat oleh peneliti. Selanjutnya peneliti bertemu dengan dosen
pembimbing kemudian dosen pembimbing menyarankan agar mencari
dosen lain untuk melakukan validasi tehadap instrumen yang dibuat.
Peneliti menghubungi Bapak Marcellinus Andy Rudhito selaku dosen
pendidikan matematika untuk memvalidasi instrumen yang telah dibuat
oleh peneliti. Kemudian beliau memberikan kritik dan saran kepada
peneliti untuk memperhatikan hal-hal yang mungkin terjadi pada saat
instrumen tersebut diuji cobakan di lapangan.
Setelah surat perijinan, uji validitas pakar dilakukan, kemudian
peneliti berdiskusi dengan guru matematika terkait dengan pelaksanaan
penelitian. Guru meminta peneliti untuk mengajarkan materi bangun datar
segitiga dan segi empat selama enam kali pertemuan.
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2. Pelaksanaan
Uji coba instrumen dilakukan setelah pembelajaran mengenai
bangun datar segitiga dan segi empat. Uji coba instrumen dilakukan
terhadap siswa kelas VII. Adanya keterbatasan waktu penelitian,
peneliti diberikan waktu oleh guru mata pelajaran matematika untuk
melakukan pengambilan data sebelum tanggal 10 Mei 2016
dikarenakan siswa akan menghadapi ujian tengah semester. Uji coba
instrumen dilakukan di ruang kelas VII dan aula SMP Budi Mulia
Minggir Sleman. Secara garis besar hasil uji coba yang dilaksanakan
dapat memberikan gambaran secara umum antara lain
a. Sebagian siswa mengalami kesulitan terhadap operasi bentuk
perkalian dan pembagian pada saat menyelesaikan soal-soal yang
diberikan.
b. Siswa hanya mengetahui bentuk-bentuk bangun datar tertentu
seperti persegi dan persegi panjang dan jajargenjang.
c. Siswa mengalami kesulitan saat mengerjakan soal-soal pemecahan
masalah pada bangun datar trapesium dan layang-layang karena
soal tersebut mempunyai tingkat kesulitan yang bervariasi sehingga
dibutuhkan

pengetahuan-pengetahuan

menyelesaikan soal tersebut.

yang

lebih

untuk
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3. Pemilihan Subyek Penelitian
Peneliti memilih subyek berdasarkan hasil dari nilai tes yang
telah dilakukan dan pengamatan selama proses pembelajaran yang
dilaksanakan selama enam kali pertemuan.
Peneliti melaksanakan pembelajaran pada tanggal 18 April-1
Mei 2016. Sebelum melakukan pembelajaran, peneliti diminta untuk
membuat RPP kemudian, selanjutnya RPP tersebut diserahkan kepada
guru matematika yang bersangkutan untuk dicek kembali apakah RPP
tersebut sudah cocok diterapkan saat pembelajaran atau belum.
Kurikulum yang digunakan oleh sekolah adalah KTSP. Mata
pelajaran matematika pada kelas VII mendapatkan 6JP × 40 menit
setiap minggunya. Berikut tabel daftar nilai tes kelas VII.
Tabel 4.1 Daftar Nilai Tes Matematika Siswa Kelas VII
No.
Nama
JK
N.T
1. S1
P
28.88
2. S2
P
46.66
3. S3
L
82.22
4. S4
P
28.88
5. S5
L
6. S6
L
80
7. S7
L
62.22
8. S8
L
33.33
9. S9
L
60
10. S10
P
77.77
11. S11
L
75.55
12. S12
P
40
13. S13
P
14. S14
P
40
15. S15
P
71.11
16. S16
L
77.77
17. S17
P
37.77
18. S18
L
82.22
19. S19
L
73.33
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No.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Nama
S20
S21
S22
S23
S24
S25

JK
L
P
L
L
L
L

N.T
51.11
31.11
46.66
82.22
53.33
73.33

Keterangan:
JK

: Jenis Kelamin

NT

: Nilai Tes

Setelah peneliti mendapatkan nilai hasil tes yang telah dilaksanakan,
peneliti mengelompokan kemampuan siswa menjadi tiga tingkatan sesuai
dengan kemampuan matematikanya yaitu: Tinggi (T), Sedang (S) dan
Rendah (R). Berikut ini tabel pembagian nilai berdasarkan kemampuan
matematika siswa kelas VII.
Tabel 4.2 Daftar Nilai Tes Matematika Siswa Kelas VII
No.
Nama
JK
N.T
K.M
3 S18
P
82.22
T
18 S3
P
82.22
T
23 S23
L
82.22
T
6 S6
P
80
T
10 S10
L
77.77
S
16 S16
L
77.77
S
11 S11
L
75.55
S
19 S19
L
73.33
S
25 S25
L
73.33
S
15 S15
P
71.11
S
7 S7
L
62.22
S
9 S9
P
60
S
24 S24
P
53.33
R
20 S20
P
51.11
R
2 S2
P
46.66
R
22 S22
L
46.66
R
12 S12
P
40
R
14 S14
L
40
R
17 S17
L
37.77
R

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
55

No.
8
21
1
4
5
13

Nama
S8
S21
S1
S4
S5
S13

JK
L
P
L
L
L
L

N.T
33.33
31.11
28.88
28.88
-

K.M
R
R
R
R
-

Keterangan:
Nomor Absen
Ada dua siswa yang tidak hadir saat tes
NT: Nilai Tes
KM: Kemampuan Matematika
T

: Kemampuan matematika tinggi

S

: Kemampuan matematika sedang

R

: Kemampuan matematika rendah

Berdasarkan tabel tersebut, peneliti mengambil subjek penelitian
berdasarkan nilai tes yang diperoleh saat mengerjakan soal dan
pengamatan yang dilakukan saat pembelajaran di kelas. Sehingga peneliti
memilih subyek S3 untuk kelompok kemampuan matematika tinggi, S11
untuk kelompok kemampuan matematika sedang dan S24 untuk kelompok
kemampuan matematika rendah.
Peneliti melakukan pengambilan data pertama pada hari Selasa 26
April 2016 di ruang kelas VII, jam 07.00-09.00. Pengambilan data berupa
tes tertulis soal-soal matematika pokok bahasan bangun datar segi empat.
Butir soal yang diujikan sebanyak 6 nomor berbentuk esai. Pengambilan
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data ini bertujuan mengetahui kemampuan awal pemahaman konsep
matematis yang dimiliki oleh siswa selama mengikuti pembelajaran.
Peneliti melakukan pengambilan data kedua pada hari Selasa 1 Mei
2016 di ruang aula, jam 09.00-12.00. Pengambilan data berupa tes tertulis
bersamaan dengan wawancara terhadap siswa S3, S11, dan S24.
Pengambilan data dilakukan pada saat jam istirahat kemudian dilanjutkan
pada saat jam pelajaran matematika sehingga peneliti terlebih dahulu
meminta ijin kepada guru matematika

yang bersangkutan agar

memberikan ijin kepada beberapa siswa yang dipilih tersebut untuk
mengikuti kegiatan penelitian.
Langkah-langkah pengambilan data yang dilakukan peneliti adalah
sebagai berikut:
1. Peneliti melaksanakan tes pertama kepada semua siswa kelas VII
SMP Budi Mulia Minggir Sleman.
2. Peneliti memilih tiga orang siswa berdasarkan kriteria-kriteria yang
ditentukan oleh peneliti.
3. Peneliti bersama tiga orang siswa masuk kedalam aula yang telah
disediakan.
4. Peneliti memanggil satu persatu siswa untuk mengerjakan soal
bersamaan dengan wawancara. Sedangkan siswa yang lain menunggu
di bagian belakang aula.
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5. Peneliti

terlebih

menjelakan

dahulu

mekanisme

memberitahukan
pengerjaan

tujuan

penelitian,

dan

melakukan

soal-soal

wawancara saat proses pengerjaan soal-soal berlangsung.
6. Waktu pengerjaan soal selama 40 menit.

B. Penyajian Data
Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode
agar diperoleh data yang lengkap. Metode yang digunakan untuk
mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah berupa hasil pekerjaan
siswa dalam menyelesaikan masalah matematika pokok bahasan bangun
datar segi empat, transkip wawancara dan foto-foto terkait dengan proses
pengambilan data. Hasil pekerjaan siswa dalam bentuk jawaban
penyelesaian masalah matematika pokok bahasan bangun datar segi empat.
Transkip wawancara merupakan bukti tertulis dari hasil wawancara yang
telah dilakukan berdasarkan rekaman suara yang diambil pada saat
penelitian. Foto-foto siswa sebagai bukti pelengkap bahwa telah
dilaksanakan penelitian di sekolah SMP Budi Mulia Minggir Sleman
Yogyakarta.

C. Hasil Penelitian
Setelah

melakukan

kegiatan

pengambilan

data,

peneliti

mendapatkan data-data yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan
masalah yang telah dibuat. Data-data tersebut berupa data hasil pekerjaan
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siswa dan data hasil transkip wawancara. Data tersebut direduksi dan
disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini.
Berikut ini tabel deskripsi data hasil pekerjaan siswa dan hasil
wawancara siswa terhadap soal tes esai yang disesuaikan dengan indikator
pemahaman konsep matematis siswa.
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D. ANALISIS DATA
Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Tinggi

Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

A

- Pada awalnya, siswa membaca soal.
setelah itu, siswa menjelaskan masalah
dalam

soal,

tahapan-tahapan

penyelesaian. Kemudian menjawab apa
yang menjadi tujuan penyelesaian soal
mencari harga

rumput

secara
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
keseluruhan untuk menutupi taman

Analisis

Keterangan

Analisis

Keterangan

tersebut.
- Tetapi
tersebut

sebelum

mencapai

terlebih

dahulu

tahapan
siswa

menghitung luas jajargenjang dengan
alasnya = 20 m dikalikan dengan
tingginya 18 m diperoleh hasil 360 m2.
- Siswa menghitung luas taman setelah itu

dikalikan

dengan

harga

rumput

permeternya sehingga diperoleh harga
rumput secara keseluruhan yaitu Rp
72.000.000,00.
Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(5)

A: membaca soal kembali informasinya Soal nomor 1

ini eeee….(berpikir). Cara mengerjakan
soalnya itu (gugup). Di suruh mencari
harganya.
P: mencari harga apa?

(7)

A: harga rumput untuk menutupi taman

Siswa dapat menjelaskan masalah serta tahapan-

tahapan dalam penyelesaian soal yang diberikan, ide

PK2a,
PK2b,
PK3, PK4e

pertamanya adalah menghitung luas taman yang
berbentuk jajargenjang kemudian menghitung biaya
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PK1a,
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
secara
keseluruhan.(kemudian
siswa yang diperlukan agar taman tersebut dapat ditutupi
membaca soal lagi). Mmmmm pertama rumput impor. Hal tersebut dapat terlihat pada
disuruh menghitung luas dulu

percakapan (9),(17).

(8)

(11)

P: luas apa yang dicari?

(9)

A:

luas

taman

yang

Sebelum mencari harga rumput impor, terlebih

berbentuk dahulu mencari luas taman berbentuk jajargenjang.

jajargenjang

Peneliti menanyakan luas apa yang mau dicari? Siswa

(10)

P: trus?

menjawab luas taman yang berbentuk jajargenjang.

(11)

A:

hmmmm

(berpikir

sejenak Namun dalam menjawab luas jajargenjang siswa

menundukan kepala) kemudian menjawab membutuhkan waktu untuk menjawab pertanyaan
alas dikali tinggi berarti sama dengan 20 m peneliti. Peneliti beranggapan bahwa siswa mungkin
dikali 18 m

siswa lupa rumus sehingga membutuhkan waktu untuk

(12)

mengingatnya. Selanjutnya, siswa mencari luas taman

(13)

P: kalau begitu dilanjutkan.

A: (mengerjakan soal). Jadi ini pak yang berbentuk jajargenjang diperoleh jawaban luasnya

saya ketemu luasnya adalah 360. Trus yakni 360 meter persegi.
setelah dapat ini diapakan lagi pak?

Selanjutnya siswa menanyakan ‘jadi ini pak saya

14)

P: kamu lihat soal apa yang ditanyakan?

ketemu luasnya 360 trus setelah ini diapakan lagi pak?

(15)

A: harga rumput secara keseluruhan.

Hal tersebut berarti siswa masih bingung dengan tujuan

(16)

P: jadi bagaimana menurutmu?

akhir

(17)

A: ini hasilnya 360 dikali 200.000 gtu menanyakan ‘kamu lihat soal apa yang ditanyakan?’

dari

soal.

Sehingga

peneliti

mencoba
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
ga si pak?
(18)
19)

P: iya dilanjutkan

Analisis

Keterangan

siswa menjawab: ‘harga rumpt secara keseluruhan?
seperti pada percakapan (15) . Hal ini menunjukan

A: ini pak ketemunya 72 juta pak bahwa siswa dapat menyelesaikannya tetapi siswa

(suaranya sedikit mengecil) dan ragu-ragu

ragu-ragu

dalam

mengambil

keputusan

dalam

penyelesaian soal.
Pada saat melaksanakan rencana, siswa menuliskan
lambang satuan panjang yang tidak cocok seperti pada
gambar disamping. Padahal penulisan lambang satuan
seperti itu perlu diperhatikan oleh siswa agar pada saat
orang membacanya tidak bingung dengan apa yang
ditulis oleh siswa.
(19)

Tidak ada masalah pada saat perhitungan. Siswa

menyimpulkan penyelesaiannya adalah biaya yang
dikeluarkan untuk membeli rumput impor sebesar Rp.
72.000.000,00.
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
25)
A: Jadi ini soalnya disuruh hitung luas Soal nomor 2

Analisis

Keterangan

Analisis

Keterangan
Pk1a,

terlebih dahulu kemudian, dicari yang mau

(25)

ditutupin ubin gitu kan pak?

penyelesaian

(27)

A: diketahui ukuran 15m x 12 m.

menghitung luas terlebih dahulu kemudian mencari PK4e

(29)

A: hmmmm (berpikir sejenak). Ukuran banyaknya ubin yang diperlukan untuk menutupi

Pada soal ini, siswa dapat menyusun rencana Pk2a,

lantai pak

lantai.

(30)

(34)

A: (siswa mengerjakan soal). Jadi ini

Selanjutnya

dengan

dalam

baik.

Ide

siswa

melaksanakan

adalah Pk2b, Pk3,

rencana

bentuknya persegi panjang ya pak?

penyelesaian, ide siswa adalah menghitung luas lantai

(31)

iya

dan menghitung luas ubin terlebih dahulu sehingga

P: rumus luas persegi panjang itu apa?

diperoleh luas lantai adalah 180 meter persegi dan luas

32)
(33)

A: hmmm.. rumus luas persegi panjang ubin adalah 900 cm persegi. Peneliti melihat bahwa

itu adalah panjang dikali dengan lebar. siswa

sudah

paham

terhadap

(sambil mengerjakan soal).

penyelesaiannya secara bertahap.

(34)

(35)

A: ini hasil luas lantai adalah 180 m2

langkah-langkah

Pada tahapan selanjutnya adalah mengkonversi

dan luas ubin adalah 900 cm2. Kemudian satuan panjang. Siswa menganggap bahwa konversi
yang luas lantai itu satuannya masih m2 antara satuan panjang cm dan cm persegi adalah sama
kita ubah kedalam bentuk cm2. Jadi setiap yaitu dikali 10 untuk setiap turun satu anak tangga dan
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naik satu tangga dibagi 10 dan turun satu bagi 10 untuk setiap naik satu anak tangga. Siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
tangga dikali 10.
35)

P: jadi berapa hasilnya 180 dikali 100

Analisis

Keterangan

bingung dengan konversi satuan tersebut sehingga
siswa mencoba menggambar anak tangga.

