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. ABSTRAK 

 

Nuroniah, Miskatun. 2013. Analisis Kesalahan Peserta Didik Kelas VIII SMP IT Bina Amal 
dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah pada Materi Pokok Lingkaran. Skripsi, Jurusan 
Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing Utama Dr. Rochmad, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Dra. Kristina Wijayanti, 
M.S. 
Kata kunci: Analisis Kesalahan, Soal Pemecahan Masalah. 

 Matematika merupakan mata pelajaran yang memuat konsep-konsep yang tersusun 
secara hierarki, terstruktur, logis, dan sistematis. Selain itu, dalam matematika terdapat konsep 
prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep selanjutnya. Kesalahan peserta didik dalam 
merespon soal-soal yang diberikan guru seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pelacakan 
penyebab terjadinya respon yang salah tersebut. Guru seringkali hanya menyoroti mampu 
tidaknya peserta didik melalui hasil akhir dari tes yang diberikan. Ketepatan butir tes yang 
disusun, ketepatan respon yang diberikan peserta didik dan letak kesalahan yang dilakukan 
peserta didik jarang sekali terlacak. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 1) 
mengetahui letak kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada 
materi pokok lingkaran dengan panduan kriteria Watson, 2) mengetahui penyebab kesalahan 
peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi pokok lingkaran, 3) 
mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis studi kasus. Dalam 
penelitian ini sebagai sampel adalah kelas VIII  Umar Bin Khaththab dan Abu Bakar ash Shidiq 
SMP IT Bina Amal Gunungpati, sedangkan subyek penelitian berjumlah 6  yang terdiri dari 2 
peserta didik yang masing-masing berasal dari kelas atas, menengah, dan bawah yang memiliki 
kesalahan terbanyak dari kelompoknya. Data penelitian ini diperoleh dari skor hasil evaluasi 
pembelajaran materi pokok lingkaran subbab keliling dan luas lingkaran. Analisis deskriptif-
persentase diberikan untuk mengetahui letak kesalahan yang dilakukan peserta didik, sedangkan 
wawancara dilakukan untuk mengetahui penyebab kesalahan yang dilakukan peserta 
didik.Perhitungan rata-rata nilai untuk masing-masing soal pemecahan masalah leve 
multistruktural, relasional, dan abstark diperluas dilakukan untuk mengetahui kemampuan 
pemecahan masalah peserta didik SMP IT Bina Amal. 
 Berdasarkan analisis yang dilakukan, kesalahan yang paling menonjol adalah data tidak 
tepat (id), prosedur tidak tepat (ip) kesalahan hierarki keterampilan (shp). Kesalahan tersebut 
disebabkan karena beberapa hal diantaranya  1) peserta didik tidak memahami konsep pada 
lingkaran, 2) tidak memiliki keterampilan menyelesaikan masalah matematika, dan 3) tidak 
memiliki keterampilan manipulasi numerik dan operasi hitung. Sedangkan dari hasil  
perhitungan nilai rata-rata  untuk  soal pemecahan masalah level Multistruktural sebesar 32.67, 
relasional 32.33, dan abstrak diperluas 37.33.  Dari hasil tersebut menunjukkan kemampuan 
pemecahan masalah peserta didik masih rendah.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
  Matematika merupakan mata pelajaran yang memuat konsep-konsep yang 

tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis. Selain itu, dalam matematika 

terdapat konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep selanjutnya. Hal 

tersebut menyiratkan bahwa apabila peserta didik tidak memahami konsep pada materi 

tertentu, hal itu akan mempengaruhi pemahaman peserta didik pada materi selanjutnya. 

Apabila hal tersebut dibiarkan, maka kesulitan yang dialami peserta didik akan 

berimplikasi pada rendahnya hasil belajar peserta didik. 

 Realita yang terjadi di kebanyakan sekolah, kesalahan peserta didik dalam 

merespon soal-soal yang diberikan guru seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pelacakan 

penyebab terjadinya respon yang tidak tepat tersebut. Guru hanya menyoroti mampu 

tidaknya peserta didik melalui hasil akhir dari tes yang diberikan. Ketepatan respon yang 

diberikan peserta didik dan jenis kesalahan peserta didik jarang sekali dilacak. 

 Di dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 Tahun 2003 

disebutkan bahwa “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab” (Sisdiknas, 2003: 5). Dari hal tersebut, maka 

konsekuensinya, penyelenggaraan pendidikan harus mampu mencapai tujuan yang telah 

dicanangkan dalam undang-undang di atas. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung  

jawab dalam hal ini sebagai unit tertinggi dalam pendidikan di Indonesia, tetapi guru 

sebagai unit paling rendah pun harus mampu mengejawantahkan tujuan-tujuan 

pendidikan nasional dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas 

akan berjalan secara efektif. Di dalam pembelajaran, guru diberi kebebasan dalam 

memilih model pembelajaran agar pembelajaran di kelas mampu berjalan  secara efektif, 

tanpa melupakan tugasnya yang tidak kalah penting yaitu  harus mampu secara teliti dan 

jeli melihat dan menganalisa permasalahan yang ada dalam pembelajaran itu sendiri. Hal 

ini tidak salah karena gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik, sehingga 
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dalam hal ini guru dituntut untuk mampu menemukan permasalahan dalam pendidikan 

itu sendiri terutama yang sumbernya dari peserta didik berupa adanya kesulitan belajar 

yang dialami peserta didik dalam pembelajaran. 

 Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada guru matematika di 

SMP IT BINA AMAL  diketahui bahwa kesulitan peserta didik dalam mempelajari 

matematika khususnya geometri terutama materi pokok lingkaran adalah sebagai berikut. 

1. Peserta didik masih mengalami kesulitan dalam bernalar terutama ketika mereka 

diberi soal berupa gambar, mereka masih kesulitan untuk menerjemahkan informasi 

yang ada dalam soal tersebut,  tidak hanya itu, tak jarang peserta didik pun masih 

kesulitan  mengetahui apa yang menjadi masalah dari soal tersebut. 

2. Dalam mengerjakan soal-soal, peserta didik masih belum memiliki keterampilan  

mengerjakan soal-soal tersebut. Hal ini karena peserta didik sendiri kurang memiliki 

minat untuk terus berlatih dengan mengerjakan soal-soal. 

3. Peserta didik sudah mengetahui rumus dan unsur-unsur pada  materi lingkaran, tetapi 

ketika rumus dan unsur-unsur  tersebut diterapkan ke situasi lain misalkan dengan 

soal cerita atau gambar, peserta didik masih mengalami kesulitan. Terlebih dalam 

membaca informasi yang ada dalam soal tersebut. 

4. Dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah, peserta didik masih mengalami 

kesulitan, terutama dalam menemukan informasi yang tercakup dalam soal tersebut. 

Dalam hal ini, peserta didik masih kesulitan membawa konsep lingkaran ke dalam 

bentuk masalah kehidupan sehari-hari. 

 Dari beberapa permasalahan yang peneliti temui terkait kesulitan peserta didik 

dalam mempelajari materi pokok lingkaran, membuat peneliti tertarik  melakukan 

penelitian lebih jauh untuk mengetahui secara detail kesulitan belajar yang dimiliki 

peserta didik dalam mempelajari materi pokok lingkaran, dengan harapan penelitian ini 

akan mampu membantu guru dalam mengetahui kesulitan belajar peserta didik untuk 

kemudian dianalisis apa penyebabnya dan pada gilirannya dari hasil analisis tadi juga 

akan membantu guru untuk segera melakukan kegiatan remidiasi ataupun memilih model 

pembelajaran yang tepat agar kesulitan yang dimiliki peserta didik mampu berkurang 

bahkan nyaris tidak ada. 
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 Kesulitan peserta didik dalam mempelajari materi pokok lingkaran, harus segera 

dicari solusinya, karena kesulitan yang dialami peserta didik akan berimplikasi pada 

munculnya kesalahan mereka dalam merespon soal, permasalahan yang diajukan oleh 

guru, dari kesalahan ini maka lebih lanjut akan mempengaruhi kualitas hasil belajar 

mereka, sehingga hal ini menuntut guru untuk melacak kesalahan peserta didik dalam 

merespon soal yang diajukan untuk kemudian dianalisis letak kesalahan dan penyebab 

kesalahan tersebut. Untuk melakukan analisis kesalahan peserta didik dalam merespon, 

guru harus mampu menyusun instrumen yang mampu digunakan untuk melacak dimana 

letak kesalahan peserta didik dalam merespon soal yang diajukan oleh guru. Salah satu 

cara untuk melacak letak kesalahan peserta didik dalam merespon soal-soal yang 

diajukan guru adalah dengan taksonomi SOLO (The Structure of the Observed Learning 

Outcome).  

 Menurut Asikin, dkk (2002: 1), penerapan taksonomi SOLO untuk menganalisis 

kesalahan  sangat tepat. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa taksonomi SOLO 

mampu dengan mudah mengetahui kualitas respon dan analisis soal yang diajukan oleh 

seorang guru, sedangkan kesalahan peserta didik dapat dengan mudah dilacak dengan 

menggunakan klasifikasi Watson yaitu dengan melihat peta respon yang ditunjukkan oleh 

peserta didik. 

 Fokus penelitian ini lebih ditekankan untuk mengetahui letak kesalahan yang 

dilakukan peserta didik, penyebab kesalahan dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi pokok lingkaran, serta mengetahui kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik dalam mengerjakan soal pemecahan masalah yang memuat  Taksonomi 

SOLO. Untuk mengklasifikasikan kesalahan peserta didik, peneliti menggunakan kriteria 

Watson dengan terlebih dahulu melihat respon yang ditunjukkan peserta didik. 

1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai 

berikut. 

1. Di mana letak kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

pada materi pokok lingkaran dengan pendekatan Problem Based Learning ? 
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2. Apa penyebab kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

pada materi pokok lingkaran dengan pendekatan Problem Based Learning ? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VIII SMP IT Bina 

Amal?  

1.3  TujuanPenelitian 

 Tujuan  penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Mengetahui letak kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi pokok lingkaran dengan panduan kriteria Watson. 

2. Mengetahui penyebab kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah pada materi pokok lingkaran. 

3. Mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VIII SMP IT Bina 

Amal. 

1.5  Penegasan Istilah 

 Untuk menghindari penafsiran yang berbeda dan mewujudkan kesatuan 

pandangan dan kesamaan pemikiran, perlu kiranya ditegaskan istilah-istilah yang 

berhubungan dengan skripsi ini sebagai berikut. 

1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) 

untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, duduk perkara, dsb) (Depdiknas, 

2011: 58). Maksud “peristiwa” dalam penelitian ini adalah kesalahan peserta didik 

kelas VIII SMP IT BINA AMAL dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada 

materi pokok lingkaran. 

2. Kesalahan 

Kesalahan adalah kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan 

sebagainya) (Depdiknas, 2011: 1207).Kesalahan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik kelas VIII SMP IT BINA AMAL 

dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi pokok lingkaran. 

3. Taksonomi SOLO 
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Klasifikasi respon nyata dari peserta didik tentang struktur hasil belajar yang bisa 

diamati yang dibagi dalam beberapa level/tingkat diantaranya prestruktural, 

unistruktural, multistruktural, relasional, dan absrtak diperluas. Dalam penelitian ini, 

penyusunan butir soal dilakukan dengan  taksonomi SOLO untuk melihat respon 

peserta didik serta letak kesalahannya. 

4. Soal Pemecahan Masalah 

Soal pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah soal 

pemecahan masalah yang memuat level taksonomi SOLO. Dalam penelitian ini, 

soal/pertanyaan yang diberikan kepada peserta didik yaitu soal pemecahan masalah 

multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. 

5. Letak Kesalahan 

Letak adalah tempat beradanya sesuatu (Depdiknas, 2008: 821), sementara 

kesalahan adalah perihal salah, kekeliruan, kealpaan (Depdiknas, 2008: 1207). 

Maksud letak kesalahan dalam penelitian ini adalah letak kekeliruan, kesalahan 

peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi pokok 

lingkaran. 

 Klasifikasi yang digunakan untuk menentukan dimana peserta didik melakukan 

kekeliruan, kesalahan dalam menyelesaikan soal  pemecahan masalah yaitu dengan 

menggunakan panduan kriteria Watson yang terdiri dari delapan klasifikasi kesalahan 

diantaranya data tidak tepat (inappropriate data/id), prosedur tidak tepat 

(inappropriate procedur/ip), data hilang (omitted data/od), kesimpulan hilang 

(omitted conclusion/oc), konflik level respon (response level conflict/rlc), manipulasi 

tidak langsung (undirected manipulation/um), masalah hierarki keterampilan (skills 

hierarchy problem/shp), selain ketujuh kategori di atas (above other/ao). 

6. Problem Based Learning 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan 

masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan 

pengetahuan baru. Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan adalah 

Problem Based Learning dengan sintaks pembelajarannya adalah sebagai berikut 1) 

mengorientasikan peserta didik pada masalah, 2) mengorganisir peserta didik untuk 

belajar, 3) membantu peserta didik memecahkan masalah, 4) mengembangkan dan 
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menyajikan hasil pemecahan masalah, 5) analisis dan evaluasi proses pemecahan 

masalah.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Secara praktis, penelitian ini akan sangat bermanfaat langsung bagi guru, yakni 

dapat diperoleh gambaran kesalahan, penyebab kesalahan, dan kemampuan pemecahan 

masalah peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi pokok 

lingkaran. Dengan mengetahui informasi tersebut, diharapkan guru dapat 

menyempurnakan kualitas pembelajarannya, cara menyusun perangkat tes, serta 

melakukan perbaikan terkait kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah pada materi pokok lingkaran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

2.1   Taksonomi SOLO 

Biggs dan Collis sebagaimana dikutip Putri & Manoy (2011: 4) menjelaskan 

bahwa tiap tahap kognitif terdapat respon yang sama dan makin meningkat dari yang 

sederhana sampai yang abstrak. Teori mereka dikenal dengan Structure of The Observed 

Learning Outcome (SOLO)  yaitu struktur hasil belajar yang diamati. 

 

 Menurut Putri & Manoy (2011: 2),  taksonomi SOLO digunakan untuk mengukur 

kemampuan peserta didik dalam merespon suatu masalah yang diklasifikasikan menjadi 

lima level yang berbeda dan bersifat hierarkis yaitu prestruktural, unistruktural, 

multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Menurut Asikin (2002) peserta didik 

pada level prestruktural menolak memberi jawaban, menjawab secara cepat  atas dasar 

pengamatan dan tanpa dasar yang logis. Pada level unistruktural peserta didik dapat 

menarik kesimpulan berdasarkan satu data yang cocok secara konkret. Pada level 

multistruktural peserta didik dapat menarik kesimpulan berdasarkan dua data atau lebih 

atau konsep yang cocok, berdiri sendiri atau terpisah. Pada level relasional peserta didik 

dapat berpikir secara induktif, dapat menarik kesimpulan berdasarkan data atau konsep 

yang cocok serta melihat dan mengadakan hubungan-hubungan antara data atau konsep 

tersebut. Pada level abstrak diperluas peserta didik mampu berpikir secara induktif dan 

deduktif, mampu mengadakan atau melihat hubungan-hubungan, membuat hipotesis, 

menarik kesimpulan dan menerapkannya pada situasi lain.  

 

Hasil penelitian  Suyitno, dkk. (2000: 12) menunjukkan bahwa taksonomi SOLO 

cukup signifikan untuk melihat kualitas respon dan analisis kesalahan.Lebih lanjut 

Suyitno menuturkan bahwa Taksonomi SOLO secara signifikan dapat digunakan untuk 

menyusun butir soal/item soal yang memudahkan pengajar untuk melihat kualitas respon 
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yang diberikan peserta didik. Hal tersebut tidak lain karena Taksonomi SOLO memiliki 

kelebihan diantaranya sebagai berikut.  

1. Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menentukan 
tingkat respon peserta didik terhadap suatu pertanyaan matematika. 

2. Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk 
pengkategorian kesalahan dalam menyelesaikan soal atau pertanyaan. 

3. Taksonomi SOLO merupakan alat yang mudah dan sederhana untuk menyusun 
dan menentukan tingkat kesulitan atau kompleksitas suatu soal atau pertanyaan 
matematika. 
 
Menurut Asikin (2002), level SOLO secara mudah dapat digunakan untuk 

menentukan level suatu pertanyaan/soal, serta menentukan kualitas respon/analisis tugas 

yang diberikan kepada mahasiswa. Dalam penelitian ini, taksonomi SOLO digunakan 

untuk menyusun butir soal/item soal dan menentukan level pertanyaan/soal. Level 

pertanyaan berdasar level SOLO yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertanyaan 

multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. Tidak semua level SOLO digunakan 

untuk menyusun butir soal. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan kriteria level 

prestruktural yaitu peserta didik menjawab secara cepat atas dasar pengamatan dan tanpa 

dasar yang logis,kriteria ini tidak cocok digunakan untuk soal yang berbentuk uraian, 

karena untuk menyelesaikan soal uraian peserta didik tidak bisa menebak. Sedangkan 

kriteria level unistruktural yaitu untuk menarik kesimpulan, dasar yang digunakan adalah 

satu data yang cocok secara konkret. Kriteria ini juga tidak cocok ketika diaplikasikan 

pada soal pemecahan masalah bentuk uraian, karena untuk menyelesaikan soal 

pemecahan masalah tidak cukup dengan hanya menggunakan satu data saja. 

Dalam penelitian ini, kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah suatu 

pertanyaan termasuk dalam soal pemecahan masalah level Multistruktural, Relasional, 

Abstrak diperluas adalah sebagai berikut. 

1) Soal Pemecahan Masalah Level Multistruktural 

Soal ini mungkin memerlukan rumus secara implisit. Suatu pertanyaan mungkin 

memerlukan kelengkapan beberapa subtugas multistruktural sebelum subtugas 

diselesaikan dalam multistruktural induk. Hal ini dinamakan pertanyaan multistage 

multistruktural (MM). 

Contoh soal pemecahan masalah level multistruktural:  
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Diketahui keliling lingkaran 88 cm, dan . Berapakah jari-jari lingkaran? 

Pada soal tersebut tersedia dua informasi secara terpisah yaitu    yang dapat 

langsung digunakan untuk mendapatkan penyelesaian akhir yaitu jari-jari. 

Penyelesaian:  

Diketahui: 

88 , . 

Ditanya: r? 

Jawab: 

2  

88 2  
22
7   

88
44
7    

88  7
44  

14 

Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 14 cm. 

2) Soal Pemecahan Masalah Level Relasional 

Pada soal ini semua informasi diberikan, namun belum bisa segera digunakan 

untuk mendapatkan penyelesaian soal dan memerlukan pencermatan untuk menentukan 

informasi tambahan atau menghubungkan informasi yang tersedia. Dalam kasus ini 

tersedia data yang harus digunakan untuk menentukan informasi sebelum dapat 

digunakan untuk memperoleh penyelesaian akhir. Alternatif lain adalah menggabungkan 

informasi-informasi yang tersedia dengan menggunakan prinsip umum atau rumus untuk 

mendapatkan informasi baru. Dari informasi atau data baru ini selanjutnya dapat 

digunakan untuk memperoleh penyelesaian akhir. 

Contoh soal pemecahan masalah level relasional: 

Keliling suatu lingkaran adalah 44 cm, dan . Hitunglah luas lingkaran tersebut. 

Pada soal tersebut informasi yang diberikan yaitu    belum bisa segera digunakan 

untuk mendapatkan penyelesaian berupa L. Untuk memperoleh L, perlu informasi baru 

yaitu r yang diperoleh dengan menggunakan   . 
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Penyelesaian: 

Diketahui: 

44 ,
22
7  

Ditanya: L? 

Jawab: 

2  

44 2  
22
7    

44
44
7  

44  7
44  

7 

 

 
22
7 7  

154 

Jadi Luas lingkaran tersebut adalah 154 cm2. 

3) Soal Pemecahan Masalah Level Abstrak Diperluas 

Pada pertanyaan ini, semua informasi atau data diberikan akan tetapi belum bisa 

digunakan untuk mendapatkan penyelesaian soal. Dari data atau informasi yang diberikan 

itu masih diperlukan prinsip umum yang abstrak atau menggunakan hipotesis untuk 

mengaitkan beberapa data yang ada sehingga mendapatkan data baru. Data baru ini 

kemudian disintesiskan sehingga dapat diperoleh penyelesaian akhir yang tepat. 

Contoh soal pemecahan masalah  level Abstrak diperluas. 

Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sebanyak 5 kali dengan 

menempuh jarak 1320 m. Berapa jari-jari lapangan tersebut? 

Pada soal tersebut informasi yang tersedia yaitu n (5 kali) dan S (1320) belum bisa 

digunakan untuk memperoleh penyelesaian akhir yaitu jari-jari lapangan, masih perlu 

informasi baru yaitu K yang diperoleh dengan mengaitkan n dan S ke prinsip umum. 

Informasi yang baru disintesiskan sehingga diperoleh penyelesaian akhir jari-jari 

lapangan. 
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Penyelesaian: 

Jarak yang ditempuh satu putaran penuh merupakan keliling lapangan, berarti 1320 

merupakan keliling lapangan dikali 5. Sehingga Untuk keliling lapangan bisa dicari 

dengan cara sebagai berikut. 

 
1320

5  

264 

2  

264 2  
22
7  

264
44
7  

264  7
44  

42 

Jadi jari-jari lapangan tersebut adalah 42 m. 

2.1.1 Analisis Kesalahan Berdasar Taksonomi SOLO 

Perbedaan kemampuan intelektual memungkinkan adanya peserta didik menjawab 

salah atau benar atau bahkan sama sekali tidak menjawab soal yang diberikan. Perolehan 

skor  yang rendah  dari setiap evaluasi hasil belajar peserta didik umumnya disebabkan 

karena adanya kesalahan yang dibuat dalam menyelesaikan soal. Selain itu, alasan lain 

adalah kemampuan dasar yang dimiliki peserta didik masih rendah, pemahaman yang 

kurang mantap di setiap pokok bahasan, serta peserta didik terbiasa menghafal dan tidak 

memahami konsep yang diberikan.  

Dalam penelitian ini, untuk mengklasifikasikan kesalahan  digunakan 8 klasifikasi  

dari Watson diantaranya adalah 1) data tidak tepat (inappropriate data/id), 2) prosedur tidak 

tepat (inappropriate procedure/ip), 3) data hilang (omitted data/od), 4) kesimpulan hilang 

(omitted conclusion/oc), 5) konflik level respon (response level conflict/rlc), 6) manipulasi 

tidak langsung (undirected manipulation/um), 7) masalah hierarki keterampilan (skills 

hierarchy problem/shp), dan 8) selain ketujuh kategori di atas (above other/ao) (Asikin, 

2002: 6-9). 
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Menurut Asikin (2002: 6-7), pada kesalahan data tidak tepat peserta didik berusaha 

mengoperasikan pada level yang tepat suatu masalah, tetapi memilih sebuah informasi atau 

data yang tidak tepat. Contohnya peserta didik menyatakan rumus lingkaran dengan jari-jari, 

tetapi yang dimasukkan diameter lingkaran. Kesalahan prosedur tidak tepat, peserta didik 

berusaha mengoperasikan pada level yang tepat tetapi menggunakan prosedur atau cara yang 

tidak tepat. Contohnya peserta didik diminta untuk mencari luas lingkaran yang sudah 

diketahui keliling dan phi nya, namun prosedur yang digunakan untuk mencari luas tidak 

tepat. Kesalahan data hilang yaitu kehilangan satu data atau lebih dari respon peserta didik. 

Mungkin respon peserta didik tidak menemukan informasi yang tepat, namun peserta didik 

masih berusaha mengoperasikan pada level yang tepat. Contohnya peserta didik diminta 

menghitung luas lingkaran gabungan beberapa bangun datar berupa lingkaran dan persegi. 

Peserta didik sudah menghitung luas lingkaran, tetapi untuk menghitung luas gabungan, luas 

persegi tidak dihitung. Kesalahan kesimpulan hilang terjadi ketika peserta didik 

menunjukkan alas an pada level yang tepat, kemudian gagal menyimpulkan. Contohnya 

peserta didik diminta mencari jari-jari lingkaran yang diketahui luasnya. Peserta didik sudah 

mendapatkan diameter lingkaran, namun gagal menyimpulkan berapa nilai jari-jari lingkaran 

tersebut.  