(34)

Peneliti

(36)

A: 18.000 pak? (hmmmm)

melihat bahwa siswa mengalami kekeliruan dalam

(37)

P: apa kamu yakin jawabanmu?

memahami konversi satuan panjang. Hal tersebut dapat

(38)

A: ehh..bentar pak (sambil menghitung)

berpengaruh pada penyelesaian akhir soal. Peneliti

(39)

P: itu kalau satuannya m ke cm biasa menanyakan apakah kamu yakin dengan jawaban

turun satu tangga dikali 10 nah itu tersebut? seperti pada percakapan (37). Peneliti ingin
bagaimana?

mengetahui apakah siswa paham dengan apa yang

(40)

A: kalau ini ada pangkat duanya pak?

dilakukannya.

(41)

P: jadi bagaimana?

percakapan (39). ‘ itu kalau satuannya m ke cm biasa

(42)

Peneliti

menanyakan

seperti

pada

A: (menggambar tangga satuan pada turun satu tangga dikali 10 nah itu bagaimana?’

kertas pekerjaan) berarti dikali 100 pak Kemudian siswa berpikir ulang terhadap proses
tiap turun satu tangga.

penyelesaian yang telah dilakukannya seperti pada
percakapan (40). ‘kalau ini ada pangkat duanya pak?’.
Peneliti melihat siswa sudah paham apa yang
dikerjakannya. Setelah selesai, siswa menyimpulkan
penyelesaiannya adalah 2000 ubin yang diperlukan
untuk menutupi lantai tersebut.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

(45)

Analisis

Keterangan

A: jadi penyelesaiannya kan 1.800.000

cm2 dibagi 900 cm2? Kan tadi satuannya
udah

sama

(siswa

melanjutkan

menghitung)
P: ketemu hasilnya berapa?

(47)

A: hasilnya 20….(bingung)

(48)

P: tadi luas lantai hasilnya berapa?

(49)

A: 1.800.000 pak
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(46)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(50)
A: dibagi 900
(51)

Analisis

Keterangan

A: berarti….. (sambil menghitung

menggunakan pembagian bersusun). Jadi
hasilnya 2000 ubin pak
(52)

P: kesimpulannya bagaimana?

(53)

A: jadi ubin yang dibutuhkan adalah

2000 pak
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Soal Pemahaman Konsep

Nama
Siswa

Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
54)
(55)

A: siswa membaca soal

Keterangan
Pk1a,

Soal nomor 3

P: informasi apa yang kamu peroleh

dari soal?
56)

Analisis

PK2a,
(56)

Pada tahapan memahami masalah siswa mampu Pk2b, PK3,

A: (sambil menulis) persegi panjang memahami masalah dengan baik,

dengan panjang (5x+3) dan lebarnya 8 cm

saja

(57)

menyebutkan panjang persegi panjang adalah (5x+3),

(58)

P: cuman itu saja informasinya?

ada

dalam

soal.

Siswa

(63)

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian, ide

P: setelah informasi tersebut. apa siswa adalah mencari nilai x yang belum diketahui

selanjutnya?
(60)

yang

A: sama luasnya 144cm2. Jadi hitung lebarnya 8 cm dan luasnya 144 cm2.

nilai x yang belum diketahui.
(59)

informasi

menyebutkan apa PK4e

dalam soal. Seperti dalam percakapan (59). Selanjutnya

A: cari nilai x. iyakan pak? Itu siswa membuat persamaan bentuk aljabar seperti

bagaimana pak?

gambar dibawah untuk mencari nilai x yang belum

(61)

P: itu bangun apa yang diketahui?

diketahui.

(62)

A: persegi panjang pak?

mengoperasikan bentuk aljabar tersebut, siswa tidak

(63)

P: kalau begitu lanjutkan

mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya. Sehingga

(64)

melihat

bahwa

dalam

A: hmmmm..kan luas persegi panjang pada penarikan kesimpulan akhir, siswa memperoleh

itu sama dengan panjang dikali lebar pak.
(65)

Peneliti

nilai x = 3 cm.

A: sambil mengerjakan soal. Ketemu
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
hasilnya x = 3 pak
(66)

P: 3 didapat dari mana?

(67)

A: 120/40 pak. Hasilnya 3.

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(68)

Analisis

Keterangan

Analisis

Keterangan

A: siswa membaca soal (dengan Soal nomor 4

bersuara)

(71)

PK2a,PKb,
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Pada soal nomor 4 ini, setelah siswa membaca soal,

PK1a,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(69)
P: yang diketahui dalam soal apa saja?

Analisis
peneliti

melihat

siswa

masih

Keterangan
bingung

dalam PK3, Pk4c

(70)

A: diketahui luas layang-layang sama menentukan panjang diagonal yang lain dari layang-

diagonal dua pak.

layang yang diketahui. Seperti pada percakapan (73)

(71)

Siswa membaca soal secara berulang-ulang untuk

(72)

P: trus diagonal satu ada gak?

S3: (terdiam), diagonal satu nya, menemukan permasalahan apa yang ada didalam soal.

nggak…(bingung)

(79)

Pada tahapan melaksanakan rencana penyelesaian,

(73)

P: coba kamu baca soal dulu itu siswa

sudah

mampu

menyelesaikan

bentuk

bagaimana, diagonal satu ada gak di soal?

penyelesaian secara aljabar berdasarkan rumus luas

(74)

layang-layang yang disebutkan oleh siswa yakni luas

A: oh iya (siswa menyadari)

(75)

P: berarti semua informasi diketahui trus layang-layang adalah:

selanjutnya apa?

L = ½ x d1 x d2

(76)

A: disuruh menghitung diagonal yang 150 = ½ x d1 x 3d1
150 = ½ x 3d12

lain pak?
(77)

P: kalau begitu kemaren rumus luas 3d12= 150: ½

layang-layang apa?

Namun, pada saat perhitungan siswa bingung antara

(78)

bentuk 150 = ½ x 3d12. Mau diselesaikan kedalam

A: ½ dikali d1 dikali d2 pak.

(79)

A: ini berarti ½ x d1 x d2 sama dengan persamaan bentuk 150 x ½ = 3d12 atau bentuk 150: ½ =

150 cm2.
(98)

Sambil

mengerjakan

(dengan bahwa kedua operasi yang dilibatkan tersebut bernilai
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A:

3d12. Peneliti melihat bahwa siswa menyimpulkan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
bersuara) jadi sama dengan 150 cm2= ½ x sama dan menghasilkan jawaban yakni 75. Siswa tidak
3d12

paham akan konsep perkalian dan pembagian antara

(99)

kedua ruas. Dan pada akhirnya kesimpulan yang

P: trus selanjutnya?

(100)

A: 3 x d12 = 150.

diminta dalam soal tidak dapat diselesaikan secara baik
dan benar. Siswa masih melakukan kesalahan.

(101)

P: apa jawabannya cuman begitu? Trus

½ nya kemana?
(102)

A: ½ nya dikali dengan 150 pak.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(103)
P: berapa?
(104)

A: 75 pak.

(105)

P: itu setengah dikali 150 apa dibagi?

(106)

Analisis

Keterangan

A: dibagi hmmm dikali pak (ragu-

ragu). Jadi ½ x 150 = 75 pak.
(107)
(108)

P: benar itu 75?
P: yakin dengan jawaban itu? Itu ½

dikali apa dibagi?
(109)

A: dikali pak.

(110)

P: dikali apa dibagi?

(111)

A: dibagi pak

(112)

P: kalau begitu 150 dibagi ½ berapa?

(113)

A: 75 pak.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

(114)

Analisis

Keterangan

Analisis

Keterangan

A: sambil melanjutkan pekerjaannya.

Jadi panjang diagonal pertama adalah 5 dan
panjang diagonal kedua 15.
Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(117)

A: diketahui AB = 20 cm dan DC = 10 Soal nomor 5

cm dan kelilingnya 56 cm.
(118)
(119)

P: langkah pertamanya bagaimana?

PK2a,
(117)

Setelah siswa membaca soal, siswa, menyebutkan PK2b, Pk3,

A: mencari luasnya…hmmm ehh apa yang diketahu dan apa yang ditanyakan dalam soal PK4c

mencari tingginya.

seperti pada percakapan (117), dan (119). Peneliti

P: trus hubungan sama kelilingnya melihat siswa sudah bisa memahami tujuan dari
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(120)

PK1a,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
bagaimana? Konsep keliling bagaimana?

permasalahan yang mau diselesaikan.

(121)

A: kelilingnya: AB+BC+CD+DA.

(119)

(122)

P: berarti tulis dulu.

langkah-langkah penyelesaian berdasarkan soal yang

(123)

A: kelilingnya: AB+BC+CD+DA= 56 diketahui. Ide siswa yaitu pertama-tama mencari

Analisis

Keterangan

Pada tahapan selanjutnya, siswa mampu menyusun

cm (sambil menulis)

panjang sisi yang belum diketahui dalam soal dengan

(124)

P: tadi gambar apa?

menggunakan konsep keliling trapesium, kemudian

(125)

A: trapesium sama kaki

menyelesaikan sehingga memperoleh jawaban panjang

(126)

P: berarti sisi yang belum diketahui

sisi yang belum diketahui adalah 13 cm Seperti pada

apa saja

percakapan (119), (121),(129) dan (130).

(129)

(124-125)

A: kita hitung kelilingnya (sambil

Peneliti melihat siswa secara tepat menyebutkan

mengerjakan). Itu sisi AB dan DC kita bangun datar yang dimaksud dalam soal. Hal tersebut
jumlahkan berarti 10+20 = 30.(sambil berarti siswa tahu dan memahami bentuk-bentuk
mengerjakan lagi).

bangun datar.

(130)

(133)

A: berarti 56=10+20+x+x.

Dalam rencana penyelesaian selanjutnya adalah

mencari

tingi

dari

trapesium

tersebut,

siswa

56 -30 = 2x.

menggunakan teorema Pythagoras untuk mencari

26 = 2x.

panajng sisi yang belum diketahui dalam soal.tersebut.

(131)

A: Jadi x ketemunya 13 pak.

Siswa mampu mengaitkan pengetahuan sebelumnya

(132)

A: Jadi ini pak DC udah 10 dan AB = pada materi segitiga siku-siku.
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56 = 30 + 2x.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
20 berarti sisanya kan 10 dibagi dua.

Analisis
Pada percakapan ini, peneliti menanyakan ‘rumus

(148)

Berarti yang ini 5 dan ini 5.

luas trapesium itu apa?’

(133)

(149)

A: kita mencari tingginya dengan

Keterangan

Siswa menyebutkan rumus trapesium adalah:

rumus Pythagoras.yang ini 5 cm, yang ini ‘jumlah dua sisi sejajar x tinggi’ siswa menyebutkan
12 cm. trus yang ini belom.

kurang lengkap sehingga peneliti menanyakan apakah

(134)

P: jadi itu bagaimana?

rumusnya cuman begitu?

(135)

A: jadi ini 132- 52 sama dengan 169-

(151)

Peneliti melihat bahwa siswa sebenarnya mampu

25 (sambil menghitung) sama dengan 144

tetapi kurang teliti setelah itu siswa menyadari bahwa

(136)

P: itu x nya gmana?

apa yang diucapkannya salah atau mungkin lupa rumus

(137)

A: itu masih x2

sehingga

(148)

P:

rumus

luas

trapesium

siswa

memperbaikinya

kemudian

tadi melanjutkan menyelesaikan jawaban yang diminta

bagaimana?

dalam soal.

(149)

A: jumlah dua sisi sejajar x tinggi?

(152)

(150)

P: apakah cuman itu saja?

operasi bentuk perkalian dan pembagian sederhana.

(151)

A: ehhhh..1/2 x jumlah dua sisi sejajar Sehingga

Siswa tanpa kesulitan menyelesaikan perhitungan

pada

kesimpulan,

siswa

mampu

menyimpulkan secara tepat penyelesaian yang diminta

(152)

A: sama dengan 180 cm2

dalam soal. Luas trapesium adalah 180 cm persegi.

(153)

P: berarti hasilnya berapa?

(154)

A: 180 cm2.
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x tinggi. (sambil menghitung)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

(156)

PK1a,
Pk2a,
PK2b,
PK3, PK4c
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A: diketahui AC= 48cm diketahui Soal nomor 6
luasnya.
(157)
(156-160)
P: luas?
Setelah
membaca
soal,
siswa
dapat
(158)
A: ehh.. kelilingnya 104 cm
menyebutkan apa yang diketahui denga ditanyakan
(159)
P: kita harus cari apa?
dalam soal yakni keliling belah ketupat dan panjang
(160)
A: kita harus cari sisinya.(ragu-ragu)
diagonal AC seperti pada perakapan (156), (158).
(161)
P: keliling belah ketupat itu

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
bagaimana?
(162)

Analisis
Kemudian siswa menyusun rencana penyelesaiannya.

A: kelilingya dijumlahkan semua dan Ide pertama adalah mencari panjang sisi dari belah

sisinya sama

ketupat jika diketahui kelilingnya.

(163)

A: jadi 104=4s.

(162)

(164)

P: jadi berapa?

menghitung panjang sisi yang belum diketahui. Seperti

(165)

A: keliling 104:4 = 26 cm.

pada percakapan (162), (163) dan (165) Selanjutnya

(166)

A:jadi sisinya udah ketemu 26 cm

siswa menggambar belah ketupat dan menentukan

(168)

Siswa dapat menjelaskan konsep keliling kemudian

P: sekarang dicari apa? Coba kamu panjang sisi berdasarkan hasil perhitungan tadi. Peneliti

gambar belah ketupat dulu.

melihat cara siswa ini baik dilakukan agar menjadi

(169)

mudah ketika mencari panjang diagonal yang belum

(172)

A: (menggambar belah ketupat).

A: ini kan kita sudah dapat sisinya 26 diketahui.

cm selanjutnya kita menghitung luas belah

(182)

ketupat ABCD.

ide siswa yaitu mencari diagonal lain yang belum

(182)

Keterangan

Setelah melakukan kegiatan tersebut, selanjutnya

A: ½ x d1 x d2. (sambil melanjutkan diketahui. Seperti pada percakapan (186).

pekerjaannya)

(193)

(183)

P: trus d1 sudah diketahui belom?

diagonal yang lain berdasarkan soal, diagonal yang

(184)

A: sudah 48 cm

satu sudah diketahui tetapi siswa kurang cermat dalam

(185)

P: trus d2 nya?

memahami soal tersebut. Peneliti melihat siswa tidak

(186)

A: d2 nya belom?...ini dikali..d2 nya?

memahami sifat-sifat belah ketupat sehingga pada saat

Pada tahap selanjutnya siswa mencari panjang
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
(187)
P: ini terbentuk dari segitiga apa? Sama penerapan untuk mencari panjang diagonal yang lain,
kaki.yang digabung. Trus bagaimana?

siswa mengalami kesulitan.

(188)

(188)

A: hmmm.. itu segitiga sama kaki

Dalam penyelesaian, ide siswa selanjutnya adalah

kalau berdasarkan diagonal tdi berarti mencari panjang diagonal yang belum diketahui, siswa
separuh dari segitiga sama kaki terbentuk menggunakan konsep teorema Pythagoras. Peneliti
segitiga siku-siku pak.

melihat bahwa alasan siswa menggunakan teorema

(189)

Pythagoras karena panjang satu sisi miring sudah

(190)

P: trus selanjutnya bagaimana?

A: (menggambar segitiga siku-siku). diketahui sebelumnya yaitu 26 cm, dan panjang sisi

Kemudian panjang sisi yang tdi kita cari siku-siku lain berdasarkan informasi yang diketahui
kan 26 cm. trus diagonalnya tdi 48 cm

dalam soal yakni ½ dari diagonal yang pertama, tetapi

(191)

pada

(192)

P: trus gimana selanjutnya?

tahap

selanjutnya

untuk

menemukan

A: (kemudian siswa menghitung penyelesaiannya, peneliti melihat siswa sangat lama

panjang sisi siku-siku dengan sisi miring dalam menentukan penyelesaian. Siswa menyerah
26 cm dan sisi siku-siku lainnya 48 cm)

terhadap soal yang diberikan.