Lebih lanjut Asikin (2002: 8-9) menyebutkan bahwa kesalahan konflik level respon 

terjadi ketika peserta didik menunjukkan suatu kompetisi operasi pada level tertentu dan 

kemudian menurunkan ke operasi yang lebih rendah biasanya untuk kesimpulan. Contohnya 

peserta didik diminta untuk mencari jari-jari dari lingkaran yang menutupi sebagian daerah 

sebuah persegi panjang. Luas daerah persegi panjang, panjang dan lebarnya diketahui. 

Peserta didik sudah berhasil menghitung luas daerah lingkaran, namun gagal mendapatkan 

jari-jari, sehingga peserta didik menebak besar jari-jari lingkaran tersebut. Kesalahan 

manipulasi tidak langsung, pada kesalahan ini alas an tidak urut namun kesimpulan didapat 

dan secara umum semua data digunakan. Contohnya peserta ddik diminta mencari jari-jari 

lingkaran yang diketahui luasnya. Peserta didik telah menuliskan rumus luas lingkaran, 

tetapi proses mendapatkan jari-jari tersebut tidak logis. Kesalahan masalah hierarki 

keterampilan terjadi ketika peserta didik tidak menunjukkan adanya keterampilan 

manipulasi numerik dan sebagainya. Contohnya peserta didik diminta menghitung jari-jari 

lingkaran yang telah diketahui kelilingnya. Peserta didik telah menuliskan rumus keliling, 
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namun karena tidak terampil manipulasi rumus, sehingga peserta didik tidak berhasil 

memperoleh nilai jari-jari secara tepat. Kesalahan selain ketujuh kategori diantaranya 

pengopian data yang salah atau tidak merespon. Contohnya peserta didik diminta mencari 

keliling gabungan beberapa bangun datar, namun idak mengerjakan sehingga jawab 

dikosongkan. 

2.2   Pemecahan Masalah 
2.2.1 Masalah 

 Suatu pertanyaan akan merupakan suatu masalah hanya jika seseorang tidak 

mempunyai aturan/hukum tertentu yang segera dapat dipergunakan untuk menemukan 

jawaban pertanyaan tersebut. Suatu pertanyaan dapat dikatakan sebagai masalah tergantung 

pada individu dan waktu, artinya  suatu pertanyaan merupakan suatu masalah bagi peserta 

didik, tetapi mungkin ini bukan merupakan suatu masalah bagi peserta didik lain. Pertanyaan 

yang dihadapkan kepada peserta didik yang tidak bermakna akan bukan merupakan masalah 

bagi peserta didik tersebut. Dengan kata lain, pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta 

didik haruslah dapat diterima oleh peserta didik tersebut. Jadi intinya, pertanyaan itu harus 

sesuai dengan struktur kognitif peserta didik. 

 Menurut Hudojo (2003: 149) suatu pertanyaan dikatakan sebagai sebuah masalah jika 

dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 

1. Pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta didik haruslah dapat 
dimengerti oleh peserta didik tersebut, namun pertanyaan itu harus 
merupakan tantangan baginya untuk menjawabnya. 

2. Pertanyaan tersebut tidak dapat dijawab dengan prosedur rutin yang telah 
diketahui peserta didik. Karena itu, faktor waktu untuk menyelesaikan 
masalah janganlah dipandang sebagai hal yang esensial.  
 

2.2.2 Pentingnya Pemecahan Masalah 

Dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah memiliki fungsi yang penting. 

Hal itu tidak lain karena melalui penyelesaian masalah, peserta didik dapat berlatih dan 

mengintegrasikan konsep-konsep, teorema-teorema, dan keterampilan yang telah dipelajari. 

Hal ini penting bagi peserta didik untuk berlatih memproses data atau informasi. Tidak hanya 

itu, menurut Cooney et.al, sebagaimana dikutip oleh Hudojo (2003: 152), mengajari peserta 
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didik untuk menyelesaikan masalah-masalah memungkinkan peserta didik menjadi lebih 

analitis dalam mengambil keputusan  di dalam kehidupannya. Dengan kata lain, bila peserta 

didik dilatih untuk menyelesaikan masalah, maka peserta didik itu akan mampu mengambil 

keputusan, sebab peserta didik itu menjadi mempunyai keterampilan tentang bagaimana 

mengumpulkan informasi yang relevan, menganalisis informasi dan menyadari betapa 

perlunya meneliti kembali hasil yang telah diperolehnya. 

Matematika yang disajikan kepada peserta didik yang berupa masalah akan 

memberikan motivasi kepada mereka untuk mempelajari pelajaran tersebut. Para peserta 

didik akan merasa puas bila mereka dapat memecahkan masalah yang dihadapkan 

kepadanya. Kepuasan intelektual ini merupakan hadiah intrinsik bagi peserta didik tersebut, 

karena itu alangkah baiknya apabila aktivitas-aktivitas matematika seperti mencari 

generalisasi dan menemukan konsep melalui strategi. 

2.2.3  Kesulitan Mengajarkan Pemecahan Masalah 

Selain memiliki beberapa kelebihan, pembelajaran pemecahan masalah juga memiliki 

beberapa kelemahan atau kesulitan-kesulitan, diantaranya sebagai berikut. 

1. Jika guru tidak hati-hati dalam memilih soal, pemecahan masalah yang 

diajarkan hanya akan merupakan latihan untuk keterampilan belaka, yang 

sebenarnya hanya mengulang proses. 

2. Jika masalah yang disajikan tidak bermakna, maka kemungkinan kecil 

peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang diberikan. 

3. Jika masalah yang diberikan terlalu sulit, maka guru akan menghabiskan 

banyak waktu untuk mengarahkan peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah. 

4. Jika masalah yang disajikan terlalu sulit dan tidak bermakna, maka peserta 

didik tidak tertarik untuk menyelesaikannya atau pengetahuan prasyarat 

peserta didik tidak cukup untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Oleh karena itu, setiap guru yang menggunakan pemecahan masalah dalam 

pembelajaran matematika harus melakukan perencanaan yang sangat matang, khususnya 

dalam menyajikan masalah yang menjadi titik pangkal pembelajarannya sehingga menjadi 

soal yang berkualitas yang diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. 
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2.3  Problem Based Learning 

Menurut Suyatno (2008), pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning yaitu 

model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan 

dan mengintegrasikan pengetahuan baru. Melalui pembelajaran semacam ini, peserta didik akan 

merasa ditantang untuk mengajukan gagasan. Biasanya akan muncul berbagai gagasan dan 

peserta didik akan saling memberikan alasan dari gagasan yang diajukan. Dalam proses 

pembahasan, gagasan itu akan terjadi interaksi dan pemaduan gagasan yang pada akhirnya 

mengarah pada saling melengkapi. Peserta didik biasanya sangat senang karena merasa mampu 

memecahkan masalah yang diberikan. 

Pembelajaran problem based learning terdiri dari 5 fase atau langkah. Fase-fase dan 

perilaku tersebut merupakan tindakan berpola. Pola ini diciptakan agar hasil pembelajaran 

dengan model  problem based learning, masalah dapat diwujudkan. Sintaks Problem Based 

Learning adalah sebagai berikut. 

 

Tabel 2.1 Sintaks Model Pembelajaran Problem based Learning 

Fase-fase Perilaku pendidik/guru 

Fase 1 : Mengorientasikan peserta didik pada 

masalah. 

Guru mengajukan masalah yang berkaitan 

dengan kejadian sehari-hari dan 

membahasnya bersama-sama peserta didik 

melalui tanya jawab. 

Fase 2 : Mengorganisir  peserta didik untuk 

belajar. 

Guru membagi peserta didik ke dalam 

kelompok yang sudah dibentuk dan 

membagikan LKS kepada tiap kelompok 

untuk didiskusikan bersama anggota 

kelompok. 

Guru meminta peserta didik mengemukakan 

ide kelompoknya sendiri tentang cara 

menyelesaikan masalah tersebut. 
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Fase 3 : Membantu peserta didik memecahkan 

masalah 

Guru membimbing/mendorong peserta didik 

mengumpulkan informasi yang sesuai, 

menemukan penjelasan dan pemecahan 

masalah pada fase 1. 

Guru mendorong diskusi antar teman dalam 

kelompoknya. 

Fase 4 : Mengembangkan dan menyajikan hasil 

pemecahan masalah 

Guru memilih secara acak kelompok yang 

ada untuk mempresentasikan hasil diskusinya 

yang masing-masing kelompok diwakili oleh 

satu orang peserta didik. 

Fase 5 : Analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah 

Guru bersama peserta didik 

membahaskembali hasil diskusi kelompok 

yang presentasi. 

 

(Suprijono, 2009: 62-63) 

2.4  Pengertian Lingkaran 

Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap sebuah titik 

tertentu. Titik tertentu tersebut dinamakan titik pusat (Sukino, 2006: 220). 

2.4.1 Unsur-Unsur Lingkaran 

Ada beberapa bagian lingkaran yang termasuk dalam unsur-unsur sebuah lingkaran 

diantaranya titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, juring, dan apotema. 

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut. 

1. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Pada Gambar 1, 

titik O merupakan titik pusat lingkaran, dengan demikian, lingkaran tersebut dinamakan 

lingkaran O. 

 

 

A 

B

C 

O

E 

Gambar 1 
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2. Jari-jari lingkaran (r) adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Pada 

Gambar 1, jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis OA, OB, dan OC. 

3. Diameter (d) adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran 

dan melalui titik pusat. Garis AB pada lingkaran O merupakan diameter lingkaran tersebut. 

 Perhatikan bahwa AB = AO +  OB. Dengan kata lain, panjang diameter merupakan dua kali 

panjang jari-jarinya, ditulis bahwa d=2r. 

4. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan 

menghubungkan dua titik sebarang di lengkungan tersebut. Pada Gambar 1, garis lengkung 

AC (ditulis  ) garis lengkung CB (ditulis  ), dan garis lengkung AB (ditulis ) 

merupakan busur lingkaran O. 

5. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada 

lengkungan lingkaran. Talibusur lingkaran tersebut ditunjukkan oleh garis lurus AC yang 

tidak melalui titik pusat pada Gambar 1. 

6. Tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Pada 

Gambar 1, tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dan dibatasi oleh busur AC dan 

tali busur AC. 

7. Juring lingkaran adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran 

tersebut. Pada Gambar 1, juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang dibatasi 

oleh jari-jari OC dan OB serta busur BC, dinamakan juring BOC. 

8. Apotema merupakan garis dari titik pusat yang tegak lurus dengan talibusur. Garis OE 

merupakan garis apotema pada lingkaran O. 

(Sukino, 2006: 221-224 ). 

2.4.2  Keliling Lingkaran 

Keliling lingkaran adalah panjang busur/lengkung pembentuk lingkaran. Keliling 

lingkaran dapat diukur dengan memotong lingkaran di suatu titik, kemudian meluruskan 

lengkung lingkaran itu lalu diukur panjang garis lingkaran dengan mistar (Sukino, 2006: 230). 

Bila keliling lingkaran adalah K dan garis tengah adalah d, maka perbandingan K dengan 

d selalu tetap (sama ) untuk setiap lingkaran. Bilangan tetap tersebut disebut phi, sehingga 

 atau 2 . Hal ini dapat ditunjukkan dengan percobaan keliling 

lingkaran berikut. 
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Tabel 2.2  Percobaan Keliling Lingkaran 

Lingkaran Diameter  ( ) Keliling   ( ) 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Jika kegiatan tersebut dilakukan dengan cermat dan teliti maka nilai  akan 

memberikan nilai yang mendekati 3,14. Untuk selanjutnya, nilai  disebut sebagai 

konstanta   , sehingga . 

Bilangan  adalah bilangan irrasional, yaitu bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam 

bentuk pecahan biasa . Bilangan irrasional berupa desimal tak berulang dan tak berhingga. 

Menurut penelitian yang cermat, nilai 3,14159265358979324836 … .Jadi nilai  suatu 

pendekatan. Jika dalam suatu perhitungan hanya memerlukan ketelitian sampai dua tempat 

desimal, pendekatan untuk  adalah 3,14 atau 22
7 . Karena , sehingga . Karena 

panjang diameter adalah 2 x jari-jari atau d = 2r, maka 2 . Jadi dapat disimpulkan rumus 

keliling (K) lingkaran dengan diameter (d) atau jari-jari (r) adalah    2 . 

2.4.3  Luas Lingkaran 

Lingkaran merupakan suatu lengkung tertutup karena lingkaran membatasi suatu daerah 

atau bidang tertentu yang berada di dalamnya, sehingga luas lingkaran adalah luas daerah yang 

dibatasi oleh busur lingkaran. Luas lingkaran sama dengan  kali kuadrat jari-jarinya. Jika jari-

jari lingkaran adalah r maka luasnya adalah . 

2.5 Kerangka Berpikir 
Hasil belajar peserta didik SMP IT BINA AMAL pada materi pokok lingkaran tergolong 

masih rendah. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu adalah adanya kesulitan belajar 

karena lemahnya kemampuan peserta didik dalam memahami konsep-konsep yang diajarkan, 
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sehingga hal itu berimplikasi pada kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pada 

materi pokok lingkaran. 

Adanya kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan guru 

seringkali tidak ditindaklanjuti dengan pelacakan penyebab terjadinya respon yang tidak tepat 

tersebut, padahal hal ini sangat penting khususnya pada mata pelajaran matematika, mengingat 

konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan sistematis, selain itu 

dalam matematika terdapat konsep prasyarat sebagai dasar untuk memahami konsep selanjutnya, 

dengan kata lain, apabila peserta didik tidak memahami konsep pada materi tertentu hal itu akan 

mempengaruhi pemahaman peserta didik pada materi selanjutnya. Apabila hal ini dibiarkan, 

maka kesulitan itu pun akan berimplikasi pada rendahnya hasil belajar peserta didik, sehingga 

mau tidak mau seorang guru ketika memberikan soal kepada peserta didik tidak hanya soal yang 

baik tetapi seyogyanya dalam membuat soal menyiapkan pula instrumen yang dapat digunakan 

untuk melihat respon peserta didik dalam menyelesaikan soal tersebut.  

Hasil penelitian Suyitno, dkk (2000: 16) didapatkan hasil yang menjelaskan bahwa 

Taksonomi SOLO (The Structure of the Observed Learning Outcome) cukup signifikan untuk 

melihat kualitas respon dan analisis kesalahan. Selain itu, taksonomi SOLO secara signifikan 

dapat digunakan untuk menyusun butir soal/item soal yang memudahkan guru untuk melihat 

kualitas respon yang diberikan peserta didik. Dari hasil penelitian di atas, tentu akan sangat 

membantu guru untuk mengetahui kesulitan respon peserta didik yaitu terkait jenis dan tingkat 

kesalahan peserta didik dalam merespon soal yang diberikan. Dari hasil pelacakan yang 

dilakukan melalui Taksonomi SOLO tadi, gurupun kemudian bisa melakukan analisis lebih jauh 

terkait faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. 

Dari hasil analisis terkait penyebab kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal, kemudian 

guru bisa melakukan tindak lanjut berupa kegiatan remidiasi atau bisa juga dari hasil analisis tadi 

dijadikan dasar untuk menyusun rencana pembelajaran yang pada gilirannya nanti hal itu akan 

mampu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik, sesuai dengan hasil akhir yang 

diharapkan. Dengan memiliki pemahaman yang baik peserta didik mampu menyelesaikan soal 

yang diberikan dengan baik pula sehingga akan berujung pada hasil belajar yang baik pula. 

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa taksonomi SOLO dengan kelebihan 

yang dimilikinya akan mampu membantu seorang guru untuk melakukan pelacakan terhadap 

jenis dan tingkat kesalahan peserta didik di SMP IT BINA AMAL dalam menyelesaikan soal-
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soal. Dengan kata lain, melalui taksonomi SOLO secara tidak langsung hasil belajar peserta 

didik di SMP IT BINA AMAL akan meningkat. 
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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Menurut Bogdan dan 

Taylor sebagaimana dikutip oleh  Moleong ( 2007: 4),  yang dimaksud dengan pendekatan 

kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan 

kualitatif digunakan dengan harapan agar dapat mengungkap secara lebih cermat kesalahan 

peserta didik dalam mengerjakan soal-soal pemecahan masalah pada materi pokok lingkaran 

dengan kriteria Watson.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu jenis 

penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam terhadap suatu organisme, 

lembaga atau objek tertentu. Keuntungan jenis penelitian studi kasus yaitu dapat melakukan 

penelitian yang lebih mendalam dan mendapat kesempatan untuk memperoleh wawasan 

mengenai konsep-konsep dasar tingkah laku manusia. Tujuan penggunaan jenis penelitian 

studi kasus yaitu untuk mengetahui secara langsung letak kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah pada materi pokok lingkaran. 

3.2  Kedudukan Peneliti 
Dalam penelitian ini, peneliti berkedudukan sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 

data, analisis, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian, sehingga kehadiran peneliti di 

lapangan adalah mutlak. Selain itu, peneliti berperan sebagai pengamat penuh.  

3.3  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilaksanakan di SMP IT Bina Amal Gunungpati Semarang. 
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3.4  Data Penelitian 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari subjek penelitian. Data ini berupa data tertulis yang berasal dari pekerjaan 

peserta didik dan hasil wawancara dengan peserta didik yang menjadi subjek penelitian. 

3.5  Metode Penentuan Subjek Penelitian 
Sebelum melakukan penelitian, soal yang akan digunakan sebagai instrumen dalam 

penelitian ini terlebih dahulu harus diujicobakan untuk mengetahui apakah soal termasuk 

dalam kategori baik. Soal yang termasuk dalam kategori baik, kemudian diujikan pada kelas 

yang akan diambil sebagai subjek penelitian. 

Pengambilan subjek penelitian didasarkan pada ranking peserta didik yang melakukan 

kesalahan dari hasil tes. Dari hasil tes tersebut kemudian digunakan sebagai dasar untuk 

membagi peserta didik ke dalam kelompok atas, menengah, dan bawah.  Subjek penelitian ini 

terdiri atas 2 peserta didik kelompok atas, 2 peserta didik kelompok menengah, dan 2 peserta 

didik kelompok bawah yang masing-masing memiliki kesalahan terbanyak dari kelompoknya 

sehingga jumlah keseluruhan subjek penelitian ada 6 orang peserta didik yang selanjutnya 

akan dilakukan wawancara intensif. 

3.6  Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Metode Dokumentasi 

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berupa daftar nama peserta didik  

SMP IT Bina Amal yang akan menjadi subjek penelitian. 

2. Metode Tes 

 Pemberian tes ini bertujuan untuk memperoleh data dan bahan pengamatan mengenai 

kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah pada materi 

pokok  lingkaran. Adapun soal yang digunakan dalam penelitian ini berupa tes uraian 

yang berjumlah 7 soal dengan materi lingkaran. 

3. Metode Wawancara 

 Wawancara dilaksanakan untuk melengkapi dan memperjelas data dari hasil tes 

tertulis serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan 
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terjadinya kesalahan serta hal-hal yang tidak terungkap dalam tes tertulis. Dalam 

penelitian ini, wawancara yang dipilih oleh peneliti adalah metode wawancara bebas 

terpimpin (semi structure interview), yaitu wawancara yang dilakukan sesuai pedoman 

wawancara yang telah disiapkan oleh peneliti. Akan tetapi, pertanyaan yang diajukan 

peneliti kepada peserta didik tidak harus mengikat dan permanen (Arikunto, 2006a: 227). 

 Wawancara membutuhkan waktu yang cukup lama, oleh karena itu sampel untuk 

wawancara diambil hanya beberapa peserta didik yang menjadi subjek penelitian. 

Pengambilan sampel untuk wawancara didasarkan dari hasil pengelompokkan peserta 

didik yang melakukan kesalahan terbanyak dari  masing-masing kelompok, masing-

masing kelompok diwakili dua orang peserta didik yang melakukan kesalahan terbanyak 

dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Wawancara dilakukan dengan 

perekaman, sehingga hasil wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat terorganisir 

dengan baik untuk analisis selanjutnya.  

3.7  Metode Penyusunan Instrumen  
  Penelitian ini menggunakan Taksonomi SOLO untuk menyusun butir soal/item soal 

yang objektif dan dapat dikaitkan langsung dengan tingkat kualitas hasil belajar, serta dapat 

digunakan untuk melihat respon peserta didik dan jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. Adapun metode penyusunannya 

dapat dilihat pada poin-poin di bawah ini. 

3.7.1 Materi dan bentuk tes 

Tes yang akan digunakan oleh peneliti berbentuk tes subjektif atau uraian, dengan 

tujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta didik memahami dan mendalami masalah pada 

soal-soal yang diberikan. 

3.7.2 Langkah-langkah dalam penyusunan tes 

1. Pembatasan terhadap bahan yang diteskan. 

2. Materi yang diteskan adalah materi pokok lingkaran. 

3. Menentukan bentuk soal 

 Soal yang akan digunakan merupakan soal berbentuk uraian. 

4. Menentukan waktu yang disediakan 

 Waktu yang disediakan untuk mengerjakan soal adalah 90 menit  
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5. Menentukan jumlah soal 

6. Menentukan kisi-kisi soal 

3.7.3 Uji coba instrumen penelitian 

Instrumen yang telah disusun kemudian diujicobakan pada kelas lain. Dari hasil uji 

coba kemudian dianalisis untuk menentukan soal-soal yang layak dipakai untuk instrumen 

penelitian. Dalam penelitian ini, uji coba soal dilakukan di dua kelas yaitu kelas Khodijah 

binti Khuwailid, dan kelas Maryam binti Imran. 

3.7.4 Analisis Perangkat Tes 

Tujuan menganalisis butir soal adalah untuk memperbaiki butir soal yang telah 

diujicobakan, sebab ada kemungkinan hasil tes peserta didik rendah akibat butir tesnya jelek, 

bukan karena peserta didiknya yang tidak tahu. 

3.7.4.1 Validitas 

Validitas berkaitan dengan ketepatan alat ukur terhadap aspek-aspek yang diukur 

sehingga benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Sebuah data dikatakan valid 

jika sesuai dengan keadaan nyatanya. Agar perangkat tes valid, maka dilakukan validitas 

yaitu dengan menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu sebagai berikut. 

 

 
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

(Arikunto, 2006a: 72) 

Dimana: 

   : koefisien korelasi product moment 

N : banyaknya peserta 

∑  : Jumlah skor item 

∑   : Jumlah skor total 

∑  :  Jumlah kudrat skor item 

∑  : Jumlah kuadrat skor total 

 ∑  : Jumlah perkalian skor item dan skor total 
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Hasil   yang diperoleh dikonsultasikan dengan rtabel  product moment dengan 

signifikansi 5%. Jika , maka instrumen tes tersebut dikatakan valid, namun jika 

sebaliknya maka butir soal tersebut tidak valid. 

Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan dengan N = 29 dan taraf signifikan 

5% diperoleh  0.37, sehingga butir soal dikatakan valid jika 0.37.  Dari 

hasil uji coba 10 soal uraian, yang termasuk kategori valid adalah butir soal nomor 1, 2, 3, 4, 

6,8,10. Perhitungan analisis butir soal uraian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. 

3.7.4.2 Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel jika dapat memberikan hasil yang tetap apabila diteskan 

berkali-kali atau dengan kata lain tes akan dikatakan reliabel jika hasil tes tersebut 

menunjukkan ketetapan. Untuk menentukan reliabilitas butir soal pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan rumus sebagai berikut. 

 

1 1
∑

 

Keterangan: 

rii  : Reliabilitas yang dicari 

∑  : Jumlah varian skor tiap-tiap item 
2  : Varian total 

(Arikunto, 2006a:109) 

Tolok ukur yang digunakan untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas adalah 

sebagai berikut. 

0.20   : derajat reliabilitasnya sangat rendah 

0.20 0.40   : derajat reliabilitasnya rendah 

0.40 0.60   : derajat reliabilitasnya sedang 

0.60 0.80   : derajat reliabilitasnya tinggi 

Nilai  yang diperoleh kemudian dikonsultasikan dengan r product moment  pada 

tabel dengan ketentuan jika  maka tes tersebut reliabel. Soal uji coba yang 

diberikan sebanyak 10 butir. Dari perhitungan uji coba didapat  adalah 0.61, dengan 
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5% dan N = 29 diperoleh 0.37, berarti , maka dapat disimpulkan 

bahwa soal uji coba uraian tersebut reliabel. Perhitungan analisis reliabilitas  soal uraian 

dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. 