(193)

(202)

P: itu masak panjang sisi siku-sikunya

Pada kesimpulan yang diperoleh, siswa tidak dapat

menyelesaikan dengan baik sehingga tidak menemukan

(194)

A: mencoret. Trus berapa pak?

hasil.

(195)

P: kan tadi membagi dua jadi berapa?

(196)

A: ohh iya 24 cm pak.
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48 cm?
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(197)
P: selanjutnya mencari sisi siku-siku

Analisis

Keterangan

yang lain bagaimana?
(198)

A: pakek Pythagoras pak.(sambil

menghitung)
(199)

P: hasilnya berapa?

(200)

A: menghitung pada lembar pekerjaan.

10 cm pak.
(201)

P: trus selanjutnya bagaimana?

(202)

A: gak tau pak. mentok.

(203)

P: ok
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa
Sedang

Soal Pemahaman Konsep

Nama
Siswa

Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
Wawancara, Foto, dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Siswa
B

Analisis

Keterangan
Analisis

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
3)
B: siswa membaca soal (dengan Soal nomor 1
bersuara)
(4)

P: berdasarkan soal tersebut informasi

apa yang kamu peroleh?

Keterangan

(5)

Setelah

Analisis

Keterangan
PK1a,
PK2a,

siswa

membaca

soal,

siswa

dapat

menyebutkan apa diketahui dan ditanyakan dalam soal

PK2b,
PK3, PK4e
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Soal Pemahaman Konsep

Nama
Siswa
(5)

Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
B: tinggi taman dan alasnya, tinggi seperti pada percakapan (5). Saat menyelesaikan

tamannya 18m dan alasnya 20 m dan rencana penyelesaian masalah, siswa tidak menuliskan
rumput permeternya 200 rupiah,…. Ehhh apa saja yang diketahui dan apa yang ditanyakan
200.000
(6)

seperti Pada gambar dibawah ini. Terlihat siswa

P: langkah penyelesaiannya bagaimana? langsung

Kerjakan dulu

langsung.

(7)

(7)

B: cari luas taman dulu, baru dikalikan

hasil

jaawabannya

Pada tahap penyelesaian masalah,

dengan harga rumput permeternya. (sambil menyusun
mengerjakan soal).

menuliskan

tahap-tahap

atau

secara

siswa mampu
langkah-langkah

pemecahan masalah. Terlihat dari percakapan (7) siswa

B: luas tamannya 360 meter persegi, menjawab “cari luas taman dulu baru dikalikan dengan

(8)

kemudian

dikalikan

dengan

rumput rumput permetenya”. Hal tersebut berarti siswa dapat

permeternya 200.000.

menyusun langkah-langkah penyelesaian dengan baik.

(9)

Kemudian siswa menuliskan pada lembar jawaban

P: hasilnya berapa?

(10)

B: 72 juta, itu semua uang yang yakni luas tamannya sama dengan 360 meter persegi

dikeluarkan.

kemudian dikalikan dengan 200.000 seperti pada
percakapan (8).Selanjutnya pada tahap penarikan
kesimpulan, siswa menarik kesimpulan dengan tepat
jawabanya

siswa

adalah

72

juta

seperti

pada
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percakapan (10) “72 juta, itu semua uang yang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Analisis

Keterangan

dikeluarkan”.

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(12)

P: informasi apa yang kamu peroleh? Soal nomor 2

PK1a,

(13)

B: lantai berukuran 15 m x 12 m trus

Pk2a,

ubinnya berukuran 30 cm x 30 cm.

(12,13,14)

Pada tahapan memahami masalah, Peneliti

PK2b,

menanyakan informasi apa yang kamu peroleh? Seperti

B: berarti mencari lantai….ehhh ukuran pada percakapan (12) kemudian siswa menjawab PK3, PK4e
lantai tersebut lalu dibagi dengan ukuran seperti terlihat pada percakapan (13) “lantai berukuran
(14)

ubin tersebut. (sambil mengerjakan).
(15)
(18)

B: 15m x 12m =180 m persegi.

15m x 12m trus ubinnya berukuran 30cm x 30 cm”.
dan percakapan (14) “berarti mencari lantai…ehhh
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B: Dengan pakai luas persegi sama ukuran lantai tersebut lalu dibagi dengan ukuran ubin

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
dengan sisi x sisi. 30 cm x 30 cm = 900 cm tersebut. Peneliti melihat bahwa kemampuan siswa
persegi. Lalu yang ini ukuran lantai diubah dalam memahami suatu masalah dapat dipahami
menjadi cm

dengan baik.

(19)

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah,

(20)

P: cm saja?

B: cm persegi (sambil menghitung). ide siswa adalah menghitung luas lantai tersebut

Ketemunya 18.000

selanjutnya

(21)

P: 18.000 yakin?

persegi seperti terlihat pada percakapan (15) dan (16).

(22)

B: yakin

Pada percakapan (16) tampak siswa mengalami

(23)

P: itu bagaimana hitungnya.

kebingungan dalam mengkonversikan satuan panjang

(24)

B: kan setiap kali turun satu tangga sehingga

menghitung

peneliti

luas

keramik

memberikan

pertanyaan

dikali 10. Jadi kalau dua tangga dikali 100.

membantu siswa untuk mengingat kembali.

(25)

(30)

P: itu bukannya satuan biasa cm

Dalam

penarikan

kesimpulan,

berbentuk

siswa

yang

mampu

persegi? Itu kan satuannya cm pangkat melakukan perhitungan dengan baik dan menghasilkan
dua?

kesimpulan dengan benar juga. Tetapi Pada gambar

(26)

B: bingung. Trus bagaimana pak.

disamping, Peneliti melihat bahwa ada kekeliruan

(27)

P: kalau cm persegi itu dikali 100. Jadi dalam menuliskan lambang satuan. Peneliti bertanya

turun dua tangga dikali berapa?

“itu banyaknya ubin kok cm persegi?” akhirnya siswa

(28)

B: 10.000 pak.

menyadari kesalahannya dengan mencoret

(29)

P: jadi berapa?

mengganti dengan yang benar.

dan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(30)
B: 180 x 10.000 sama dengan

Analisis

Keterangan

1.800.000. trus selanjutnya menghitung
luas lantai dibagi luas ubin sama dengan
1.800.000:900 = 2000 cm persegi.

P: itu banyaknya ubin kok cm persegi?
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(31)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(32)
B: ehh ubin pak.

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

(34)

P: yang diketahui dalam soal apa saja?

(35)

B: BC 8 cm adalah lebar dan AB (5x

+3)
(36)

P: selanjutnya bagaimana?

Soal nomor 3
(35)

Siswa dapat memahami masalah dengan baik yang

terdapat dalam soal, bisa menjelaskan apa yang

PK1a,
PK2a,
Pk2b, PK3,
PK4e

diketahui dan ditanyakan dalam soal seperti pada

(37)
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B: hitung luas persegi panjang sama percakapan (35).
dengan panjang dikali lebar
(38-40)
Peneliti menanyakan hasil pekerjaan siswa 144
(38)
B: berarti 144 dibagi 8.
dibagi 8 itu diperoleh dari mana. Siswa menjawab

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(39)
P: kamu dapat dari mana?
(40)

Analisis

Keterangan

seperti terlihat pada percakapan (40) “ehhh salah pak

B: ehhh salah pak… maksudnya 144 = maksudnya 144 = 5x + 3 dikali 8. Ternyata siswa

5x+3 dikali 8

menyadari

(41)

P: itu bagaimana?

memperbaiki hasil penyelesaiannya.

(42)

B: berarti 5x dikali 8 trus 3 dikali 8

(42)

(43)

B: 5x dikali 8 sama dengan 40 x

mampu menerapkan dengan baik. Ide siswa adalah

(44)

P: trus?

menggunakan rumus luas persegi panjang kemudian

(45)

B: 3 dikali 8, sama dengan 24

menyelesaikan secara bentuk aljabar yakni (5x+3)

(46)

B: 144= 40x ditambah 24 cm.

dikali dengan 8 sama dengan 144. Peneliti melihat

(47)

B: selanjutnya mencari nilai x

bahwa siswa sudah memahami konsep bentuk aljabar

(48)

P: bagaimana hitungnya.

dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya pada tahap

(49)

B:

(sambil

mengerjakan

kesalahan

yang

dibuatnya

kemudian

Dalam proses merencanakan penyelesaian siswa

dengan penarikan kesimpulan, siswa menarik kesimpulan

bersuara) 144 – 24 = 120 = 40x

dengan tepat. Siswa menyimpulkan nilai x yang dicari

(50)

sama dengan 3.

B: berarti x = 3
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(53)

B: luas layang-layang sama 3d1

(54)

P: 3d1 merupakan apa?

(55)

B: 3d1 itu adalah d2 nya.

(56)

P: trus selanjutnya bagaimana?

(57)

B: hitung diagonalnya pakai rumus luas

Keterangan

Analisis

Keterangan

Soal nomor 4
(53)

PK2b,
PK3, PK4a

Pada percakapan tersebut telihat bahwa dalam

memahami masalah siswa masih bingung dengan
permasalahan apa yang mau diselesaikan. Tampak
bahwa siswa membutuhkan sedikit bimbingan dari
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layang-layang

Analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(58)
P: luas layang-layang apa?

Analisis

Keterangan

peneliti untuk bisa mengerti apa yang diminta dalam

(59)

B: ½ dikali d1 dikali d2.

soal.

(60)

B: sama dengan ½ dikali d1 dikali 3d1.

(63-66)

(61)

P: berapa hasilnya?

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep

(62)

B: satu per dua dikali d1 dikali 3d1 sama secara ajabar. Siswa mempunyai ide menggunakan

dengan 150 cm persegi.
(63)

rumus luas layang-layang kemudian menyelesaikan

B: ½ dikali 3 d12 sama dengan 150 cm secara bentuk aljabar. Tetapi peneliti melihat bahwa

persegi
(64)

Dalam menyelesaikan permasalahan siswa dapat

dalam penarikan kesimpulan, siswa sudah menemukan

B: sambil mengerjakan. 3d12 sama penyelesaian secara tepat, yakni menghitung diagonal

dengan 300

pertama dan diagonal kedua seperti pada percakapan

(65)

(66) namun siswa tidak memperhatikan dengan baik

(66)

P: 300 dari mana?

B: 150 dibagi ½ sama dengan 300. apa yang ditanyakan dalam soal. Siswa malah

Berarti 3d12 sama dengan 300. d12 sama menghitung luas layang-layang, padahal luas layangdengan 300: 3 = 100. D1 sama dengan akar layang dalam soal sudah diketahui seperti pada gambar
dari 100 sama dengan 10.
(67)

disamping. Peneliti beranggapan siswa terburu-buru

B: berarti luasnya sama dengan ½ dikali dalam

10 dikali 30 sama dengan 150.

menyelesaikan.

Pada

tahapan

penarikan

kesimpulan siswa tidak melihat kembali jawaban yang
ditulisnya sehingga hasil yang diperoleh kurang tepat.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

(69)

B: (menggambar trapesium). AB=20 Soal nomor 5

cm dan CD=10 cm dan kelilingnya 56 cm
(70)
(71)

P: itu gambar apa?
B: trapesium sama kaki, berarti

tingginya sama?
(72)

PK2a,

(69)

Dalam memahami masalah, siswa sudah bisa

menjelaskan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam

PK2b,
PK3, PK4e

soal seperti pada percakapan (69)
Pada

gambar

disamping.

Dalam

tahapan
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P: kok bisa?

PK1a,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(73)
B: bingung.
(74)
(75)

P: selanjutnya bagaimana?
B:

menghitung

kelilingnya

Analisis

Keterangan

merencanakan penyelesaian, siswa secara kreatif
menggambar bangun datar trapesium sama kaki,

sama kemudian

memberikan

keterangan

berdasarkan

dengan 4s. berarti K= x+x+20+10.

informasi yang tercantum dalam soal. Hal tersebut

(76)

P: berarti?

membuktikan bahwa siswa paham terhadap apa yang

(77)

B: 2x + 20cm+10cm sama dengan

akan dikerjakan olehnya. Peneliti melihat bahwa dalam

2x + 30 = 56

menggambar bentuk trapesium sama kaki, siswa sudah

2x = 56 dikurangi 30

bisa menggambarkan secara baik dan benar tetapi

2x = 26

untuk

Ini kan ada dua x jadi dibagi 2

mencoba menanyakan mengenai ciri-ciri trapesium

Sama dengan 13.

sama kaki dan siswa mengalami kebingungan. Disitu

(78)

P: selanjutnya bagaimana?

siswa kurang memahami konsep mengenai sifat-sifat

(79)

B: menghitung luas trapesium.

secara umum. Siswa hanya tahu mengenai bentuk-

(80)

P: luasnya bagaimana?

bentuk bangun datar tertentu.

(81)

B: ½ dikali jumlah dua sisi sejajar

(86)

mengecek

kembali

pemahaman,

peneliti

Ide siswa selanjutnya adalah mencari tinggi segitiga

dikali tinggi.

dengan menggunakan teorema Pythagoras, agar mudah

(82)

P: selanjutnya bagaimana?

dipahami,

(83)

B: mencari tingginya dengan

kemudian menghitung panjang sisi yang belum

menggambar

segitiga

siku-siku

diketahui yang tidak lain adalah tinggi trapesium itu
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menggunakan rumus Pythagoras.

siswa

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(84)
B ini kan panjangnya 20 trus atasnya 10

Analisis

Keterangan

sendiri.

berarti sisanya 5 masing-masing.

(88)

(85)

P: trus?

selanjutnya siswa menghitung luas dari trapesium.

(86)

B: mencari sisinya yaitu 13 kuadrat

Siswa sudah dapat menyebutkan rumus luas dengan

dikurangi 5 kuadrat sama dengan 169-25

tepat dan benar yaitu ½ dikali dengan jumlah dua sisi

sama dengan 144. Akar kuadratnya berarti

sejajar dikali dengan tinggi seperti pada percakapan

12.

(81). Kemudian siswa menarik kesimpulan dengan

Setelah

mendapatkan

tinggi

dari

trapesium,

(87)

P: selanjutnya bagaimana?

tepat sesuai dengan yang diminta dalam soal. Siswa

(88)

B: mencari luasnya ½ dikali jumlah dua

menyimpulkan luas trapesium adalah 180 cm persegi.

sisi sejajar dikali tinggi.
(89)

B: ½ dikali 30 dikali 12 sama dengan

15 dikali 12
(90)

P: 15 dari mana?

(91)

B: ½ dikali 30. Trus 15 dikali 12 sama

dengan 180 cm persegi.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

berarti K sama dengan 104 dibagi 4
(94)

PK1a,

B: kan kelilingnya sama dengan 4s Soal nomor 6

(93)

(93)

Siswa pada percakapan

(93)

PK2a,
sudah bisa memahami

P: berapa?

masalah dengan menyebutkan informasi atau data yang

B: 26 cm

diketahui dalam soal. Kemudian siswa mampu mencari

B: menggambar belah ketupat.

panjang

P: selanjutnya kita mencari apa?

menggunakan konsep keliling yang sudah diketahui

(98)

B: mencari diagonal yang kedua

dalam soal. Pada gambar disamping siswa mendapat

(99)

P: bagaimana mencari diagonalnya.

jawaban panjang sisi adalah 26 diperoleh dari keliling

(95)
(96)
(97)

(100)

sisi

yang

belum

diketahui

PK3, PK4e

dengan
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B: disini panjang sisi yang tadi 26 cm sama dengan 104 dibagi dengan ke 4 sisinya.

PK2b,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
trus
(101)

Analisis

Keterangan

Peneliti melihat bahwa kemampuan siswa dalam

P: terbentuk gambar apa itu kalau merencanakan masalah sudah dilaksanakan dengan

dipotong belah ketupatnya?

baik sesuai tujuan yang ingin dicapai.

(102)

(100,104)

B: segitiga siku-siku.