3.7.4.3 Tingkat Kesukaran 

Butir soal yang baik adalah butir soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. 

Tingkat kesukaran itu digunakan untuk mengetahui suatu butir soal termasuk dalam kategori 

soal sukar, sedang, atau mudah. Untuk menentukan tingkat kesukaran tiap item soal pada 

penelitian ini digunakan rumus sebagai berikut. 

 

 
   

 , di mana rumus mean sebagai berikut. 

 

        
      

 

Hasil perhitungan dengan menggunakan rumus di atas menggambarkan tingkat 

kesukaran soal tersebut. Adapun klasifikasi tingkat kesukaran soal menggunakan ketentuan 

sebagai berikut. 

0.00– 0.30 soal tergolong sukar 

0.31 – 0.70 soal tergolong sedang 

0.71 – 1.00 soal tergolong mudah. 

(Rudyatmi & Rusilowati, 2009: 83) 

Dari 10 butir soal uraian yang diujicobakan, butir soal nomor 5 dan 10 termasuk 

dalam kategori soal mudah, sedangkan soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 termasuk dalam 

kategori soal yang sedang. Perhitungan analisis taraf kesukaran selengkapnya dapat dilihat 

pada lampiran. 

3.7.4.4 Daya pembeda 

Langkah-langkah menghitung daya pembeda item soal pada penelitian ini sebagai 

berikut. 

1. Mengurutkan hasil uji coba dari skor tertinggi sampai terendah. 
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2. Menentukan kelompok atas dan bawah, yaitu kelompok atas sebanyak 27% dari jumlah 

peserta tes dan begitu juga dengan kelompok bawah. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal bentuk uraian adalah 

uji t , yakni sebagai berikut. 

  
∑ ∑

 

Keterangan: 

: Rata-rata kelompok atas 

: Rata-rata kelompok bawah 

∑ 1
2: Jumlah kuadrat deviasi individual kelas atas 

∑ 2
2: Jumlah kuadrat deviasi individual kelas bawah 

1: 27% x N (N: Banyak peserta tes) 

Nilai t yang diperoleh dikonsultasikan dengan  dengan dk = (n1-1) + (n2-1) dan 

taraf signifikan 5%. Soal memiliki daya pembeda yang signifikan jika    

 (Arifin, 2012: 277-278).  

Dari hasil uji coba diperoleh bahwa soal nomor 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 mempunyai daya 

pembeda yang signifikan, sedangkan soalnomor 5, 7, dan 9 tidak signifikan. Perhitungan 

analisis daya pembeda dapat dilihat selengkapnya pada lampiran. 

3.8   Analisis data 
3.8.1 Analisis Data Kuantitatif 

Penelitian ini lebih menitikberatkan bagaimana mengetahui letak kesalahan dan 

penyebab kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah, serta 

begaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VIII SMP IT Bina Amal. 

Untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah peserta didik dilakukan tahapan 

sebagai berikut. 

1. Mengoreksi hasil pekerjaan seluruh peserta didik setiap langkah demi langkah untuk 

mengetahui skor yang diperoleh peserta didik pada setiap nomor. 

2. Mengklasifikasikan skor yang diperoleh oleh peserta didik untuk soal pemecahan 

masalah level multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas. 



28 
 

 
 

3. Menghitung perolehan nilai rata-rata peserta didik untuk soal pemecahan masalah level  

multistruktural, relasional, dan abstrak diperluas.  

3.8.2 Analisis Data Kualitatif 

Adapun untuk mengetahui letak kesalahan dan penyebabnya, dilakukan teknik analisis 

data deskriptif kualitatif mengikuti langkah-langkah yang ditempuh oleh Miles Huberman 

sebagaimana dikutip Sugiyono (2009: 247-253) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

3.8.2.1  Reduksi Data 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini sebagai berikut.  

1. Mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik setiap langkah demi langkah yang kemudian 

diranking untuk menentukan peserta didik yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

2. Setelah selesai diranking, kemudian dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok atas, 

sedang, dan bawah. Dari masing-masing kelompok diambil 2 peserta didik untuk 

dijadikan subjek penelitian, yang mana 2 peserta didik tersebut adalah peserta didik yang 

melakukan kesalahan terbanyak. 

 Dari hasil ranking, didapat 6 peserta didik sebagai subjek penelitian dengan kode S1, S2, 

S3, S4, S5, dan S6. 

3. Hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi subjek penelitian dianalisis kesalahannya 

dengan menggunakan panduan kriteria Watson yang kemudian ditransformasikan pada 

catatan sebagai bahan untuk wawancara.  

Untuk menentukkan letak kecenderungan kesalahan masing-masing peserta didik, 

dilakukan pengoreksian hasil pekerjaan setiap langkah demi langkah. Ketika ada jawaban 

yang tidak tepat, jawaban tersebut dikategorikan termasuk kesalahan yang mana yaitu 

dengan memberi tanda check list pada 8 klasifikasi kesalahan Watson yang sudah 

tersedia. 

4. Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, kemudian 

ditransformasikan ke dalam catatan. 

3.8.2.2  Penyajian Data 

Tahap penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Menyajikan hasil pekerjaan peserta didik yang dijadikan bahan untuk wawancara. 
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2. Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam. 

Dari hasil ini penyajian data (pekerjaan peserta didik dan hasil wawancara) 

dilakukan analisis, kemudian disimpulkan yang berupa data temuan, sehingga mampu 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini.  

3.8.2.3  Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh sehingga 

mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, 

verifikasi dilakukan dengan cara membandingkan hasil pekerjaan peserta didik dan hasil 

wawancara maka dapat ditarik kesimpulan letak dan penyebab kesalahan.  

3.9  Keabsahan Data 
Setelah data yang ada dianalisis sampai ditemukan jawaban dari pertanyaan 

penelitian, selanjutnya tinggal memeriksa keabsahan temuan. Untuk menentukan keabsahan 

temuan (kredibilitasnya) diperlukan teknik pemeriksaan. 

Menurut  Moleong (2007: 327) untuk menentukan keabsahan temuan ada beberapa 

teknik pemeriksaan yaitu: 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan pengamatan, 3) 

triangulasi, 4) pengecekan sejawat, 5) kecukupan referensi, 6) kajian kasus negatif, dan 7) 

pengecekan anggota.  

Pemeriksaan keabsahan temuan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Pada penelitian ini jenis triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode, yaitu 

dengan membandingkan hasil pekerjaan peserta didik dengan hasil wawancaranya (Moleong, 

2007: 330-331). Setiap kecenderungan kesalahan yang didapat dari hasil pekerjaan peserta 

didik, dijadikan dasar untuk membuat pertanyaan pada saat wawancara. 
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 BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Hasil Penelitian 
4.1.1  Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya 

 Pada penelitian ini, soal yang diberikan kepada peserta didik sebanyak 7 soal 

berbentuk uraian yaitu soal pemecahan level multistruktural, soal pemecahan masalah level 

Relasional, dan soal pemecahan masalah level Abstrak Diperluas. Adapun penyebaran ketiga 

level soal pemecahan tersebut yaitu nomor 1 soal pemecahan masalah level Multistruktural, 

nomor 2, 4, 5, 6  soal pemecahan masalah level Relasional, serta nomor 3 dan 7 soal 

pemecahan masalah level Abstrak Diperluas. Berikut deskripsi kecenderungan kesalahan 

yang dilakukan subjek penelitian pada masing-masing level soal, serta penyebab kesalahan 

tersebut. 

1. Soal Pemecahan Masalah Level Multistruktural 
 

Tabel 4.1 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Multisruktural 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1          
2 S2 x     x x  Tidak memiliki keterampilan 

manipulasi numerik 
3 S3 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 

mengaitkan informasi pada soal 
dengan konsep lingkaran, tidak 
memiliki keterampilan 
manipulasi numerik, tidak tahu 
rumus. 

4 S4 x x    x x  Tidak memahami konsep pada 
lingkaran, tidak ingat rumus, 
tidak memiliki keterampilan 
manipulasi numerik. 

5 S5 x     x x  Belum mampu menggunakan 
informasi pada soal untuk 
menyelesaikan masalah secara 
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tepat, tidak ingat rumus, tidak 
memiliki keterampilan 
manipulasi numerik. 

6 S6 x x    x x  Belum memiliki keterampilan 
menggunakan informasi yang 
ada untuk menyusun rencana 
penyelesaian masalah yang 
tepat, tidak ingat  rumus, tidak 
memahami konsep lingkaran 
beserta aplikasinya pada soal, 
tidak memiliki keterampilan 
manipulasi numerik. 

 
Pada Tabel 4.1 terlihat dari 6 subjek penelitian, hanya ada 1 peserta didik yang 

berhasil menyelesaikan masalah dengan tepat yaitu S1, sementara pada subjek penelitian 

yang lain masih ditemukan kesalahan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah level 

Multistruktural. Kecenderungan kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian tersebut 

diantaranya data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), manipulasi tidak langsung (um), 

dan masalah hierarki keterampilan (shp). Kecenderungan penyebab kesalahan subjek 

penelitian beragam diantaranya karena tidak memiliki keterampilan manipulasi numerik, 

tidak ingat rumus, belum memiliki keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk 

menyusun rencana penyelesaian masalah yang tepat, tidak memahami konsep lingkaran 

beserta aplikasinya pada soal. 

 
2. Soal Pemecahan Masalah Level Relasional Nomor 2 

Tabel 4.2 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Relasional Nomor 2 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1 x x     x  Tidak memahami konsep keliling 
lingkaran terutama keliling 
gabungan beberapa bangun, tidak 
teliti saat menggunakan data. 

2 S2 x x x    x  Belum memiliki keterampilan 
membaca informasi pada soal, 
belum memahami konsep 
keliling, terutama keliling 
gabungan beberapa bangun.  

3 S3 x x     x  Tidak memiliki pemahaman 
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konsep lingkaran terutama 
konsep jari-jari dan diameter, 
tidak mampu membaca informasi 
secara tepat. 

4 S4 x x     x  Tidak mampu membaca 
informasi pada soal secara tepat, 
tidak memahami konsep 
lingkaran terutama jari-jari, tidak 
memiliki keterampilan 
mengaplikasikan konsep luas 
lingkaran pada soal. 

5 S5 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 
membaca informasi pada soal, 
tidak memiliki pemahaman 
konsep lingkaran dengan baik, 
tidak ingat rumus. 

6 S6 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 
membaca informasi pada soal, 
tidak memahami konsep 
lingkaran. 

 
Pada Tabel 4.2 terlihat dari 6 subjek penelitian tidak ada satupun peserta didik yang 

mampu menyelesaikan soal pemecahan masalah level Relasional nomor 2 dengan tepat. Pada 

subjek penelitian masih ditemukan kesalahan, kecenderungan kesalahan tersebut diantaranya 

data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), data hilang (od), masalah hierarki keterampilan 

(shp). Penyebab kecenderungan kesalahan subjek penelitian beragam diantaranya tidak 

memahami konsep keliling terutama keliling gabungan beberapa bangun yang memuat 

lingkaran, tidak teliti saat menggunakan data, tidak memiliki keterampilan membaca 

informasi pada soal, tidak memiliki pemahaman konsep pada lingkaran dengan baik serta 

aplikasinya, tidak ingat rumus. 

 
3. Soal Pemecahan Masalah level Relasional Nomor 4 

Tabel 4.3 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Relasional Nomor 4 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1        x Fokus mengerjakan soal yang 
lain, hingga kehabisan waktu. 

2 S2 - - - - - - - - - 
3 S3 x x     x  Tidak memahami konsep 
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lingkaran beserta fungsinya 
masing-masing dalam 
menyelesaikan soal. 

4 S4 x x     x  Belum mampu membaca 
informasi pada soal secara tepat, 
tidak memahmi konsep lingkaran 
terutama diameter dan jari-jari, 
tidak ingat rumus. 

5 S5  x     x  Tidak ingat rumus, tidak 
memahami konsep lingkaran 
terutama konsep jari-jari, tidak 
memiliki keterampilan 
menggunakan semua informasi 
yang ada untuk menyelesaikan 
masalah. 