Dalam menyelesaikan rencana siswa mencoba

(103)

menjelaskan bahwa dalam bangun datar belah ketupat,

(104)

B: diagonal pertama tadi AC cm 48 merupakan gabungan dari dua segitiga sama kaki.

P:selanjutnya?

membagi dua berarti 24.sama sisi BC yang Apabila kedua segitiga tersebut dipotong berdasarkan
sisanya tadi panjangnya 26.
(105)

diagonalnya, maka dapat dihitung panjang sisi-sisi

B: pakai rumus Pythagoras yaitu 26 yang belum diketahui berdasarkan informasi yang ada

kuadrat sama dengan 676. Trus 24 kuadrat dalam soal. Kemudian siswa mengerjakan dengan
menggunakan teorema Pythagoras untuk menghitung

Ketemunya 100. Panjang DO = 10.

panjang sisi yang belum diketahui. Selanjutnya setelah

(106)

P: trus panjang seluruhnya berapa?

menemukan panjang sisi yang diketahui, siswa

(107)

B: 20 cm.

menghitung luas belah ketupat menggunakan rumus

(108)

P: dari mana?

luas yang telah disebutkan dalam percakapan (113)

(109)

B: Kan tadi 10 trus dijumlahkan.

yakni ½ dikali diagonal satu kali diagonal dua.

(110)

P: selanjutnya menghitung apa?

Kemudian siswa menyimpulkan hasilnya sama dengan

(111)

B: luas belah ketupat

480 cm persegi. Peneliti melihat dalam menyimpulkan

(112)

P: luasnya apa?

tersebut, siswa sudah bisa menyimpulkan dengan benar
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sama dengan 576.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Siswa
(113)
B: ½ dikali d1 dikali d2 sama dengan ½ sesuai dengan pertanyaan dalam soal.

Keterangan

dikali 48 dikali 20 sama dengan 480 cm
persegi.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Soal Pemahaman Konsep

Nama
Siswa

Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(6)
C: 20 m x 18 m ukuran tanah. (sambil Soal nomor 1
menulis)
(7)
(8)
(9)

P: informasi apa lagi yang kamu peroleh

selain itu?
C: (terdiam saja)

(11)

P: coba kamu tulis dulu, tadi dalam soal

Analisis

Keterangan

Pada percakapan tersebut, tampak bahwa siswa

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan

PK1a,
PK2a,
PK3,
PK4b.

dalam soal.Peneliti menganggap siswa tersebut sudah
memahami tujuan yang mau diselesaikan.
(20)

Pada rencana penyelesaian, terutama pada konsep

perkalian, siswa mengalami kesulitan dalam operasi
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(10)

Keterangan

(6,8)

P: rumus luas jajargenjang kemarin apa?
C: alas dikali tinggi.

Analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
20 m itu alasnya trus?

Analisis
perkalian bilangan 360 dengan 2000. Peneliti melihat

(12)

C: 18 m itu adalah tingginya.

bahwa dalam mengalikan, siswa tampak kebingungan

(13)

P: rumus luas jajargenjang itu apa?

karena bilangan yang dioperasikan cukup besar

(14)

C: alas kali tinggi sama dengan 20 m sehingga tidak dapat diselesaikan. Siswa hanya

dikali 18 m
(15)

menebak-nebak hasil perkalian seperti pada percakapan

C: (sambil menghitung) sama dengan (27,28,29).

360 m2.

Pada tahapan penarikan kesimpulan, hasil yang

(16)

P: trus selanjutnya apa?

didapatkan oleh siswa kurang tepat sehinga tidak

(17)

C: terdiam.

menjawab soal yang dimaksud. Siswa menyimpulkan

(18)

P: apa yang ditanyakan dalam soal.

jawaban akhir adalah 7.200.000 yang dibutuhkan untuk

(19)

C: berapa permeter banyaknya uang membeli rumput tersebut padahal jawaban sebenarnya

yang dikeluarkan untuk membeli rumput
20)

Keterangan

adalah 72 juta.

C: berarti 360 m pangkat dua dikali

dengan 2000.
P: 2000?

(22)

C: hmmm…200.000.

(23)

C: berapa hasilnya?

(24)

P: 360 dikali 200.000 berapa?

(25)

C: (sambil menghitung).
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(21)

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(26)
P: berapa hasilnya
(27)

C: 72.000

(28)

P: 72.000?

(29)

C: 70.200, 720.000,7.200.000

(30)

P: itu kamu yakin? Ok

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
33)

Soal nomor 2

Keterangan

Analisis

Keterangan
PK2a,
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C: lantai berukuran 15m x 200m?

Analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(34)
P: 12 m apa 200 m?
(35)

C: ehh…12 m!

(36)

P: lantai itu berbentuk apa?

Analisis

Keterangan
PK3, PK4e

(33)

Siswa masih bingung dalam memahami soal. Siswa

kurang lancar dalam menyebutkan apa yang diketahui

C: persegi panjang, (sambil menghitung) dan ditanyakan dalam soal seperti pada percakapan
(33). Siswa membutuhkan bantuan dari peneliti untuk
jadi Luasnya = 15m x 12m = 180m2
(37)

C: selanjutnya ubin berukuran 30 cm x menuntun siswa dalam penyelesaian soal.
(37)
Dalam rencana penyelesaian masalah, siswa sudah
30 cm = 900 m2
(38)

(39)

P: 900 m apa cm ?

dapat mengkomunikasikan ide atau pendapatnya

(40)

C: 900 m2

bertahap dengan terlebih dahulu menghitung luas lantai

(41)

C: selanjutnya 180 m2 x 900

yang berbentuk persegi panjang kemudian menghitung

P: kok dikali? dikali apa dibagi? Itu luas ubin seperti pada percakapan (37) dan (38).
satuannya dikonversikan menjadi cm2 Namun dalam pelaksanaannya siswa tidak menuliskan
(42)

menjadi berapa?

jawaban tersebut pada lembar jawaban. Seperti pada
gambar dibawah.

(43)

C: dikali 10.000 pak.

(44)

P: jadi berapa?

(45)

C: 180 juta.

penyelesaian, peneliti melihat siswa kebingungan

(46)

P: 180 juta atau berapa di situ?

terhadap apa yang diselesaikannya. Hal tersebut dapat

(41)

Pada

tahap

selanjutnya

yaitu

melaksanakan

2
C: terdiam, hmmm…1.800.000 dibagi terlihat dari percakapan (41) “selanjutnya 180m x
900”. Disitu peneliti beranggapan bahwa dalam
900
(47)
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(48)
P: jadi berapa hasilnya.

Analisis

Keterangan

menyelesaikan jawaban, siswa tidak paham terhadap

(49)

C: 2000 cm

(50)

P: apa benar? yang ditanyakan di soal menebak-nebak saja. Peneliti ingin mengetahui kenapa

apa itu?
(51)

C: eh… 2000 ubin.

apa yang dikerjakan, siswa hanya menghafal dan

hasil

tersebut

harus

dikalikan?.

Seperti

pada

percakapan (42). Siswa hanya terdiam menandakan
bingung atau tidak paham konsep. Dari rencana
penyelesaian tersebut, masalah konsep perkalian dan
pembagian bilangan menjadi salah satu masalah utama
dalam menyelesaikan soal. Siswa hanya sekedar
menebak hasil dan terburu-buru dalam menyelesaikan
soal. Siswa diminta menghitung ulang apakah yang
dihitung tersebut sudah benar atau belum dan akhirnya
dengan waktu yang sangat lama dan dibantu oleh
peneliti, akhirnya siswa mendapatkan jawaban yakni
2000. Siswa menarik kesimpulan dengan benar dan
tidak menyertakan keterangannya walaupun tahaptahap penyelesaian dalam soal masih sangat kurang
memahami seperti apa yang dimaksud.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
(54)

(55)

P:selanjutnya

Analisis

Keterangan

menghitung

apa?

C: luas persegi panjang
P: rumusnya bagaimana?

(58)

C: p x l

(59)

C: 5x + 3 = 8x

(60)

P: kok begitu? Coba kamu hitung yang

benar. Tulis dulu persamaannya.
(61)

C: 5x dikali 8 = 40x ditambah 24

(62)

P: berarti kita mencari apa ini?

(63)

C: nilai x yang belum diketahui. Sambil

menghitung (dengan bersuara) berarti 144
cm2 dikurangi 24
(64)

P: sama dengan berapa?

(65)

C: 120
P: trus 40x kemana? Kan kita mau

PK2a,

Pada tahapan memahami masalah, siswa mampu

memahami

masalah

dengan

baik.

Seperti

pada

PK2b,
PK3, PK4e

percakapan (54) dan (56). Siswa menyebutkan apa
yang diketahui dan ditanyakan dalam soal
(59)

Pada tahapan merencanakan masalah ide siswa

adalah menghitung luas persegi panjang yaitu luas
sama dengan panjang dikali lebar. Tetapi pada
percakapan (58) peneliti melihat siswa menuliskan 5x
+ 3 = 8x. Peneliti menanyakan dari mana kamu
memperoleh hasil tersebut?. Ternyata siswa kurang
memahami operasi bentuk aljabar sehingga peneliti
membantu memberikan pertanyaan yang membangun
pemahaman konsep siswa seperti pada percakapan
(60). Kemudian pada tahapan selanjutnya dengan
membutuhkan waktu yang cukup lama, akhirnya siswa
dapat menyelesaikannya.
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mencari nilai x

PK1a,

(54)

(57)

(66)

Keterangan

C: diketahui AB = (5x+3) cm dan BC = Soal nomor 3

8 cm
(56)

Analisis

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(67)
C: berarti 120 = 40x sambil menghitung
x sama 120 dibagi 40 sama dengan 3

Analisis

Keterangan

(64,65)

Pada tahapan rencana penyelesaian, siswa sudah

menuliskan persamaan dalam bentuk aljabar, setelah
menghitung, peneliti menanyakan 40x nya kemana?
Seperti pada percakapan (66). Siswa tidak menuliskan
dengan lengkap penyelesaiannya sehingga peneliti
memberikan pertanyaan yang mengingatkan siswa
bahwa apa yang ditulisnya kurang lengkap. Dalam
penyelesaian soal membutuhkan waktu yang begitu
lama. Akhirnya pada tahap penarikan kesimpulan siswa
menarik kesimpulan dengan nilai x yang dicari sama
dengan 3 cm.

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa
72)

Analisis

P: berdasarkan soal tersebut hal apa Soal Nomor 4

yang bisa diperoleh?
(73)

C: mencari diagonal dengan rumus luas

Keterangan
PK1a,
PK2a,

(73)

Dalam memahami masalah, siswa sudah mampu PK2b,

mengkomunikasikan data atau informasi berupa apa PK3, PK4e

(74)

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Kemudian

P: rumus luas layang-layang itu apa?
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layang-layang

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
(75)
C: ½ dikali d1 dikali d2. (sambil menulis siswa dapat menyusun rencana penyelesaian dengan
pada kertas)

baik. Ide siswa adalah menari diagonal dengan

(76)

P: berarti bagaimana?

menggunakan rumus luas layang layang seperti pada

(77)

C: 150 = d1 x d2

percakapan (73). ‘menari diagonal dengan rumus luas

(78)

P: d2 nya berapa?

layang-layang’. Berdasarkan jawaban siswa tersebut,

(79)

C: d2 nya adalah 3d1

berarti siswa paham terhadap apa yang menjadi tujuan

(80)

C: berarti 150 = ½ dikali d1 dikali 3d1

dalam soal.

(81)

P: sama dengan berapa? Jadinya

(77)

(82)

C:150 = 3d1

konsep aljabar, ide siswa yaitu

(83)

P: 3d1 saja? Pangkatnya bagaimana?

diagonal layang-layang dengan menggunakan rumus

(84)

C: 3 d1 pangkat 2.

luas layang-layang yang telah disebutkan tadi. Peneliti

(85)

C: ½ dikali 3 d12 = 150 terus? Berarti melihat

Pada pelaksanaan rencana penyelesaian, secara
mencari panjang

dalam pelaksanaan rencana penyelesaian,

3d12 berapa?

siswa terburu-buru dalam mencari penyelesaian soal.

(86)

C: 3d12 = 150 dibagi ½

Ada sedikit kekurangan yang tidak diperhatikan siswa

(87)

P: berarti berapa? 150 dibagi ½?

misalkan dalam bentuk perkalian 3d1 dikali d1 adalah

(88)

C: 300.

3d1 kuadrat, tetapi siswa kurang memperhatikan tanda

(89)

C: 300 = 3d12

pangkat tersebut, sehingga peneliti bertanya ‘3d1 saja?

(90)

d12

P:
=?
C: berpikir 300 dibagi ½ pak?
(92)
P: hmmmm… bagi ½ atau berapa

Pangkatnya bagaimana?

kemudian siswa menyadari

(91)
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kesalahannya lalu memperbaikiya. peneliti melihat

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
disitu?
93)
C: ehh… 300 dibagi 3 pak sama dengan
100
(94)
P: trus selanjutnya bagaimana?

Analisis

Keterangan

bahwa kekurangan siswa adalah terburu-buru dan
kurang teliti dalam menyelesaikan soal.
(93)

Secara konsep aljabar, siswa dapat menyelesaikan

(95)

C: 100 = d12 sama dengan 10 pak.

secara tepat apa yang ditanyakan dalam soal yakni

(96)

P: 10 didapat dari mana?

mencari

(97)

C:akar kuadrat 100. Sama dengan 10.

diketahui nilainya apabila panjang diagonal yang dicari

(98)

diagonal-diagonal

yang

belum

P: itu berarti nilai dari d1 trus memenuhi maka luas layang-layang tersebut adalah

bagaimana?
(99)

panjang

tepat seperti yang diketahui dalam soal. Pada tahapan

C: trus cari nilai d2. Sama dengan 30 penarikan kesimpulan, peneliti melihat bahwa siswa

pak.

menjawab dengan benar yakni panjang diagonal

(100)

P: didapat dari mana?

(101)

C: d2 = 3d1 pak sama dengan 3 dikali adalah 30 cm.

pertama adalah 10 cm dan panjang diagonal kedua

10 pak.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

(104)

C:

(menggambar

trapesium). Soal nomor 5

Diketahui AB=20 dan DC= 10 dan K= 56.
(105)
(106)

P: rumus luas trapesium bagaimana?
C: (berpikir dulu). ½ dikali dua sisi

Pada percakapan tersebut, siswa menggambar

PK2a,
PK3, PK4b

bangun datar trapesium serta memberikan keterangan
berdasarkan soal. Peneliti melihat ide kreatif siswa

112

sejajar kali tinggi?

(104)

PK1a,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(107)
P: apakah cuman itu?

Analisis

Keterangan

tersebut dapat membantu dalam memahami masalah.

(108)

C: hmmm…iya pak.

(109)

P: bukannya ½ dikali jumlah dua sisi menyelesaikan soal tersebut. Peneliti menanyakan

selanjutnya peneliti ingin mengetahui ide siswa dalam

sejajar dikali tinggi?

rumus luas trapesium, siswa menjawab ½ dikali sisi

(110)

sejajar dikali tinggi. Peneliti menduga kemungkinan

(111)

C: (bingung) sambil mengerjakan soal.

P: jumlah dua sisi sejajarnya di situ siswa lupa mengenai rumus luas kemudian peneliti

berapa?

menyuruh siswa untuk melanjutkan pekerjaannya

(112)

C: 13 pak.

dengan tujuan mungkin ide siswa dapat muncul disaat

(113)

P: kok bisa 13?

mengerjakannya.

(114)

P: jumlah dua sisi sejajar situ

(111)

Dalam

menyelesaikan

rencana

permasalahan,

bagaimana?

peneliti menanyakan informasi yang dapat diperoleh

(115)

untuk menyelesaikan soal tersebut “jumlah dua sisi

(116)

C: sisinya 20 dan 10 berarti 30 pak.

P: trus tingginya sudah diketahui sejajar disitu berapa” dengan maksud apakah siswa

belum?

sudah memahami permasalahannya atau belum. Siswa

(117)

C: tidak tahu pak.

menjawab 13 seperti pada percakapan (113) dengan

(118)

P: trus sisi AD dan BC nya berapa?

terburu-buru agar soal tersebut dapat selesai. Peneliti

(119)

C: 13 pak.

menganggap bahwa faktor yang mempengaruhi adalah

(120)

P: oh begitu. Ok. Trus bagaimana siswa

paham

mengenai

pertanyaan

yang

dimaksudkan oleh peneliti. Siswa tidak tahu mengenai

113

selanjutnya lagi

tidak

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(121)
C: tidak tahu pak.

Analisis

Keterangan

jumlah dua sisi sejajar pada trapesium dan jawaban
siswa masih kurang tepat.
(121)

Pada tahapan penarikan kesimpulan siswa tidak

dapat menjawab dengan baik karena penyelesaian yang
belum menemukan hasilnya dan faktor waktu yang
begitu lama dalam pengerjaan soal sehingga membuat
peneliti

untuk

menyuruh

siswa

melanjutkan

mengerjakan soal selanjutnya.
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PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan

Wawancara dan Hasil Pekerjaan Siswa

Analisis

Keterangan

123)

P: informasi apa saja dalam soal. Soal nomor 6

Digambar dulu bangun belah ketupatnya.
(124)

PK2a,
(124)

Peneliti menanyakan informasi apa yang kamu PK2b,
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C: AB = 48 cm, dan luas ABCD.

PK1a,

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Analisis
Keterangan
Siswa
(125)
P: memangnya dalam soal diketahui peroleh dalam soal dengan tujuan apakah siswa tahu PK3, PK4e
luas?
(126)

masalah apa yang akan diselesaikan dalam soal. Siswa

C: ehh keliling belah ketupat. Sama menjawab seperti pada percakapan (124) dan (126).

dengan 104 cm

(127)

(127)

P: keliling belah ketupat bagaimana?

melihat siswa hanya paham terhadap konsep-konsep

(128)

C: sisi dikali sisi.

bangun datar tertentu saja, tidak secara keseluruhan

(129)

P: kok sisi dikali sisi? Dapat dari mana bangun datar yang dipahami. terbukti dari percakapan

Dalam perencanaan penyelesaian masalah, peneliti

rumus begitu? Cobak pikirkan dulu.
(130)

C:

hummm

kelilingnya

(127) peneliti menanyakan keliling belah ketupat
itu bagaimana? Siswa menjawab “sisi dikali sisi”. Peneliti

sisi+sisi+sisi+sisi atau 4s

melihat bahwa siswa tidak tahu membedakan antara

(131)

C: kelilingnya sama dengan 104

bentuk-bentuk bangun datar yang satu dengan yang

(132)

P: berarti s nya berapa?

lain Akhirnya dengan bantuan peneliti, peneliti

(133)

C: 4.

menanyakan “kok sisi dikali sisi? Dapat dari mana

(134)

P: kok bisa empat?

rumus begitu? Coba kamu pikirkan lagi”.

(135)

C: siswa bingung.

(131)

(136)

P: kelilingya sama dengan berapa?

siswa menjawab kelilingnya adalah 4s kemudian pada

(137)

C: 104: 4

tahap selanjutnya siswa menghitung panjang sisi

(138)

P: berapa?

trapesium yaitu 104 bagi 4 dan hasilnya adalah 45.

(139)

C: 45 pak.

Sama

Setelah membutuhkan waktu yang cukup lama,

soal

sebelumnya,

siswa

tampak
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seperti

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
(140)
P: masak 45? Coba kamu hitung ulang.

Analisis

Keterangan

kebingungan dalam menentukan jawaban. Siswa hanya

(141)

C: (sambil menghitung)104: 4 = 26 cm

menebak-nebak saja jawaban dan ingin cepat selesai.

(142)

P: selanjutnya bagaimana?

Kemampuan dalam menguasai konsep perkalian dan

(143)

C: hitung luas ABCD

pembagian masih belum dikuasai dengan baik oleh

(144)

P: luas belah ketupat bagaimana?

siswa sehingga berdampak pada pengerjaan soal yang

(145)

C: 4s

begitu lama. Tetapi dengan sedikit bantuan dari peneliti

(146)

P: itu bukannya keliling?

dengan

(147)

C: ehhh salah pak ½ dikali d1 dikali d2.

mengingatkan siswa. Siswa memperoleh jawaban 26

(148)

P:Sifat dari belah ketupat diagonalnya cm adalah panjang sisi dari belah ketupat.

memberikan

pertanyaan

yang

dapat

bagaimana?

(147,150)

(149)

panjang diagonal yang dicari. Peneliti memberikan

(150)

C: membagi dua sama panjang.

Selanjutnya ide siswa adalah

C: selanjutnya menghitung panjang sedikit

bantuan

berupa

pertanyaan

menentukan

yang

dapat

diagonal pak, kan panjang diagonal tadi 48 membantu siswa mengingat pemahamannya yakni
trus bagi 2 sama dengan 24.
(151)

bagaimana diagonal dari belah ketupat itu sendiri? dan

C: (menggambar segitiga siku-siku). siswa menjawab seperti pada percakapan (149) dan

Kemudian panjang sisinya 26 cm dan 24 (150).
cm. hitung pakai Phytagoras.
(152)

(151)

Selanjutnya pada tahap rencana penyelesaian

C: mencari nilai x sama dengan 26 masalah ide siswa adalah menggambar segitiga siku-
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa
menghitung). Ketemunya 10 pak

Analisis
diketahui menggunakan teorema pythagoras. Setelah

(153)

P: 10 itu dari mana?

(154)

C: itu pak panjang dari B ke O. berarti dijumlahkan untuk memperoleh panjang diagonal BD.

itu panjang sisi yang belum diketahui tersebut

panjang dari B ke D itu 10+10 = 20.

Siswa menyimpulkan bahwa panjang diagonalnya dari

(155)

P: jadi luasnya berapa?

B ke O adalah 10.Maka panjang BD adalah 10

(156)

C: ½ dikali 48 dikali 20 sama dengan ditambah 10 kemudian siswa menghitung luas dari

480 cm2

Keterangan

belah ketupat dan mendapatkan hasil luasnya adalah
480 cm persegi.
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Nama
Siswa

Soal Pemahaman Konsep
Wawancara, Foto dan Hasil Pekerjaan
Siswa

Analisis

Keterangan
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E. Ringkasan Hasil Analisis
Kemampuan
Matematika
Siswa

Tinggi

Pemahaman Konsep Matematis Siswa dalam
Nama
Siswa

Siswa
A

Ringkasan Analisis

Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan
Bangun Datar Segi Empat
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Soal nomor 1
Siswa A
- Siswa
dapat
merancang
rencana
- Siswa dapat memahami masalah dengan
penyelesaian dengan baik sesuai dengan
tahap-tahap penyelesaian secara sistematis
baik. Siswa mengkomunikasikan apa yang
- Siswa
dapat
mengkombinasikan
ditanyakan dalam diketahui dalam soal.
pengetahuannya dengan baik.
- Penulisan lambang matematika kurang
- Dalam perencanaan masalah siswa dapat
lengkap
melaksanakan dengan baik. Jawaban yang
- Penarikan kesimpulan akhir yang tepat
Soal nomor 2
ditulisnya secara sistematis dan rapi. Hal ini
- Siswa
dapat
merancang
rencana
berarti siswa paham dengan apa yang
penyelesaian dengan baik sesuai dengan
tahapan-tahapan
penyelesaian
secara
dikerjakannya
sistematis
- Siswa dapat melaksanakan rencana dengan
- Siswa dapat menggunakan konsep
prasyarat
tetapi
masih
mengalami
baik, siswa menggunakan pengetahuan
kesalahan pemahaman.
prasyaratnya sebagai upaya mencari solusi
- Penarikan kesimpulan akhir yang tepat
Soal nomor 3
penyelesaian
- Dapat merencanakan masalah dengan baik
- Siswa kurang mengevaluasi setiap langkahdan dapat menggunakan konsep aljabar
secara lancar.
langkah penyelesaian sehingga penarikan
- Menarik kesimpulan dengan tepat.
kesimpulan kurang teliti.
Soal nomor 4
- Siswa
dapat
membuat
rencana
penyelesaian dengan baik
- Terjadi miskonsepsi dalam menjelaskan
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Sedang

Pemahaman Konsep Matematis Siswa dalam
Nama
Siswa

Siswa
B

Ringkasan Analisis

Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan
Bangun Datar Segi Empat
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konsep perkalian dan pembagian.
- Penarikan kesimpulan yang kurang tepat.
Soal nomor 5
- Siswa dapat menggunakan pengetahuan
prasyarat untuk menyelesaikan masalah
- Penarikan kesimpulan yang tepat.
Soal nomor 6
- Siswa dapat memahami masalah dengan
baik serta mempunyai ide kreatifias dalam
mencari penyelesaian soal, namun pada
tahap lanjutan siswa tidak dapat
menyelesaikan hasilnya.
- Siswa tidak dapat menyimpulkan hasil
akhir
Soal nomor 1
Siswa B
- Siswa dapat memahami permasalahan
- Siswa dapat memahami permasalahan
dengan baik.
- Mempunyai langkah-langkah penyelesaian
dengan baik.
serta pemahaman konsep baik
- Dalam perencanaan masalah siswa dapat
- Menarik kesimpulan dengan tepat.
Soal nomor 2
merencanakan dengan baik tetapi rencana
- Siswa
dapat
menyebutkan
dan
penyelesaian
tersebut
tidak
dapat
mengkomunikasikan data atau informasi
apa saja dalam soal.
dilaksanakan dengan upaya menulisnya pada
- Rencana penyelesaian kurang baik, tidak
lembar jawaban hasil jawaban tersebut.
tertata dengan baik.
- Memahami satuan konversi panjang yang
- Siswa kurang mampu melaksanakan rencana
keliru.
penyelesaian dengan baik, hal tersebut dapat
Soal nomor 3
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Pemahaman Konsep Matematis Siswa dalam
Nama
Siswa

Ringkasan Analisis

Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan
Bangun Datar Segi Empat

-

Rendah

Siswa
C
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Penyelesaian untuk memperoleh jawaban
terlihat dari penulisan jawaban yang tidak
terburu-buru
sehingga
penarikan
sistematis.
kesimpulan masih mengalami kekeliruan
- Memiliki kemampuan mengenai konsep
- Siswa
tidak
mengevaluasi
kembali
aljabar yang cukup baik.
jawabannya sehingga terjadi penulisan ulang
Soal nomor 4
- Penyelesaian yang terburu-buru sehingga
yang menjadi pertanyaan dalam soal.
pada penarikan kesimpulan kurang tepat.
Soal nomor 5
- Mampu memahami masalah dengan baik
- Kreatif dan mempunyai usaha sendiri
dalam menyelesaikan soal
Soal nomor 6
- Mampu
mengunakan
pemahaman
konsepnya
untuk
menyelesaikan
permasalahan
- Mampu menjelaskan konsep bangun datar
ditinjau dari sifat-sifatnya
Soal nomor 1
Siswa C
- Pemahaman konsep mengenai perkalian
- Siswa dapat memahami masalah yang
sangat sulit dan penulisan angka tidak
tepat.
ditanyakan dalam soal. Namun siswa
Soal nomor 2
mengalami
kesulitan
dalam
tingkat
- Siswa
mengalami
kesulitan
dalam
memahami permasalahan dalam soal.
pemahaman konsep lanjutan.
- Pada tahap merencanakan permasalahan
- Siswa kurang mampu merencanakan
siswa tidak mengerti apa yang harus
dilakukannya.
masalah dengan baik karena tidak paham
Soal nomor 3
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Kemampuan
Matematika
Siswa

Pemahaman Konsep Matematis Siswa dalam
Nama
Siswa

Ringkasan Analisis

Menyelesaikan Soal Matematika Pokok Bahasan
Bangun Datar Segi Empat

-

Membutuhkan waktu yang sangat lama
pada tahap penyelesaian masalah
Soal nomor 4
- Siswa kurang memperhatikan lambang
matematika dengan baik pada saat
penyelesaian rencana.
Soal nomor 5
- Dalam memahami masalah, penguasaan
konsep lanjutan masih kurang dikuasai
oleh siswa.
- Penarikan kesimpulan tidak dilaksanakan
karena siswa tidak mampu melanjutkan
penyelesaian.
Soal nomor 6
- Penulisan langkah penyelesaian tidak
sistematis.

mengenai konsep apa yang digunakan dalam
pemecahan masalah sehingga membutuhkan
bantuan

peneliti

untuk

mencari

solusi

penyelesaian dalam soal.
-

Dalam melaksanakan rencana penyelesaian,
masalah, siswa mengalami kesulitan dalam
perhitungan. Siswa membutuhkan waktu
lama untuk menyelesaikan soal tersebut.

-

Siswa

tidak

mengevaluasi

hasil

penyelesaiannya sehingga beberapa jawaban
masih kurang teliti.
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F. PEMBAHASAN
1. Penyelesaian Siswa S3
Tabel 4.3 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa
Indikator
Percakapan
Keterangan
Soal nomor 1
PK1a
(5)
√
PK2a
(9),(17)
√
PK2b
(7), (9)
√
PK3
(13)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 2
PK1a
(25), (27), (28),
√
(29)
PK2a
(34)
√
PK2b
(33), (34), (42)
√
PK3
(51), (53)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 3
PK1a
(58), (59), (61)
√
PK2a
PK2b
(61), (65)
√
PK3
(66), (68)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 4
PK1a
(71), (73), (77)
√
PK2a
PK2b
(77)
√
PK3
(80), (81), (86),
√
(94)
PK4
c
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 5
PK1a
(117)
√
PK2a
PK2b
(119), (121),
√
(127), (129),
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Indikator
PK3

PK4
a, b, c, d, e
Soal nomor 6
PK1a
PK2a
PK2b
PK3
PK4
a, b, c, d, e

Percakapan
(130), (131),
(132), (135),
(151)
e

(156), (158)
(160), (162)
(180), (182)
c

Keterangan
√
√

√
√
√
√

Berdasarkan tabel 4.3 diatas menunjukan indikator pemahaman konsep
matematis siswa S3 yang muncul dalam menyelesaikan soal matematika. Jawaban
soal nomor 4 yang ditulis pada lembar jawaban adalah panjang diagonal 1 adalah 5
cm dan diagonal dua adalah 15 cm. Jawaban tersebut masih keliru dari jawaban
sebenarnya yaitu panjang diagonal 1 adalah 10 cm dan panjang diagonal 2 adalah
30 cm.

Dengan memperhatikan gambar diatas,

dijumpai kesalahan yaitu,

kesalahan konsep dalam mengoperasikan pembagian bilangan bulat sehingga
penarikan kesimpulan yang dilakukan siswa S3 mengalami kekeliruan.
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Berdasarkan tabel dan penjelasan diatas, siswa S3 dapat menunjukan
kemampuan pemahaman konsep dalam penyelesaian soal matematika, memahami
masalah, mengetahui keterkaitan antar konsep, melaksanakan penyelesaian dan
menarik kesimpulan dari penyelesaian soal untuk soal nomor 1 dan nomor 2.
2. Penyelesaian Siswa S11
Tabel 4.4 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa
Indikator
Percakapan
Keterangan
Soal nomor 1
PK1a
(5)
√
PK2a
PK2b
(7), (8)
√
PK3
(10)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 2
PK1a
(13)
√
PK2a
PK2b
(14), (15), (18),
√
(24)
PK3
(20)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 3
PK1a
(35)
√
PK2a
PK2b
(37), (40)
√
PK3
(42), (49)
√
PK4
e
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 4
PK1a
(53), (55), (57)
√
PK2a
PK2b
(57), (59)
√
PK3
(66), (67)
√
PK4
a
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 5
PK1a
(69)
√

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
127

Indikator
PK2a
PK2b
PK3
PK4
a, b, c, d, e
Soal nomor 6
PK1a
PK2a
PK2b
PK3
PK4
a, b, c, d, e

Percakapan
(75), (79), (83),
(84), (86), (88)
(89), (91)
e

Keterangan
√

(93)
(93), (98), (104),
(105)
(113)
e

√
√

√
√

√
√

Berdasarkan tabel 4.4 diatas menunjukan indikator pemahaman konsep
matematis siswa S11 yang muncul dalam menyelesaikan soal matematika.