6 S6       x  Tidak mampu mengaitkan 
informasi yang ada pada soal 
dengan seperangkat konsep 
lingkaran yang sudah dipelajari 
untuk menyusun rencana 
penyelesaian masalah, bingung 
bagaimana tahapan 
menyelesaikan masalah pada 
soal. 

 
Pada Tabel 4.3 terlihat dari 6 subjek penelitian, hanya ada 1 peserta didik yaitu S2 

yang mampu menyelesaikan masalah dengan tepat, sementara peserta didik yang lain masih 

melakukan kesalahan diantaranya data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), masalah 

hierarki keterampilan (shp). Penyebab kecenderungan kesalahan tersebut beragam 

diantaranya tidak memahami konsep pada lingkaran terutama jari-jari dan diameter untuk 

menyelesaikan soal, belum mampu membaca informasi pada soal secara tepat, tidak ingat 

rumus, tidak mampu mengaitkan informasi yang ada pada soal dengan seperangkat konsep 

lingkaran yang sudah dipelajari untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, bingung 

bagaimana tahapan menyelesaikan masalah pada soal. 

4. Soal Pemecahan Masalah Level relasional Nomor 5 
Tabel 4.4 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Relasional Nomor 5 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1  x  x   x  Tidak memiliki keterampilan 
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manipulasi numerik. 
2 S2    x     Tidak memahami prosedur 

penyelesaian masalah yang 
sudah dilakukan. 

3 S3   x x   x  Tidak memahami setiap prosedur 
yang dilakukan, tidak memiliki 
keterampilan manipulasi 
numerik, tidak memiliki 
keterampilan operasi hitung akar 
pangkat kuadrat.  

4 S4   x    x  Tidak memahami setiap prosedur 
yang sudah dilakukan, sehingga 
salah menafsirkan hasilnya; 
kurang terampil dalam 
manipulasi numerik; tidak 
memiliki keterampilan operasi 
hitung akar pangkat kuadrat. 

5 S5        x Tidak mengerjakan soal karena 
tidak memiliki keterampilan 
mengaitkan informasi yang ada 
dengan konsep lingkaran yang 
sudah dipelajari untuk menyusun 
rencana penyelesaian masalah. 

6 S6 x x     x  Tidak mampu membedakan 
informasi dengan masalah pada 
soal, tidak memiliki 
keterampilan menyusun rencana 
penyelesaian masalah dari 
informasi yang ada pada soal, 
tidak memahami konsep persegi 
panjang, tidak memiliki 
keterampilan manipulasi 
numerik. 

 
Pada Tabel 4.4 terlihat dari 6 subjek penelitian, tidak ada satupun peserta didik yang 

menyelesaikan masalah dengan tepat. Seluruh peserta didik masih melakukan beberapa 

kesalahan diantaranya data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), data hilang (od), konflik 

level respon (rlc), dan masalah hierarki keterampilan (shp). Penyebab kecenderungan 

kesalahan peserta didik beragam diantaranya tidak memiliki keterampilan manipulasi 

numerik, tidak memahami setiap prosedur yang dilakukan, tidak memiliki keterampilan 

operasi hitung akar pangkat kuadrat, tidak mengerjakan soal karena tidak memiliki 

keterampilan mengaitkan informasi yang ada dengan konsep lingkaran yang sudah dipelajari 
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untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, tidak mampu membedakan informasi dengan 

masalah pada soal, tidak memiliki keterampilan menyusun rencana penyelesaian masalah 

dari informasi yang ada pada soal, tidak memahami konsep persegi panjang. 

 
5. Soal pemecahan Masalah Level Relasional Nomor 6 

Tabel 4.5 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Relasional Nomor 6 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1       x  Tidak teliti dalam menghitung. 
2 S2   x    x  Tidak terampil dalam 

menghitung pecahan. 
3 S3 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 

membaca keseluruhan informasi 
pada soal, belum terampil 
menjumlahkan bilangan 
pecahan, belum memahami 
konsep lingkaran. 

4 S4 x x     x  Belum memiliki keterampilan 
membaca informasi pada soal 
dengan tepat, masih kesulitan 
dengan operasi hitung pecahan, 
belum memiliki keterampilan 
menyusun rencana penyelesaian 
masalah. 

5 S5 x x     x  Masih kesulitan membaca 
informasi pada soal, kurang 
terampil mengoperasikan 
pecahan, tidak terampil 
menggunakan informasi yang 
dibaca untuk menyusun 
rencana. 

6 S6        x Tidak mengerjakan soal 
dikarenakan tidak memiliki 
keterampilan membaca 
informasi pada soal secar tepat, 
sehingga bingung harus 
mengerjakan seperti apa. 

 
Pada Tabel 4.5 terlihat dari 6 subjek penelitian, tidak ada satupun peserta didik yang 

menyelesaikan masalah dengan tepat. Seluruh peserta didik masih melakukan beberapa 

kesalahan diantaranya data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), data hilang (od), 
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masalah hierarki keterampilan (shp), dan selain ketujuh kategori (ao). Penyebab 

kecenderungan kesalah peserta didik beragam diantaranya tidak teliti dalam menghitung, 

tidak memiliki keterampilan membaca keseluruhan informasi pada soal, belum memahami 

konsep lingkaran, belum memiliki keterampilan membaca informasi pada soal dengan tepat, 

belum memiliki keterampilan menyusun rencana penyelesaian masalah dari informasi yang 

ada, masih kesulitan membaca informasi pada soal, kurang terampil mengoperasikan 

pecahan, tidak mengerjakan soal dikarenakan tidak memiliki keterampilan membaca 

informasi pada soal secara tepat, sehingga tidak berhasil menyusun rencana penyelesaian. 

 
6. Soal Pemecahan Masalah Level Abstrak Diperluas Nomor 3 

Tabel 4.6 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Abstrak Diperluas Nomor 3 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1 - - - - - - - - - 
2 S2 - - - - - - - - - 
3 S3 x x     x  Tidak memahami konsep 

lingkaran beserta aplikasinya 
dalam soal, tidak memiliki 
keterampilan menggunakan 
informasi pada soal untuk 
menyusun rencana penyelesaian 
masalah pada soal. 

4 S4  x     x  Tidak ingat rumus 
5 S5        x Tidak mengerjakan soal 

dikarenakan tidak memiliki 
keterampilan mengaitkan 
informasi pada soal dengan 
seperangkat pengetahuan yang 
sudah dimiliki untuk menyusun 
rencana penyelesaian masalah. 

6 S6 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 
menggunakn informasi yang 
ada untuk menyusun rencan 
apenyelesaian masalah. 

 

Pada Tabel 4.6 terlihat dari 6 subjek penelitian, hanya 2 peserta didik yang mampu 

menyelesaiakan masalah dengan tepat, sementara pada peserta didik yang lain masih 
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ditemukan kesalahan, kecenderungan kesalahan tersebut diantaranya data tidak tepat (id), 

prosedur tidak tepat (ip),masalah hierarki keterampilan (shp), dan kesalahan selain ketujuh 

kategori (ao). Penyebab kecenderungan kesalahan tersebut diantaranya tidak memahami 

konsep lingkaran beserta aplikasinya dalam soal, tidak memiliki keterampilan menggunakan 

informasi pada soal untuk menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal, tidak ingat 

rumus, tidak mengerjakan soal dikarenakan tidak memiliki keterampilan mengaitkan 

informasi pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyusun 

rencana penyelesaian masalah. 

 
7. Soal Pemecahan Masalah Level Abstrak Diperluas Nomor 7 

Tabel 4.7 Letak Kecenderungan Kesalahan dan Penyebabnya pada SPM Level 

Abstrak Diperluas Nomor 7 

No Subjek 
Penelitian 

Kecenderungan Kesalahan Penyebab Kecenderungan 
Kesalahan id ip od oc rlc um shp ao

1 S1       x  Karena fokus mengerjakan soal 
yang sulit, hingga tanpa terasa 
waktu sudah habis untuk 
melanjutkan pekerjaan. 

2 S2      x   Tidak teliti dalam mengerjakan 
subtugas, sehingga lupa 
menyertakan proses 
perhitungan. 

3 S3 x x     x  Tidak mampu memahami 
informasi pada soal, tidak 
memahami konsep lingkaran 
beserta aplikasinya pada soal. 

4 S4 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 
menggunakan informasi untuk 
menyusun rencana penyelesaian 
masalah, tidak tahu rumus luas 
lingkaran. 

5 S5        x Tidak mengerjakan soal 
dikarenakan tidak mampu 
mengaitkan antara informasi 
pada soal dengan seperangkat 
pengetahuan yang telah 
dipelajari untuk menyusun 
rencana penyelesaian masalah. 

6 S6        x Tidak mengerjakan soal karena 
tidak memiliki keterampilan 
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menggunakan informasi untuk 
menyelesaikan masalah pada 
soal. 

 
Pada Tabel 4.7 terlihat dari 6 subjek penelitian tidak ada satupun peserta didik yang 

mampu menyelesaikan masalah dengan tepat. Hampir seluruh subjek penelitian memiliki 

kecenderungan kesalahan yang sama diantaranya data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat 

(ip), hanya 2 peserta didik yang mampu manipulasi tidak langsung (um), masalah hierarki 

keterampilan (shp), dan selain ketujuh kategori yang lain (ao). Penyebab kecenderungan 

kesalahan tersebut diantaranya tidak teliti dalam mengerjakan subtugas, sehingga lupa 

menyertakan proses perhitungan, tidak mampu memahami informasi pada soal, tidak 

memahami konsep lingkaran beserta aplikasinya pada soal, tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, tidak tahu rumus 

luas lingkaran, tidak mengerjakan soal dikarenakan tidak mampu mengaitkan antara 

informasi pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang telah dipelajari untuk menyusun 

rencana penyelesaian masalah, tidak mengerjakan soal karena tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah pada soal. 

Dari tabel letak kecenderungan kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian di 

atas, dapat dibuat rekapitulasi letak kesalahan seluruh subjek penelitian sebagai berikut. 

 Tabel 4.8 Rekapitulasi Letak Kesalahan Subjek Penelitian 

 

 

4.1.3 Kemampuan Pemecahan Masalah 

Berdasarkan kriteria level SOLO suatu pertanyaan yang telah ditetapkan, soal nomor 1 

termasuk pada soal pemecahan masalah level multistruktural, soal nomor 2, 4, 5, dan 6 

Nomor 
Soal 

Letak Kesalahan 
Id ip od oc rlc um shp ao 

1 5 3 0 0 0 4 5 0 
2 6 6 1 0 0 0 6 0 
3 2 3 0 0 0 0 2 1 
4 2 3 0 0 0 0 4 1 
5 2 1 2 3 0 0 4 1 
6 3 3 1 0 0 0 5 1 
7 2 2 0 0 0 1 3 2 

Jumlah 22 21 4 3 0 5 29 6 
Persenta

se 
24.44% 23.33% 4.44% 3.33% 0% 5.56% 32.22% 6.67% 
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termasuk pada soal pemecahan masalah level relasional, sedangkan soal nomor 3, dan 7 

termasuk pada soal pemecahan masalah level abstrak diperluas. Perolehan nilai rata-rata 

untuk masing-masing level soal menunjukkan tingkat kemampuan pemecahan masalah 

peserta didik.  

Dari hasil perhitungan, dapat diketahui perolehan nilai rata-rata peserta didik untuk soal 

pemecahan masalah level multistruktural sebesar 32,67; soal pemecahan masalah level 

relasional sebesar 32,33; sedangkan soal pemecahan masalah level abstrak diperluas sebesar 

37,33. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik kelas VIII SMP IT Bina Amal masih rendah. 

4.2  Pembahasan Hasil Penelitian 
4.2.1 Letak Kecenderungan dan Penyebabnya  

Berdasarkan tabel letak kesalahan subjek penelitian , secara umum  letak 

kecenderungan kesalahan subjek penelitian ada pada data yang tidak tepat (id), prosedur 

tidak tepat (ip), dan kesalahan masalah hierarki keterampilan (shp). Pada soal nomor 1, hanya 

ada 1 subjek penelitian yang mampu merespon masalah secara tepat, sementara subjek 

penelitian yang lain masih mengalami kesulitan dalam merespon masalah secara tepat 

dikarenakan tidak memiliki keterampilan manipulasi numerik, tidak ingat rumus, belum 

memiliki keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk menyusun rencana 

penyelesaian masalah yang tepat, tidak memahami konsep lingkaran beserta aplikasinya pada 

soal. 