Dengan memperhatikan gambar diatas, penyelesaian yang dilakukan oleh
siswa S11 kurang tepat. Dikatakan kurang tepat karena Siswa S11 kurang fokus
terhadap apa yang menjadi tujuan dalam soal. Sehingga pada penarikan
kesimpulan, jawaban yang diperoleh siswa S11 adalah luas bangun datar layanglayang tersebut. Padahal, luas layang-layang sudah diketahui dalam soal.
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Berdasarkan tabel diatas, siswa S11 belum mampu menunjukan indikator
pemahaman konsep matematis terutaama bagian menyusun tahap-tahap rencana
penyelesaian soal.
3. Penyelesaian Siswa S24
Tabel 4.5 Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis Siswa
Indikator
Percakapan
Keterangan
Soal nomor 1
PK1a
(6)
√
PK2a
PK2b
(14), (19)
√
PK3
(15)
√
PK4
B
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 2
PK1a
(33)
√
PK2a
−
PK2b
(37), (41)
√
PK3
(47)
√
PK4
E
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 3
PK1a
(54)
√
PK2a
PK2b
(56)
√
PK3
(61), (69)
√
PK4
E
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 4
PK1a
(73)
√
PK2a
PK2b
(73), (75)
√
PK3
(85), (97), (101)
√
PK4
E
√
a, b, c, d, e
Soal nomor 5
PK1a
(104)
√
PK2a
PK2b
(106)
√
PK3
(115)
√
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Indikator
PK4
a, b, c, d, e
Soal nomor 6
PK1a
PK2a
PK2b
PK3
PK4
a, b, c, d, e

Percakapan
B

(124), (126)
(130), (143)
(156)
E

Keterangan
√

√
√
√
√

Berdasarkan tabel 4.5 diatas menunjukan indikator pemahaman konsep
matematis siswa S3 yang muncul dalam menyelesaikan soal matematika.

Dengan memperhatikan gambar diatas, jawaban yang ditulis siswa kurang
tepat. Dikatakan kurang tepat karena jawaban yang dihasilkan sudah sesuai dengan
langkah-langkah penyelesaian tetapi, siswa keliru dalam mengoperasikan bilangan
bulat dan kesulitan menentukan nominal uang.
Secara keseluruhan, siswa dapat menunjukan kemampuan pemahaman
konsep matematis. Indikator tersebut adalah memahami masalah, melaksanakan
rencana penyelesaian dan menarik kesimpulan dari penyelesaian masalah
matematika.
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G. Keterbatasan Penelitian
Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari
kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh karena adanya keterbatasan dari
kelemahan dalam pengambilan data penelitian yaitu:
1. Adanya keterbatasan waktu pengambilan data mulai dari jadwal observasi
dan jadwal wawancara dikarenakan adanya jadwal Ujian Tengah Semester
yang mengharuskan agar siswa benar-benar mempersiapkan diri untuk
mengikuti UTS tersebut.
2. Teknik wawancara yang dilakukan secara bersamaan ketika siswa sedang
mengerjakan soal sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal.
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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman
konsep matematika siswa dalam menyelesaikan masalah pada pokok
bahasan materi segi empat.
Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:
1. Siswa S3 mewakili kelompok kemampuan matematika tinggi dapat
menguasai keempat indikator yaitu 1) menganalisis masalah yang
terdapat dalam soal, 2) menyusun rencana penyelesaian, 3)
melaksanakan penyelesaian berdasarkan langkah-langkah yang telah
disusun, dan 4) menarik kesimpulan yang tepat dari penyelesaian yang
dilaksanakan.
2. Siswa S11 mewakili kelompok kemampuan matematika sedang dapat
menguasai keempat indikator yaitu 1) menganalisis masalah yang
terdapt

dalam

soal,

2)

menyusun

rencana

penyelesaian,

3)

melaksanakan penyelesaian berdasarkan langkah-langkah yang telah
disusun, dan 4) menarik kesimpulan yang tepat dari penyelesaian yang
dilaksanakan.
3. Siswa S24 mewakili kelompok kemampuan matematika rendah hanya
menguasai tiga indikator yaitu 1) menganalisis masalah yang terdapat
dalam soal, 3) melaksanakan penyelesaian berdasarkan langkah-
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langkah yang telah disusun, dan 4) menarik kesimpulan yang tepat dari
penyelesaian yang dilaksanakan.

B. Saran
Adapun saran yang dapat diberikan sebagai berikut.
1. Pemahaman konsep sangatlah penting dalam suatu pembelajaran
dikarenakan dengan pengetahuan yang ada, siswa bisa saja
mengembangkan suatu konsep yang baru dalam menyelesaikan suatu
masalah. Hal tersebut dapat saja memberikan nilai positif bagi siswa
sendiri karena mampu mengembangkan ide-ide yang dapat berguna
untuk dirinya sendiri dan orang lain. Selain itu dalam penyelesaian
soal-soal

pasti

membutuhkan waktu.

Apabila seorang siswa

memahami konsep dengan baik, pengerjaan soal-soal menjadi lebih
singkat dan keuntungannya waktu tersisa dapat digunakan untuk
menyelesaikan soal-soal lain.
2. Bagi siswa-siswi diharapkan dapat lebih aktif selama proses
pembelajaran di kelas dan mengembangkan ide-ide yang dimiliki
dalam pemecahan masalah pembelajaran matematika.
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Lampiran A. Soal Tes Esai
Sekolah

: SMP Budi Mulia Minggir

Kelas/Semester

: VII/Genap

Mata Pelajaran

: Matematika

Alokasi Waktu

: 2 × 40 menit

Petunjuk: Kerjakan Soal di bawah ini dengan benar dan tepat!
1.

Sebuah

taman

kota

dibangun

berbentuk

18m
jajargenjang

dengan

ukuran

seperti

gambar

disamping. Jika taman tersebut akan ditutupi
20m
dengan

rumput

impor

dengan

harga

Rp.

200.000,00 permeternya, berapa banyak uang yang
dikeluarkan?
2. Lantai berukuran 15 m × 12 m akan ditutupi dengan ubin persegi yang
berukuran 30 cm × 30 cm. Tentukanlah banyak ubin yang harus disediakan.
3. Diberikan persegi panjang ABCD dengan AB = (5x + 3) cm dan BC adalah 8
cm. Jika luas persegi panjang adalah 144 cm2, maka hitunglah nilai x nya.
4. Tentukanlah panjang diagonal-diagonal layang-layang jika berturut-turut
diketahui luas L = 150 cm2 dan d2 = 3d1 panjang diagonal pertama (d1) dan
panjang diagonal kedua (d2).
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10 cm

5.
D

C
Perhatikan gambar trapesium sama kaki
tersebut. Jika diketahui AB = 20 cm, DC
= 10 cm dan kelilingnya adalah 56 cm,

20 cm

A

maka hitunglah luas trapesium tersebut.

B

6.
D

Perhatikan

gambar

belah

ketupat

ABCD diatas. Keliling belah ketupat
ABCD = 104 cm. jika panjang AC = 48
C

A

cm, maka luas ABCD adalah?

B

Selamat mengerjakan

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
137

Lampiran A.1. Kunci Jawaban dan Pedomaan Penskoran
No.
1.

Jawaban
a. Memahami Masalah

Skor
2

Diketahui:
-

Taman berbentuk jajargenjang dengan alasnya 20m dan
tingginya 18m

-

Harga rumput permeter persegi adalah Rp. 200.000,00

a. Menyusun rencana Penyelesaian
3
Ditanya: Berapa biaya yang dikeluarkan agar taman
tersebut dapat ditutupi oleh rumput impor?
b. Melaksanakan Rencana

3

L=a×t
= 20 × 18 = 360
Biaya yang dikeluarkan 360 × 200.000 = 72.000.000
c. Menarik Kesimpulan

2

Jadi biaya seluruhnya adalah Rp.72.000.000,00
2.

a.

Memahami Masalah

2

Diketahui:

b.

-

Lantai berukuran panjang 15m dan lebar 12m

-

Ubin berbentuk persegi dengan ukuran 30cm × 30cm

Menyusun Rencana Penyelesaian
3
Ditanya: berapa banyak ubin yang diperlukan untuk
menutupi permukaan lantai seluruhnya?

c.

Melaksanaman Rencana
Jawab: - mencari luas lantai berbentuk persegi panjang
yakni
Luas lantai = p × l

3

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI
138

= 15m × 12m = 180m2 = 1.800.000 cm2
Luas ubin = 30 × 30 = 900
Banyaknya ubin yang dibutuhkan adalah =
1.800.000
900

d.

𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑖
𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑢𝑏𝑖𝑛

=

= 2000

Menarik Kesimpulan

2

Jadi banyaknya ubin yang diperlukan adalah 2000 ubin.
3.

a. Memahami Masalah

2

Diketahui:
-

panjang AB = (5x + 3) cm dan lebar BC adalah 8 cm.

-

luasnya adalah 144 cm2

b. Menyusun Rencana Penyelesaian

3

Ditanya: hitunglah nilai x yang memenuhi persamaan
tersebut.
c. Melaksanaman Rencana
3
Luas PP = p × l
144

= (5x + 3) × 8

144

= 40x + 24

144 – 24 = 40x
120

= 40x
x =3

d. Menarik Kesimpulan

2

Jadi, nilai x adalah 3.
4.

a. Memahami Masalah

2

Diketahui:
L = 150 cm2 dan d2 = 3 d1.
b. Menyusun Rencana Penyelesaian

3
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Ditanya:

Tentukan

panjang

diagonal

layang-layang

berturut-turut.
c. Melaksanaman Rencana
Jawab: Luas Layang-layang = ½ × d1 × d2
150

= ½ × d1 × 3d1

150

= ½ × 3d12

300

= 3d12

100

= d1 2

d1

= 10

3

d. Menarik Kesimpulan
Jadi, panjang diagonal berturut-turut d1 dan d2 adalah d1=

2

10 cm dan d2 = 3 × 10 = 30 cm
5.

a. Memahami Masalah

2

Diketahui: Trapesium ABCD dengan panjang AB = 20 cm
dan panjang DC = 10cm. Kelilingnya = 56 cm.
b. Menyusun Rencana Penyelesaian
3
Ditanya: luas Trapesium
c. Melaksanaman Rencana
Jawab: Karena trapesium sama kaki maka
Kelilingnya = AB + BC + CD + D
56

= AB + x + 10 + x

56

= 30 + 2x

26

= 2x

x = 13
Panjang AB = 20 cm, DC = 10cm maka panjang AO dan
BO adalah masing-masing 5cm. Sehingga
Dengan menggunakan teorema Pythagoras diperoleh:

3
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OC2 = BC2 – OB2

C

= 132 – 52
= 169 – 25
OC2 = 144
O

OC

B

Luas Trapesium =

=

jumlah dua sisi sejajar × tinggi

30 × 12
2

= 12 cm

2

= 180

2

d. Menarik Kesimpulan
Jadi, Luas Trapesium ABCD adalah 180 cm2
6.

a. Memahami Masalah

2

Diketahui: Keliling belah ketupat ABCD adalah 104 cm.
Jika panjang AC = 48 cm
b. Menyusun Rencana Penyelesaian

3

Ditanya: Luas belah ketupat ABCD
c. Melaksanaman Rencana

3

Jawab: Keliling belah ketupat ABCD adalah 4s
104 = 4s, s = 26 cm
Panjang AC = 48cm maka panjang
AO = ½ × AC = ½ × 48 = 24 cm
AO = OC = 24 cm.
OD2= CD2 – OC2

D

= 262 – 242
= 676 – 576
OD2 = 100
O

C

OD = 10 cm. karena panjang
OD = 10 cm maka
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OB = 10 cm. sehingga
panjang BD = 20 cm
Luas belah ketupat ABCD adalah = ½ × d1× d2
= ½ × 48 × 20
= 480
d. Menarik Kesimpulan
Jadi luas belah ketupat ABCD adalah 480 cm2.

2
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Lampiran B
Lampiran B1. Lembar Jawaban Siswa S3
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Lampiran B2. Lembar Jawaban Siswa S11
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Lampiran B3. Lembar Jawaban Siswa S24
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Lampiran C. Transkip wawancara siswa S3, S11 dan S24
Wawancara Siswa A
Soal Nomor 1
Menit

Percakapan dan Gambar Pekerjaan Siswa
(1)

P : Selamat pagi, apakah betul ini Kornelis Ade Putra?
A: Ya betul.
0.16-0.27 (siswa membaca soal)
(3)
P: untuk soal nomor satu, apa yang kamu pikirkan setelah
0.27-0.35 membaca soal tersebut? informasi apa yang kamu peroleh
(4)
A: mmmm….pengertian/ maksudnya (siswa bingung)
(5)
A: membaca soal kembali (dengan
bersuara)…informasinya ini eeee….(berpikir dulu). Cara
1.19-1.37 mengerjakan soalnya itu (gugup). Di suruh mencari
harganya.
0.00-0.16

(2)

(6)

P: mencari harga apa?
A: harga rumput untuk menutupi taman secara
1.37-2.14 keseluruhan. (kemudian siswa membaca soal lagi dengan
bersuara). Mmmmm pertama disuruh menghitung luas dulu
(7)

(8)

P: luas apa yang dicari?
A: luas taman yang berbentuk jajargenjang
(10)
P: trus?
(11)
A: hmmmm (berpikir sejenak menundukan kepala)
kemudian menjawab alas dikali tinggi berarti sama dengan
20 m dikali 18 m
(12)
P: kalau begitu dilanjutkan.
(13)
A: (mengerjakan soal). Jadi ini pak saya ketemu luasnya
adalah 360. Trus setelah dapat ini diapakan lagi pak?
(14)
P: kamu lihat soal apa yang ditanyakan?
(15)
A: harga rumput secara keseluruhan.
(16)
P: jadi bagaimana menurutmu?
(17)
A: ini hasilnya 360 dikali 200.000 gtu ga si pak? (siswa
sedikit bingung)
(18)
P: iya dilanjutkan
(19)
A: ini pak ketemunya 72 juta pak (suaranya sedikit
mengecil) dan ragu-ragu.
(20)
P: itu hasil jawaban luas jajargenjang satuannya apa?
(21)
A: meter persegi
(22)
P: apakah yang kamu tulis benar?
(23)
A: (siswa menyadari kesalahan) oh…iya satuannya
meter persegi.
(9)

2.14-2.16

2.18-2.30

2.30-3.12

3.12-3.24
3.25-3.43
3.46-3.48
3.48-3.49
3.49-3.50
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Soal Nomor 2.
Menit

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(24)

4.12-4.27
(25)

4.28-4.43
4.44-4.45
4.46-4.49
4.50-4.52
4.53-4.58
4.59-5.28
5.29-5.30
5.30-6.06

6.06-6.49

6.49-7.00

7.01-7.32
7.33-8.32

8.33-8.43

8.44-9.54

A: membaca soal (dengan bersuara).

A: Jadi ini soalnya disuruh hitung luas terlebih dahulu
kemudian, dicari yang mau ditutupin ubin gitu kan pak?
(siswa ragu-ragu).
(26)
P: berdasarkan soal tersebut informasi apa yang kamu
peroleh. Diketahui apa saja dalam soal.
(27)
A: diketahui ukuran 15m x 12 m.
(28)
P: ukuran 15m x 12m itu ukuran apa?
(29)
A: hmmmm (berpikir sejenak). Ukuran lantai pak
(30)
A: (siswa mengerjakan soal). Jadi ini bentuknya persegi
panjang ya pak?
(31)
P: iya
(32)
P: rumus luas persegi panjang itu apa?
(33)
A: hmmm.. rumus luas persegi panjang itu adalah
panjang dikali dengan lebar. (sambil mengerjakan soal).
(34)
A: ini hasil luas lantai adalah 180 m2 dan luas ubin
adalah 900 cm2. Kemudian yang luas lantai itu satuannya
masih m2 kita ubah kedalam bentuk cm2. Jadi setiap naik
satu tangga dibagi 10 dan turun satu tangga dikali 10.
(35)
P: jadi berapa hasilnya 180 dikali 10.000
(36)
A: 18.000 pak? (hmmmm)
(37)
P: apa kamu yakin jawabanmu?
(38)
A: ehh…bentar pak (sambil menghitung)
(39)
P: itu kalau satuannya m ke cm biasa turun satu tangga
dikali 10 nah itu bagaimana?
(40)
A: kalau ini ada pangkat duanya pak?
(41)
P: jadi bagaimana?
(42)
A: (menggambar tangga satuan pada kertas pekerjaan)
berarti dikali 100 pak tiap turun satu tangga.
(43) A: berarti hasilnya 1.800.000 pak.
(44)
P: berarti kesimpulan penyelesaiannya gimana?
(45)
A: jadi penyelesaiannya kan 1.800.000 cm2 dibagi 900
2
cm ? Kan tadi satuannya udah sama (siswa melanjutkan
menghitung)
(46)
P: ketemu hasilnya berapa?
(47)
A: hasilnya 20….(bingung)
(48)
P: tadi luas lantai hasilnya berapa?
(49)
A: 1.800.000 pak
(50)
A: dibagi 900
(51)
A: berarti….. (sambil menghitung menggunakan
pembagian bersusun). Jadi hasilnya 2000 ubin pak
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Menit

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(52)

P: kesimpulannya bagaimana?
A: jadi ubin yang dibutuhkan adalah 2000 pak
(54)
P: lanjutkan nomor tiga.
(53)

Soal Nomor 3
Menit
10.0010.26
10.2710.57

10.5811.14

11.1412.25

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(55)

A: siswa membaca soal (dengan bersuara)
P: informasi apa yang kamu peroleh dari soal?
(57)
A: (sambil menulis) persegi panjang dengan panjang
(5x+3) dan lebarnya 8 cm
(58)
P: cuman itu saja informasinya?
(59)
A: sama luasnya 144cm2. Jadi hitung nilai x yang belum
diketahui.
(60)
P: setelah informasi tersebut. apa selanjutnya?
(61)
A: cari nilai x. iyakan pak? Itu bagaimana pak?
(62)
P: itu bangun apa yang diketahui?
(63)
A: persegi panjang pak?
(64)
P: kalau begitu lanjutkan
(65)
A: hmmmm.. kan luas persegi panjang itu sama dengan
panjang dikali lebar pak.
(66)
A: sambil mengerjakan soal. Ketemu hasilnya x = 3 pak
(67)
P: 3 didapat dari mana?
(68)
A: 120/40 pak. Hasilnya 3.
(56)

Soal Nomor 4
Menit
13.2913.49
13.5114.00

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(69)

A: siswa membaca soal (dengan bersuara)
P: yang diketahui dalam soal apa saja?
(71)
A: diketahui luas layang-layang sama diagonal dua pak.
(72)
P: trus diagonal satu ada gak?
(73)
S3: (terdiam), diagonal satu nya, nggak…(bingung)
(70)

(74)

14.0114.18
14.19-

P: coba kamu baca soal dulu itu bagaimana, diagonal
satu ada gak di soal?
(75)
A: oh iya (siswa menyadari)
(76)
P: berarti semua informasi diketahui trus selanjutnya
apa?
(77)
A: disuruh menghitung diagonal yang lain pak?
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Menit
14.42
14.4314.56

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(78)
(79)

P: kalau begitu kemaren rumus luas layang-layang apa?
A: ½ dikali d1 dikali d2 pak.

(80)

A: ini berarti ½ x d1 x d2 sama dengan 150 cm2.

(81)

14.5615.47

15.4816.50

16.5017.50

17.5118.13

A: sambil mengerjakan soal ini berarti ½ x d1 x 3 d1
benar ga si pak?
(82)
P: coba kamu baca soal lagi (siswa sambil membaca soal
lagi)
(83)
P: berarti d1 nya diketahui kan?
(84)
A: iya.
(85)
P: berarti ½ dikali berapa?
(86)
A: (berpikir dahulu) berarti ½ x d1 x 3d1= 150 cm2.
(87)
P: selanjutnya dikerjakan
(88)
A: sambil mengerjakan
(89)
P: itu berarti bagaimana? ½ x d1 berapa?
(90)
A: (berpikir sebentar). Hmmm
(91)
P: berapa?
(92)
A: ½ d1 (ragu-ragu menjawab)
(93)
P: dikali 3 d1 berarti?
(94)
A: ½ x d1 x 3d1 = ½ x 3 d12
(95)
P: selanjutnya bagaimana?
(96)
A: dicari panjang layang-layang? Ehhhh salah panjang
diagonal.
(97)
(98)

18.1418.50

18.5119.10

19.1119.17
19.1819.39
19.4019.56
19.57-

A: cari panjang diagonal yang satunya.

A: Sambil mengerjakan (dengan bersuara) jadi sama
dengan 150 cm2= ½ x 3d12
(99)
P: trus selanjutnya?
(100)
A: 3 x d12 = 150.
(101)
P: apa jawabannya cuman begitu? Trus ½ nya kemana?
(102)
A: ½ nya dikali dengan 150 pak.
(103)
P: berapa?
(104)
A: 75 pak
(105)
P: itu setengah dikali 150 apa dibagi?
(106)
A: dibagi hmmm dikali pak (ragu-ragu). Jadi ½ x 150 =
75 pak.
(107)
P: benar itu 75?
(108)
P: yakin dengan jawaban itu? Itu ½ dikali apa dibagi?
(109)
A: dikali pak.
(110)
P: dikali apa dibagi?
(111)
A: dibagi pak
(112)
P: kalau begitu 150 dibagi ½ berapa?
(113)
A: 75 pak.
(114)
A: sambil melanjutkan pekerjaannya. Jadi panjang
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Menit
22.41

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
diagonal pertama adalah 5 dan panjang diagonal kedua 15.

Soal nomor 5
Menit
22.4723.00
23.0123.02
23.0323.34
23.3423.43
23.4323.59

24.0024.12
24.2324.42
24.4325.47

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(115)

A: membaca soal (dengan bersuara)

(116)

P: informasi apa yang kamu dapatkan?

(117)

A: diketahui AB = 20 cm dan DC = 10 cm dan
kelilingnya 56 cm.
(118)
P: langkah pertamanya bagaimana?
(119)
A: mencari luasnya…hmmm ehh mencari tingginya.
(120)
P: trus hubungan sama kelilingnya bagaimana? Konsep
keliling bagaimana?
(121)
A: kelilingnya: AB+BC+CD+DA.
(122)
P: berarti tulis dulu.
(123)
A: kelilingnya: AB+BC+CD+DA= 56 cm (sambil
menulis)
(124)
P: tadi gambar apa?
(125)
A: trapesium sama kaki
(126)
P: berarti sisi yang belum diketahui apa saja
(127)
A: AD dan BC. Trus kita cari tinggi.
(128)
P: cari tinggi bagaimana?
(129)
A: kita hitung kelilingnya (sambil mengerjakan). Itu sisi
AB dan DC kita jumlahkan berarti 10+20 = 30.(sambil
mengerjakan lagi).
(130)

A: berarti 56=10+20+x+x.
56 = 30 + 2x.
25.4856 -30 = 2x.
27.10
26 = 2x.
(131)
A: Jadi x ketemunya 13 pak.
(132)
27.11A: Jadi ini pak DC udah 10 dan AB = 20 berarti sisanya
27.24
kan 10 dibagi dua. Berarti yang ini 5 dan ini 5.
(133)
A: kita mencari tingginya dengan rumus
27.25Pythagoras.yang ini 5 cm, yang ini 12 cm. trus yang ini
27.37
belom.
(134)
P: jadi itu bagaimana?
(135)
27.38-28A: jadi ini 132- 52 sama dengan 169- 25 (sambil
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Menit
00

28.0128.27
28.2828.40

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
menghitung) sama dengan 144
(136)
P: itu x nya gmana?
(137)
A: itu masih x2
(138)
A: jadi akar kuadrat dari 144 sama dengan 12. Ini kita
sudah ketemu tingginya
(139)
P: tingginya berapa di situ?
(140)
A: tingginya 12.
(141)
P: selanjutnya nomor berapa.
(142)
A: kita hitung luas dulu pak.
(143)

A: jadi luas jumlah dua sisi sejajar 30 cm
P: tulis dulu luasnya sama dengan…
(145)
A: jumlah dua sisi sejajar 30 cm x tinggi?
(146)
P tinggi berapa?
(147)
A: 12 cm.
(148)
P: rumus luas trapesium tadi bagaimana?
(149)
A jumlah dua sisi sejajar x tinggi?
(150)
P: apakah cuman itu saja?
(151)
A: ehhhh..1/2 x jumlah dua sisi sejajar x tinggi. (sambil
menghitung)
(152)
A: sama dengan 180 cm2
(153)
P: berarti hasilnya berapa?
(154)
A: 180 cm2
(144)

28.4129.12

29.13-39

Soal Nomor 6
Menit
29.4430.00

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(155)
(156)

A: diketahui AC= 48cm diketahui luasnya.
P: luas?
(158)
A: ehh.. kelilingnya 104cm
(159)
P: kita harus cari apa?
(160)
A: kita harus cari sisinya.(ragu-ragu)
(161)
P: keliling belah ketupat itu bagaimana?
(162)
A: kelilingya dijumlahkan semua dan sisinya sama.
(163)
A: jadi 104=4s.
(164)
P: jadi berapa?
(165)
A: keliling 104/4 = 26 cm.
(166)
A:jadi sisinya udah ketemu 26 cm
(167)
P: jadi tulis.
(168)
P: sekarang dicari apa? Coba kamu gambar belah
(157)

30.0630.46
30.4730.51
30.5231.37
31.42-

A: siswa membaca soal (dengan bersuara)
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Menit
32.11

32.1232.42

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
ketupat dulu.
(169)
A: (menggambar belah ketupat).
(170)
P: gambar belah ketupat yang benar.
(171)
(172)

32.4332.55

32.5633.23

33.2437.55

38.5540.00

A: (menggambar belah ketupat kembali)

A: ini kan kita sudah dapat sisinya 26 cm selanjutnya
kita menghitung luas belah ketupat ABCD.
(173)
P: sudah diketahui sisinya 26. Trus apa lagi yang
diketahui?
(174)
A: diagonal AC= 48 cm.dan panjang sisinya 26 cm
(175)
P: selanjutnya kita mencari apa?
(176)
A: luas belah ketupat.
(177)
P: luas belah ketupat itu apa?
(178)
A: luas belah ketupat itu sama dengan sisi x sisi.
(179)
P: ohhh.. sisi x sisi? Dari mana itu?
(180) A: ehhh…½ x d1 x d2
(181)
P: trus yang benar apa ini?
(182)
A: ½ x d1 x d2. (sambil melanjutkan pekerjaannya)
(183)
P: trus d1 sudah diketahui belom?
(184)
A: sudah 48 cm
(185)
P: trus d2 nya?
(186)
A: d2 nya belom?...ini dikali..d2 nya?
(187)
P: ini terbentuk dari segitiga apa? Sama kaki.yang
digabung. Trus bagaimana?
(188)
A: hmmm.. itu segitiga sama kaki kalau berdasarkan
diagonal tdi berarti separuh dari segitiga sama kaki
terbentuk segitiga siku-siku pak.
(189)
P: trus selanjutnya bagaimana?
(190)
A: (menggambar segitiga siku-siku). Kemudian panjang
sisi yang tdi kita cari kan 26 cm. trus diagonalnya tdi 48 cm
(191)
P: trus gimana selanjutnya?
(192)
A: (kemudian siswa menghitung panjang sisi siku-siku
dengan sisi miring 26 cm dan sisi siku-siku lainnya 48 cm)
(193)
P: itu masak panjang sisi siku-sikunya 48 cm?
(194) A: mencoret. Trus berapa pak?
(195)
P: kan tadi membagi dua jadi berapa?
(196)
A: ohh iya 24 cm pak.
(197)
P: selanjutnya mencari sisi siku-siku yang lain
bagaimana?
(198)
A: pakek Pythagoras pak.(sambil menghitung)
(199)
P: hasilnya berapa?
(200)
A: mencoret pada lembar pekerjaan. 10 cm pak.
(201)
P: trus selanjutnya bagaimana?
(202)
A: gak tau pak. mentok. Otak sudah panas.
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(203)

P: ok

Lampiran Wawancara Siswa B
Soal Nomor 1
Menit

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(1)

P: selamat pagi, Carlos Alfredo Latupapua, silahkan
0.00-0.19 mengerjakan soal.
(2)
B: baik pak.
(3)
B: siswa membaca soal (dengan bersuara)
(4)
P: berdasarkan soal tersebut informasi apa yang kamu
peroleh?
0.20-1.06 (5)
B: tinggi taman dan alasnya, tinggi tamannya 18m dan
alasnya 20 m dan rumput permeternya 200 rupiah,…. Ehhh
200.000.
(6)
P: langkah penyelesaiannya bagaimana? Kerjakan dulu
1.07(7)
B: cari luas taman dulu, baru dikalikan dengan harga
1.20
rumput permeternya. (sambil mengerjakan soal).
(8)
B: luas tamannya 360 meter persegi, kemudian dikalikan
1.21-2.04
dengan rumput permeternya 200.000.
(9)
P: hasilnya berapa?
2.05-2.27 (10)
B: 72 juta, itu semua uang yang dikeluarkan.
Soal Nomor 2
Menit
2.58-3.21

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(11)

B: siswa membaca soal (dengan bersuara)
P: informasi apa yang kamu peroleh?
3.22-3.37 (13) B: lantai berukuran 15 m x 12 m trus ubinnya berukuran
30 cm x 30 cm.
(14)
B: berarti mencari lantai….ehhh ukuran lantai tersebut
3.38-3.51 lalu dibagi dengan ukuran ubin tersebut. (sambil
mengerjakan).
(15)
B: 15m x 12m =180 m persegi.
(16)
3.52-4.54
P: selanjutnya
(17)
B: mencari ukuran ubin.
(18)
B: Dengan pakai luas persegi sama dengan sisi x sisi. 30
5.04-6.10 cm x 30 cm = 900 cm persegi. Lalu yang ini ukuran lantai
diubah menjadi cm
(12)
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(19)

P: cm saja?
B: cm persegi (sambil menghitung). Ketemunya 18.000
(21)
P: 18.000 yakin?
(22)
B: yakin
(23)
P: itu bagaimana hitungnya.
(24)
B: kan setiap kali turun satu tangga dikali 10. Jadi kalau
dua tangga dikali 100.
(25)
P: itu bukannya satuan biasa cm persegi? Itu kan
satuannya cm pangkat dua?
(26)
B: bingung. Trus bagaimana pak.
(27)
P: kalau cm persegi itu dikali 100. Jadi turun dua tangga
dikali berapa?
(28)
B: 10.000 pak.
(29)
P: jadi berapa?
6.10-8.00 (30) B: 180 x 10.000 sama dengan 1.800.000. trus
selanjutnya menghitung luas lantai dibagi luas ubin sama
dengan 1.800.000:900 = 2000 cm persegi.
(31)
P: itu banyaknya ubin kok cm persegi?
(32)
B: ehh ubin pak
(20)

Soal Nomor 3
Menit
8.13-8.32

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(33)

B: siswa membaca soal (dengan bersuara)
P: yang diketahui dalam soal apa saja?
8.33-8.36 (35)
B: BC 8 cm adalah lebar dan AB (5x +3)
(36)
P: selanjutnya bagaimana?
8.37-9.26 (37) B: hitung luas persegi panjang sama dengan panjang
dikali lebar.
(38)
B: berarti 144 dibagi 8.
(39)
P: kamu dapat dari mana?
9.27(40)
B: ehhh salah pak…. maksudnya 144 = 5x+3 dikali 8
11.09
(41)
P: itu bagaimana?
(42)
B: berarti 5x dikali 8 trus 3 dikali 8
(43)
B: 5x dikali 8 sama dengan 40 x
(44)
11.10P: trus?
(45)
12.22
B: 3 dikali 8, sama dengan 24
(46)
B: 144= 40x ditambah 24 cm,
(47)
B: selanjutnya mencari nilai x
(48)
P: bagaimana hitungnya.
12.23(49)
B: (sambil mengerjakan dengan bersuara) 144 – 24 =
13.18
120 = 40x
(50)
B: berarti x = 3
(34)
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Soal Nomor 4
Menit
13.1913.41
13.4213.47

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(51)

B: membaca soal (sambil bersuara)

(52)

P: apa saja informasi yang diperoleh dalam soal?