Pada soal nomor 2, tidak ada satupun subjek penelitian yang mampu merespon 

masalah  secara tepat. Secara umum subjek penelitian masih belum memahami konsep 

keliling gabungan beberapa bangun yang memuat lingkaran, tidak teliti saat menggunakn 

data, tidak memiliki keterampilan membaca informasi pada soal, tidak memiliki pemahaman 

konsep pada lingkaran dengan baik serta  aplikasinya, tidak ingat rumus.  

Pada soal nomor 3, ada 2 subjek penelitian yang mampu merespon masalah secara 

tepat, sementara subjek penelitian yang lain masih mengalami kesulitan untuk merespon 

dengan tepat. Hal ini disebabkan subjek penelitian tidak memahami konsep lingkaran beserta 

aplikasinya dalam soal, tidak memiliki keterampilan menggunakan informasi pada soal untuk 

menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal, tidak ingat rumus, ada juga peserta didik 

yang tidak mengerjakan soal dikarenakan tidak memiliki keterampilan mengaitkan informasi 
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pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang sudah dimiliki untuk menyusun rencana 

penyelesaian masalah. 

Pada soal nomor 4, hanya ada 1 subjek penelitian yang berhasil merespon masalah 

secara tepat. Sementara yang lain masih kesulitan merespon dengan tepat. Hal ini disebabkan 

karena subjek penelitian tidak memahami konsep pada lingkaran terutama jari-jari dan 

diameter untuk menyelesaikan soal, belum mampu membaca informasi pada soal secara 

tepat, tidak ingat rumus, tidak mampu mengaitkan informasi yang ada pada soal dengan 

seperangkat konsep lingkaran yang sudah dipelajari untuk menyusun rencana penyelesaian 

masalah, bingung bagaimana tahapan menyelesaikan masalah pada soal. 

Pada soal nomor 5, tidak ada satupun subjek penelitian yang merespon dengan tepat. 

Secara umum hal ini terjadi karena subjek penelitian tidak memiliki keterampilan manipulasi 

numerik, tidak memahami setiap prosedur yang dilakukan, tidak memiliki keterampilan 

operasi hitung akar pangkat kuadrat, tidak mengerjakan soal karena tidak memiliki 

keterampilan   mengaitkan antara informasi pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang 

dimiliki untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, tidak mampu membedakan 

informasi dengan masalah pada soal, tidak memiliki keterampilan menyusun rencana 

penyelesaian masalah dari informasi yang ada pada soal, tidak memahami konsep persegi 

panjang. 

Pada soal nomor 6, tidak ada satupun subjek penelitian yang mampu merespon dengan 

tepat. Secara umum hal ini terjadi karena subjek penelitian tidak teliti dalam menghitung, 

tidak memiliki keterampilan untuk membaca informasi pada soal dengan tepat,  belum 

memahami konsep lingkaran dengan baik, belum memiliki keterampilan menyusun rencana 

penyelesaian masalah dari informasi yang ada, masih kesulitan membaca informasi pada 

soal, kurang terampil mengoperasikan pecahan, selain itu ada 1 subjek penelitian yang tidak 

merespon masalah dikarenakan tidak mampu membaca informasi pada soal, sehingga tidak 

mengetahui apa yang harus dilakukan. 

Pada soal nomor 7, tidak ada satupun subjek penelitian yang berhasil merespon dengan 

tepat. Secara umum hal ini terjadi karena subjek penelitian tidak teliti dalam mengerjakan 

subtugas sehingga lupa menyertakan proses perhitungan, tidak mampu memahami informasi 

pada soal, tidak memahami konsep lingkaran beserta aplikasinya pada soal, tidak memiliki 

keterampilan menggunakan informasi untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, tidak 
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tahu rumus lingkaran. Pada soal ini terdapat 2 subjek penelitian yang tidak merespon masalah 

dikarenakan tidak memiliki keterampilan untuk mengaitkan antara informasi yang ada pada 

soal dengan seperangkat pengetahuan yang dimiliki untuk menyusun rencana peneyelesaian 

masalah. 

Dari Tabel  4.8, dapat dilihat bahwa pada soal nomor 1  kesalahan yang paling banyak 

dilakukan oleh subjek penelitian adalah  kesalahan data tidak tepat (id) dan hierarki 

keterampilan (shp), pada soal nomor 2 jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan subjek 

penelitian adalah jenis kesalahan prosedur (ip), data tidak tepat (id), dan hierarki 

keterampilan (shp),  pada soal nomor 3 jenis kesalahan yang paling banyak dilakukan subjek 

penelitian adalah jenis kesalahan prosedur kurang tepat (ip), pada soal nomor 4, 5, 6, 7 jenis 

kesalahan yang paling banyak dilakukan subjek penelitian adalah jenis kesalahan hierarki 

keterampilan (shp). Sedangkan apabila dilihat dari keseluruhan kesalahan yang dilakukan 

oleh subjek penelitian, maka kesalahan yang paling menonjol adalah hierarki keterampilan 

sebesar 32.22 %. Hal ini menandakan bahwa subjek penelitian tidak dapat menyelesaikan 

permasalahan karena kurang atau tidak nampaknya kemampuan keterampilan. Apabila 

dicermati lebih lanjut, nampak bahwa  kesalahan shp banyak dilakukan subjek penelitian 

dalam menyelesaikan soal nomor 2.  Kesulitan subjek penelitian dalam menyelesaikan soal 

nomor 2, yakni karena kurang memahami konsep keliling dan informasi pada soal sehingga 

salah membaca informasi serta metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tidak 

tepat.    

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa dengan klasifikasi Watson, pelacakan 

terhadap kesalahan peserta didik dapat dilakukan dengan mudah. Hal ini dapat terlihat dari 6 

subjek penelitian, dengan mudah kesalahan mereka dapat segera diklasifikasikan. Ini sejalan 

dengan hasil penelitian Asikin, dkk. (2002: 14) bahwa dengan menggunakan klasifikasi 

Watson kesalahan mahasiswa dalam menyelesaikan soal dapat dengan mudah dilacak.  

Dari tabel penyebab kesalahan subjek penelitian, secara umum penyebab kesalahan 

subjek penelitian dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah terjadi karena tidak 

memahami konsep pada lingkaran, tidak memiliki keterampilan dalam manipulasi numerik 

dan operasi hitung, serta tidak adanya keterampilan menyelesaikan masalah matematika. 

Menurut Dahar (1996: 96), konsep-konsep merupakan dasar untuk berpikir, belajar aturan-

aturan, dan akhirnya untuk memecahkan masalah. Apabila peserta didik (subjek penelitian) 
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tidak memahami konsep, maka mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah dengan tepat. 

Menurut Parreren sebagaimana dikutip Qohar, dkk (2007), aktivitas pemecahan masalah 

dikategorikan dalam belajar berpikir, yang merupakan bentuk belajar kognitif tingkat tinggi . 

Masalah harus dipecahkan melalui operasi mental, khususnya dengan konsep, kaidah, dan 

metode-metode kerja tertentu, dengan kata lain peserta didik akan mampu memecahkan 

masalah hanya jika mereka memahami konsep dengan baik. 

4.2.2 Kemampuan Pemecahan Masalah  

Dengan mencermati perolehan nilai rata-rata peserta didik untuk setiap level/tingkat 

soal dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut.  

1. Dari 30 peserta didik, perolehan nilai rata-rata untuk soal pemecahan masalah 

level/tingkat multistruktural sebesar 32.67. 

2. Dari 30 peserta didik, perolehan nilai rata-rata untuk soal pemecahan masalah 

level/tingkat  relasional sebesar 32.33. 

3. Dari 30 peserta didik, perolehan nilai rata-rata untuk soal pemecahan masalah 

level/tingkat  abstrak diperluas sebesar 37.33. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kemampuan pemecahan masalah peserta 

didik masih rendah. Menurut Rochmana (2007), ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

proses dan hasil belajar peserta didik salah satunya adalah faktor psikologis yang meliputi 

perhatian, pengamatan, ingatan, berpikir, dan motif. Pada saat penelitian berlangsung, peserta 

didik sedang melaksanakan ujian tengah semester. Di SMP IT Bina Amal ujian tengah 

semester diselenggarakan bersamaan dengan pembelajaran. Pengaturan waktu ujian tengah 

semester dari pagi sampai siang, setelah dhuhur dilanjutkan dengan pembelajaran seperti 

biasa. Kondisi ini menjadi faktor perhatian subjek penelitian terhadap materi pembelajaran 

sangat rendah, sehingga hal ini mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyerap 

materi pembelajaran.  

Dalam penelitian ini, model pembelajaran yang digunakan adalah Problem based 

Learning (PBL) atau Pembelajaran berbasis masalah (PBM). Berdasarkan penelitian Arends 

sebagaimana dikutip oleh Qohar, dkk (2007), PBL mampu membantu peserta didik 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah serta 

melatih peserta didik menjadi pembelajar yang mandiri. Senada dengan itu, hasil penelitian 

Mahanal, dkk. (2007) menyebutkan penerapan pembelajaran berdasarkan masalah dengan 
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strategi kooperatif model STAD dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis kelas V 

MIJS Malang, namun hasil dalam penelitian ini menunjukkan hasil yang berbeda. Hasil 

perolehan skor rata-rata untuk masing-masing level soal masih rendah. Selain karena faktor 

psikologis yang dialami peserta didik, faktor lain yang mempengaruhi hasil kemampuan 

pemecahan masalah juga karena bentuk soal dalam penelitian ini yang berupa uraian. Hal ini 

membuat subjek penelitian tidak memiliki banyak kesempatan untuk berspekulasi atau 

untung-untungan (Arikunto, 2006: 59), sehingga dari respon subjek penelitian, tidak sedikit 

peserta didik yang tidak merespon soal/pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1  Simpulan 
Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Dari keseluruhan kesalahan yang paling banyak dilakukan peserta didik, kesalahan 

yang paling menonjol adalah kesalahan data tidak tepat (id), prosedur tidak tepat (ip), 

dan hierarki keterampilan (shp). Kesalahan tersebut secara umum disebabkan oleh 

ketidakmampuan peserta didik memahami konsep pada lingkaran, tidak memiliki 

keterampilan menyelesaikan masalah matematika, dan tidak dimiliki keterampilan 

manipulasi numerik dan operasi hitung. 

2. Kemampuan pemecahan masalah peserta didik kelas VIII SMP IT Bina Amal pada 

masing-masing level/tingkat pertanyaan sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari 

perolehan nilai rata-rata masing-masing level soal. Pada soal pemecahan masalah 

level multistruktural perolehan nilai rata-rata peserta didik sebesar 32.67, soal 

pemecahan masalah relasional nilai rata-rata peserta didik sebesar 32.33, sedangkan 

soal pemecahan masalah level abstrak diperluas sebesar 37.33. Hal ini terjadi karena 

pada saat proses pembelajaran, peserta didik sedang menjalani ujian tengah semester, 

sehingga secara psikologis hal ini berpengaruh pada perhatian peserta didik saat 

pembelajaran berlangsung. 

3. Pada masing-masing level soal pemecahan masalah, dapat disimpulkan bahwa 

kecenderungan kesalahan pada soal pemecahan masalah level Multistruktural adalah 

kesalahan id, ip, um,dan shp. Kecenderungan penyebab kesalahan subjek penelitian 

beragam diantaranya karena tidak memiliki keterampilan manipulasi numerik, tidak 

ingat rumus, belum memiliki keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk 

menyusun rencana penyelesaian masalah yang tepat, tidak memahami konsep 

lingkaran beserta aplikasinya pada soal. Pada soal pemecahan masalah level 

Relasional kecenderungan kesalahan diantaranya id, ip, od, rlc, shp, dan ao. Secara 

umum penyebab kesalahan karena tidak memahami konsep lingkaran dengan baik, 
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masih kesulitan membaca informasi pada soal, tidak mampu mengaitkan informasi 

dengan konsep untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, tidak ingat rumus, 

kesulitan manipulasi numerik dan opersai hitung. Pada soal pemecahan masalah level 

Abstrak Diperluas kecenderungan kesalahan diantaranya id, ip, um, shp, dan ao. 

Secara umum penyebab kesalahan karena peserta didik tidak memahami konsep 

lingkaran, masih kesulitan membaca informasi pada soal, tidak ingat rumus,dan 

belum mampu mengaitkan antara informasi pada soal dengan konsep yang sudah 

dipelajari untuk menyusun rencana penyelesaian masalah. 