(53)

13.4814.11
14.1214.19
14.2214.48
14.4915.24
15.2516.01

B: luas layang-layang sama 3d1
P: 3d1 merupakan apa?
(55)
B: 3d1 itu adalah d2 nya.
(56)
P: trus selanjutnya bagaimana?
(57)
B: hitung diagonalnya pakai rumus luas layang-layang
(58)
P: luas layang-layang apa?
(59)
B: ½ dikali d1 dikali d2.
(60)
B: sama dengan ½ dikali d1 dikali 3d1.
(61)
P: berapa hasilnya?
(62)
B: satu per dua dikali d1 dikali 3d1 sama dengan 150 cm
persegi.
(54)

(63)

B: ½ dikali 3 d12 sama dengan 150 cm persegi

(64)

B: sambil mengerjakan. 3d12 sama dengan 300
P: 300 dari mana?
(66)
B: 150 dibagi ½ sama dengan 300. Berarti 3d12 sama
dengan 300. D12 sama dengan 300: 3 = 100. D1 sama
dengan akar dari 100 sama dengan 10.
(67)
B: berarti luasnya sama dengan ½ dikali 10 dikali 30
sama dengan 150.
(65)

16.2316.53
16.5418.25
Soal Nomor 5
Menit
19.5120.02
20.0421.02
21.0321.18

21.1922.29

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(68)
(69)

B: membaca soal (dengan bersuara)

B: (menggambar trapesium). AB=20 cm dan CD=10 cm
dan kelilingnya 56 cm.
(70)
P: itu gambar apa?
(71)
B: trapesium sama kaki, berarti tingginya sama?
(72)
P: kok bisa?
(73)
B: bingung.
(74)
P: selanjutnya bagaimana?
(75)
B: menghitung kelilingnya sama dengan 4s. berarti K=
x+x+ 20+ 10.
(76)
P: berarti?
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(77)

23.0723.23
23.2423.33

23.3424.36

24.3724.44
24.4525.33

B: 2x + 20cm+10cm sama dengan
2x + 30 = 56
2x = 56 dikurangi 30
2x = 26
Ini kan ada dua x jadi dibagi 2
Sama dengan 13.
(78)
P: selanjutnya bagaimana?
(79)
B: menghitung luas trapesium.
(80)
P: luasnya bagaimana?
(81)
B: ½ dikali jumlah dua sisi sejajar dikali tinggi.
(82)
P: selanjutnya bagaimana?
(83)
B: mencari tingginya dengan menggunakan rumus
Pythagoras.
(84)
B ini kan panjangnya 20 trus atasnya 10 berarti sisanya 5
masing-masing.
(85)
P: trus?
(86)
B: mencari sisinya yaitu 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat
sama dengan 169-25 sama dengan 144. Akar kuadratnya
berarti 12.
(87)
P: selanjutnya bagaimana?
(88)
B: mencari luasnya ½ dikali jumlah dua sisi sejajar
dikali tinggi.
(89)
B: ½ dikali 30 dikali 12 sama dengan 15 dikali 12
(90)
P: 15 dari mana?
(91)
B: ½ dikali 30. Trus 15 dikali 12 sama dengan 180 cm
persegi.

Soal Nomor 6
Menit
25.5626.13

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(92)
(93)

26.1427.19
27.2027.40
27.4128.15

B: membaca soal (dengan bersuara)

B: kan kelilingnya sama dengan 4s berarti K sama
dengan 104 dibagi 4
(94)
P: berapa?
(95)
B: 26 cm
(96)
B: menggambar belah ketupat.
(97)
P: selanjutnya kita mencari apa?
(98)
B: mencari diagonal yang kedua.
(99)
P: bagaimana mencari diagonalnya.
(100)
B: disini panjang sisi yang tadi 26 cm
(101)
P: terbentuk gambar apa itu kalau dipotong belah
ketupatnya?
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(102)

B: segitiga siku-siku.
P: selanjutnya?
(104)
B: diagonal pertama tadi AC cm 48 membagi dua
berarti 24.sama sisi BC yang sisanya tadi panjangnya 26
(105)
B: pakai rumus Pythagoras yaitu 26 kuadrat sama
dengan 676. Trus 24 kuadrat sama dengan 576.
Ketemunya 100. Panjang DO = 10.
(106)
P: trus panjang seluruhnya berapa?
(107)
B: 20 cm.
(108)
P: dari mana?
(109)
B: Kan tadi 10 trus dijumlahkan.
(110)
P: selanjutnya menghitung apa?
(111)
B: luas belah ketupat
(112)
P: luasnya apa?
(113)
B: ½ dikali d1 dikali d2 sama dengan ½ dikali 48 dikali
20 sama dengan 480 cm persegi.
(103)

28.1629.49

29.5031.00

31.0131.51

Lampiran Wawancara Siswa C
Soal Nomor 1
Menit

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(1)

P: selamat pagi, Ika Erniati
C : iya betul
(3)
P: silahkan kamu mengerjakan soal yang telah diberikan
mulai dari nomor 1 s/d 6.
(4)
C: membaca soal (dengan bersuara).
(5)
P: setelah membaca soal informasi apa yang kamu
peroleh berdasarkan soal tersebut?
(6)
C: 20 m x 18 m ukuran tanah. (sambil menulis)
(7)
P: rumus luas jajargenjang kemarin apa?
(8)
C: alas dikali tinggi.
(9)
P: informasi apa lagi yang kamu peroleh selain itu?
(10)
C: (terdiam saja)
(11)
P: coba kamu tulis dulu, tadi dalam soal 20 m itu alasnya
trus?
(12)
C: 18 m itu adalah tingginya.
(13)
P: rumus luas jajargenjang itu apa?
(14)
C: alas kali tinggi sama dengan 20 m dikali 18 m
(15)
C: (sambil menghitung) sama dengan 360 m2.
(16)
P: trus selanjutnya apa?
(17)
C: terdiam
(18)
P: apa yang ditanyakan dalam soal.
(2)

0.00-0.21
0.21-0.40
0.41-0.46
0.47-1.10
1.11-1.30

1.31-2.28

2.29-2.56
2.57-3.26
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(19)

C: berapa permeter banyaknya uang yang dikeluarkan
untuk membeli rumput
(20)
C: berarti 360 m pangkat dua dikali dengan 2000.
(21)
P: 2000?
3.27-3.40 (22)
C: hmmm…200.000.
(23)
C: berapa hasilnya?
(24)
P: 360 dikali 200.000 berapa?
(25)
C: (sambil menghitung).
(26)
P: berapa hasilnya
(27)
3.41-5.01
C: 72.000
(28)
P: 72.000?
(29)
C: 70.200, 720.000,7.200.000
(30)
P: itu kamu yakin? ok
Soal Nomor 2
Menit

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(31)

C: siswa membaca soal (dengan bersuara).
P: berdasarkan soal tersebut informasi apa yang
diperoleh?
(33)
C: lantai berukuran 15 m x 200 m?
(34)
8.21-8.31
P: 12 m apa 200 m?
(35)
C: ehh…12 m!
(36)
P: lantai itu berbentuk apa?
8.31-9.03 (37) C: persegi panjang, (sambil menghitung) jadi Luasnya =
15m x 12m = 180m2
(38)
C: selanjutnya ubin berukuran 30 cm x 30 cm = 900 m 2
(39)
9.04-9.37
P: 900 m apa cm ?
(40)
C: 900 m2
(41)
C: selanjutnya 180 m2 x 900
(42)
P: kok dikali? dikali apa dibagi? Itu satuannya
dikonversikan menjadi cm2 menjadi berapa?
(43)
C: dikali 10.000 pak.
(44)
P: jadi berapa?
(45)
9.38C: 180 juta.
(46)
11.26
P: 180 juta atau berapa di situ?
(47)
C: terdiam, hmmm…1.800.000 dibagi 900
(48)
P: jadi berapa hasilnya.
(49)
C: 2000 cm
(50)
P: apa benar? yang ditanyakan di soal apa itu?
(51)
C: eh… 2000 ubin.
8.00-8.20

(32)
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Menit
11.3011.47
11.4812.20

12.2113.13

13.1414.10

14.1114.57

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(52)

C: membaca soal (dengan bersuara)
P: berarti dalam soal informasi apa yang diketahui
(54)
C: diketahui AB = (5x+3) cm dan BC = 8 cm
(55)
P: selanjutnya menghitung apa?
(56)
C: luas persegi panjang
(57)
P: rumusnya bagaimana?
(58)
C: p x l
(59)
C: 5x + 3 = 8x
(60)
P: kok begitu? Coba kamu hitung yang benar. Tulis dulu
persamaannya.
(61)
C: 5x dikali 8 = 40x ditambah 24
(62)
P: berarti kita mencari apa ini?
(63)
C: nilai x yang belum diketahui. Sambil menghitung
(dengan bersuara) berarti 144 cm2 dikurangi 24
(64)
C: sama dengan berapa?
(65)
C: 120
(66)
P: trus 40x kemana? Kan kita mau mencari nilai x
(67)
C: berarti 120 = 40x sambil menghitung. X sama dengan
120 dibagi 40 sama dengan 3
(68)
P: 3 diperoleh dari mana?
(69)
C: 120: 40 pak.
(70)
P: ok
(53)

Soal Nomor 4
Menit
15.0715.24

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(71)
(72)

15.2515.45

15.5116.20

16.2117.10

C: siswa membaca soal (dengan bersuara)

P: berdasarkan soal tersebut hal apa yang bisa diperoleh?
C: mencari diagonal dengan rumus luas layang-layang
(74)
P: rumus luas layang-layang itu apa?
(75)
C: ½ dikali d1 dikali d2. (sambil menulis pada kertas)
(76)
P: berarti bagaimana?
(77)
C: 150 = ½ x d1 x d2
(78)
P: d2 nya berapa?
(79)
C: d2 nya adalah 3 d1
(80)
C: berarti 150 = ½ dikali d1 dikali 3d1
(81)
P: sama dengan berapa? Jadinya
(82)
C:150 = 3d1
(83)
P: 3d1 saja? Pangkatnya bagaimana?
(84)
C: 3 d1 pangkat 2.
(73)
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Suasana hening. Siswa bingung dalam menghitungnya.
(85)

17.3218.31

18.3218.54
19.0019.43
19.4420.14
20.1520.37

C: ½ dikali 3 d12 = 150 terus? Berarti 3d12 berapa?
(86)
C: 3d12 = 150 dibagi ½
(87)
P: berarti berapa? 150 dibagi ½?
(88)
C: 300.
(89)
C: 300 = 3d12
(90)
P: d12 = ?
(91)
C: berpikir 300 dibagi ½ pak?
(92)
P: hmmmm… bagi ½ atau berapa disitu?
(93)
C: ehh… 300 dibagi 3 pak sama dengan 100
(94)
P: trus selanjutnya bagaimana?
(95)
C: 100 = d12 sama dengan 10 pak.
(96)
P: 10 didapat dari mana?
(97)
C:akar kuadrat 100. Sama dengan 10.
(98)
P: itu berarti nilai dari d1 trus bagaimana?
(99)
C: trus cari nilai d2. Sama dengan 30 pak.
(100)
P: didapat dari mana?
(101)
C: d2 = 3d1 pak sama dengan 3 dikali 10 pak.

Soal Nomor 5
Menit
20.4320.58
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(102)

C: membaca soal (dengan bersuara).

(103)

21.0821.13
21.1421.33

22.3822.45

P: digambar dulu bangun datarnya biar gampang
hitungnya. Tulis keterangannya
(104)

C: (menggambar trapesium). Diketahui AB=20 dan
DC= 10 dan K= 56.
(105)
P: rumus luas trapesium bagaimana?
(106)
C: (berpikir dulu). ½ dikali dua sisi sejajar kali tinggi?
(107)
P: apakah cuman itu?
(108)
C: hmmm…iya pak.
(109)
P: bukannya ½ dikali jumlah dua sisi sejajar dikali
tinggi?
(110)
C: (bingung) sambil mengerjakan soal.
(111)
P: jumlah dua sisi sejajarnya di situ berapa?
(112)
C: 13 pak.
(113)
P: kok bisa 13?
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(114)

22.4623.14

23.1523.30

P: jumlah dua sisi sejajar situ bagaimana?
C: sisinya 20 dan 10 berarti 30 pak.
(116)
P: trus tingginya sudah diketahui belum?
(117)
C: tidak tahu pak.
(118)
P: trus sisi AD dan BC nya berapa?
(119)
C: 13 pak.
(120)
P: oh begitu. Ok. Trus bagaimana selanjutnya lagi
(121)
C: tidak tahu pak.
(115)

Soal Nomor 6
Menit
28.1028.23
28.2428.27
28.4129.03
29.0529.36

29.3730.26

30.2731.45

31.5032.12

32.15-

Percakapan dan Gambar Hasil Pekerjaan Siswa
(122)

(123)

C: membaca soal (dengan bersuara).

P: informasi apa saja dalam soal. Digambar dulu
bangun belah ketupatnya.
(124)
C: AB = 48 cm, dan luas ABCD.
(125)
P: memangnya dalam soal diketahui luas?
(126)
C: ehh keliling belah ketupat. Sama dengan 104 cm
(127)
P: keliling belah ketupat bagaimana?
(128)
C: sisi dikali sisi.
(129)
P: kok sisi dikali sisi?
(130)
C: hummm kelilingnya itu sisi+sisi+sisi+sisi atau 4s
(131)
C: kelilingnya sama dengan 104
(132)
P: berarti s nya berapa?
(133)
C: 4.
(134)
P: kok bisa empat?
(135)
C: siswa bingung.
(136)
P: kelilingya sama dengan berapa?
(137)
C: 104: 4
(138)
P: berapa?
(139)
C: 45 pak.
(140)
P: masak 45? Coba kamu hitung ulang.
(141)
C: (sambil menghitung)104: 4 = 26 cm
(142)
P: selanjutnya bagaimana?
(143)
C: hitung luas ABCD
(144)
P: luas belah ketupat bagaimana?
(145)
C: 4s
(146)
P: itu bukannya keliling?
(147)
C: ehhh salah pak ½ dikali d1 dikali d2.
(148)
P:Sifat dari belah ketupat diagonalnya bagaimana?
(149)
C: membagi dua sama panjang.
(150)
C: selanjutnya menghitung panjang diagonal pak, kan
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33.16

panjang diagonal tadi 48 trus bagi 2 sama dengan 24.
(151)
C: (menggambar segitiga siku-siku). Kemudian panjang
sisinya 26 cm dan 24 cm. hitung pakai Phytagoras.
(152)
C: mencari nilai x sama dengan 26 kuadrat dikurangi 24
kuadrat. (sambil menghitung). Ketemunya 10 pak
(153)
P: 10 itu dari mana?
(154)
C: itu pak panjang dari B ke D
(155)
P: jadi luasnya berapa?
(156)
C: ½ dikali 48 dikali 20 sama dengan 480 cm2

33.1739.49
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