 

5.2  Saran Bagi Guru Mata Pelajaran Matematika 
Dari hasil penelitian dan pembahasan, ada beberapa saran bagi guru diantaranya 

sebagai berikut. 

1. Untuk menghindari adanya kesalahan pada peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pemecahan di atas, sebaiknya guru lebih menekankan pada pemahaman konsep, agar 

peserta didik tidak hanya menghafal sehingga ketika diberi soal dalam bentuk apapun 

peserta didik tidak kebingungan. Selain itu perlu juga memberikan soal-soal yang 

mengasah kemampuan menghitung dan memanipulasi numerik, agar peserta didik 

terampil dalam menghitung dan manipulasi numerik. 

2. Dalam pembelajaran, guru juga perlu memberikan variasi soal terutama soal bentuk 

pemecahan masalah. Hal ini dirasa perlu dilakukan agar peserta didik tidak hanya 

terampil menyelesaikan soal prosedural, namun peserta didik juga terampil 

mengerjakan soal-soal pemecahan masalah. 

3. Pelaksanaan pembelajaran hendaknya tidak bersamaan pelaksanaannya dengan ujian 

tengah semester atau ujian semester, karena pelaksanaan yang bersamaan akan 

mempengaruhi psikologis peserta didik terutama faktor perhatian saat pembelajaran 

berlangsung. 
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Lampiran 1 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS UJICOBA 
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6  Ana Kurniasari Maryam Binti Imran 

7  Annisa Ayu Pradhani Maryam Binti Imran 

8  Bilqis Sholihah Maryam Binti Imran 

9  Fattaliyati Dzikro Maryam Binti Imran 

10  Fida' Hanifah Hanan Maryam Binti Imran 

11  Jessica Ikhsan Titania Maryam Binti Imran 

12  Mar'atul Jannah Maryam Binti Imran 

13  Naurah Nazhifah Boru Harahap Maryam Binti Imran 

14  Shahnaz Setia Anita Maryam Binti Imran 

15  Shalsabiela Destika Maryam Binti Imran 

16  Aisyah Nurul Aini Khadijah Binti Khuwailid 

17  Auliyah Zahra Zakiyyah Khadijah Binti Khuwailid 

18  Carmalita Primadona Safira Khadijah Binti Khuwailid 

19  Chairunnisa Tamara Khadijah Binti Khuwailid 

20  Dwi Laily Satiti Khadijah Binti Khuwailid 

21  Eka Kristina Enjalawati Khadijah Binti Khuwailid 

22  Hanik Alfiah Khadijah Binti Khuwailid 

23  Hanum Salsabila Khadijah Binti Khuwailid 

24  Hasna Qonita Khadijah Binti Khuwailid 

25  Nabila Ely Magita Khadijah Binti Khuwailid 

26  Nur athiroh Annisa Khadijah Binti Khuwailid 

27  Rana Az-Syahra soelistyo Khadijah Binti Khuwailid 

28  Tamadhar Izzati Qonita Khadijah Binti Khuwailid 

29  Zahra Putri Fauziyah Khadijah Binti Khuwailid 
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Lampiran 2 

DAFTAR PESERTA DIDIK KELAS PENELITIAN 

SMPIT BINA AMAL  

No Nama Kelas 
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7 Muhammad Adil Mubarok Umar Bin Khattab 
8 Muhammad Ammar Umar Bin Khattab 
9 Muhammad Giri Pawoko Umar Bin Khattab 

10 Muhammad Rafi Nasution Umar Bin Khattab 
11 Nizar Azizi Umar Bin Khattab 
12 Prima Ilham Bachtiar Umar Bin Khattab 

13 Rahardian Suryo Utomo Umar Bin Khattab 

14 Rezima Galih Satata Umar Bin Khattab 

15 Rizky Bahy Pramono Umar Bin Khattab 

16  Aziz Fadhlurrohman Abu Bakar Ash Shidiq 

17  Aziz Hesaputra Abu Bakar Ash Shidiq 
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30  Muhammad Umar Saifulloh Abu Bakar Ash Shidiq 
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Lampiran 3 

 

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA  

Satuan Pendidikan : SMP IT BINA AMAL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Lingkaran 

Kelas/Semester  : VIII/Gasal 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Aspek Penelitian : Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Standar Kompetensi : Menentukan unsure, bagian lingkaran serta ukurannya. 

Kompetensi 
dasar 

Indikator Indikator 
Kemampuan 
Pemecahan 
Masalah 

Tingkat 
pertanyaan/Soal 

Nomor Soal Jenis soal 

Menghitung 
keliling dan 
luas lingkaran 

Menghitung 
keliling 
lingkaran 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Peserta didik 
dapat 
menghitung jari-
jari jika diketahui 
kelilingnya 

Multistruktural 1 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menentukan 
keliling dari 
gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 2 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
keliling lingkaran

Abstrak diperluas 
 

3 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 

Abstrak diperluas 9 Uraian 



51 
 

 
 

soal cerita yang 
berkaitan dengan 
keliling lingkaran

  Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
luas lingkaran 

Abstrak diperluas 5 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
luas lingkaran, 

Relasional 6 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menentukan luas 
lingkaran dari 
gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 
 

4 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menentukan luas 
dari gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 
 

8 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menentukan luas 
dari gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 7 Uraian 

  Peserta didik 
dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
luas lingkaran 

Abstrak diperluas 10 Uraian 
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Lampiran 4 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
JURUSAN MATEMATIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
(FMIPA) 
Gedung D, Kampus Sekaran Gunung Pati Kode Pos 50229 

PETUNJUK: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum mengerjakannya. 
3. Tulislah identitas diri dengan jelas. 
4. Kerjakan soal dengan teliti dan jelas. 
5. Soal tersedia dalam bentuk uraian sebanyak 10 soal. 
6. Waktu mengerjakan adalah 90 menit. 
7. Tanyakan kepada guru apabila ada soal yang kurang jelas. 
 
 

1. Mina mengukur keliling permukaan kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan tali. 

Setelah diukur, ternyata kelilingnya sama dengan 44 m. Berapakah jari-jari kolam ikan 

tersebut jika ? 

2.                                           Dari gambar di samping, hitunglah keliling daerah yang diarsir.  

 

 

3. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di sekeliling 
taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 2 m. Jika 1 pohon memerlukan biaya 
Rp 25.000,00, maka berapakah seluruh biaya penanaman pohon cemara tersebut? 

4. Perhatikan gambar di bawah! 
 

 Garis lengkung yang tampak pada gambar merupakan busur  
 lingkaran.Jika , berapakah luas bangun di samping! 

 

 

 

28 cm 
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5. Selembar seng berbentuk persegi panjang berukuran 50 cm x 40 cm. Seng itu dibuat  

tutup kaleng berbentuk lingkaran dengan jari-jari 20 cm. Berapa luas seng yang tidak 
digunakan ? 
 

6. Perhatikan gambar di bawah ini? 
 
 
 
  
 
 
Diketahui luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah 294 cm2. Jika persegi 
panjang tersebut mempunyai panjang 28 cm dan lebar 16 cm, maka berapakah jari-jari 
lingkaran? 
 

7. Perhatikan gambar di bawah! 
 

Berapakah luas daerah yang diarsir? (dalam 
cm) 

 
 
 
  
 
 
 

 
8. Perhatikan gambar di bawah! 

 
Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar disamping? 

 
 
 

 
9. Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran sebanyak 5 kali dengan 

menempuh jarak 1.320 m. Berapakah jari-jari lapangan tersebut? 
 

10. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Di dalam taman itu terdapat 
sebuah kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang berukuran 8 m x 6 m. Pada 
bagian taman di luar ditanami rumput dengan harga Rp 6.000,00. Bila ongkos 
pemasangan rumput sebesar Rp 4.000,00 / m2, maka berapakah biaya keseluruhan 
penanaman rumput tersebut? 

 
 

No Jawaban Skor 

7  cm 

7  cm 7  cm 

7  cm 

1414

7 7

7

14 14 

14  14 

7  7 14

JAWABAN SOAL UJI COBA 
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1 Tulis K: keliling permukaan kolam dan 

r : jari-jari permukaan kolam. 

Dipunyai K = 44  

Ditanya: r ? 

Jelas rK π2=  

.7
44

308
44308

44744
7
4444

7
22244

=⇔

=⇔

=⇔
=×⇔

=⇔

××=⇔

r

r

r
r

r

r

 

Jadi, jari-jari kolam adalah 7 m. 

 
 
 
1 
1 
2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

2 Tulis  s :  sisi persegi, 

d : diameter lingkaran besar, 

R : jari-jari lingkaran besar, 

r :  jari-jari lingkaran kecil, dan 

K:  keliling daerah yang diarsir. 

Dipunyai s = 21,d = 21, dan r = 7.  

Ditanya: K? 

Jelas ( )
4

2142 rdK ππ +×+=  

.105
112866

74
72222821

7
22

=
++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

/×
/××

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=

 

Jadi, keliling daerah yang diarsir adalah 105 cm. 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
1 

3 Tulis 
r : jari-jari taman 
s : jarak antar pohon 
b : biaya untuk menanam pohon 
K: keliling taman 

1 
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2  

2
22
7 35 

220 

 
220

2 110 
   

110  25000 2750000 

B: Keseluruah biaya yang dibutuhkan untuk menanam pohon 
n : banyaknya pohon yang dibutuhkan 
Dipunyai 
r= 35 m 
s= 2 m 
b= 25000 
Ditanya: B? 
Jelas 

Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk menanm pohon tersebut adalah 
Rp 2.750.000,00 
 

 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
1 
 
1 

4 

 
22
7   14  

616 

Tulis 
s : sisi persegi 
r : jari-jari lingkaran 
L: luas bangun keseluruhan 
Lk: luas lingkaran 
Lp: luas persegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai 
s = 28 cm 
Jelas bahwa panjang sisi persegi sama dengan panjang diameter, 
sehingga s=d. Padahal d=2r. Jadi r=14 cm 
Ditanya: L? 
Jelas 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 

28 cm 
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28  28 
784 

2  
2  616 784 

2016 
 
Jadi, Luas daerah tersebut adalah 2016 cm2 
 

2 
 
 
2 
 
 
 
1 

5 

   
50  40 2000 

  
3.14  20  20 1256 

 
2000 1256 

744 

Tulis 
r  : jari-jari tutup botol 
p : panjang seng 
l : lebar seng 
Ls :  luas daerah seng 
Lt :  luas daerah tutup botol 
Lp : luas daerah seng yang tidak terpakai 
 
Dipunyai: 
r : 20 cm 
p : 50 cm 
l : 40 cm 
Ditanya: Lp? 

Jadi, luas daerah seng yang tidak terpakai adalah 744 cm2 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
2 
 
2 
 
3 
 
 
1 

6 Tulis: 
La : Luas daerah yang diarsir 
p :  panjang persegi panjang 
l :  lebar persegi panjang 
Lp : luas daerah persegi panjang 
Lk :  luas daerah lingkaran 
R : jari-jari lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 

1 
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28  16 
448 

 
448 294 154 

 

154
22
7  

154
22
7

 

154  
7

22 
49 

7 

 
Dipunyai: 
La = 294 cm2 
p = 28 cm 
l = 16 cm 
Ditanya: r? 
Jelas 

 

Jelas  

Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. 
 

 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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8 

   
35  35 1225 

1
1
2   

1
1
2

22
7 7 77 

2
1
2

22
7 14 308 

2
1
2   

1 2  
1225 77 308  

Tulis: 
r 1 : jari-jari kecil 
r 2:  jari-jari besar 
L1 : luas jari-jari kecil 
L2 : luas jari-jari besar 
La : luas daerah yang diarsir 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jelas,  
AB=CD=35, jadi ABCD adalah persegi, sehingga luas persegi 
ditulis Ls. 
Dipunyai 
r 1 = 7 cm 
r 2 = 14 cm 
s = 35 cm 
 Ditanya: La? 
Jelas,  

 

840 
 
 
Jadi, luas daerah yang diarsir adalah 840 cm2. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

14

7 

1414 

14  14

7  7
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8 

   
14  14 196 

 
3
4  
3
4

22
7 7 115.5 

 
196 115.5 80.5 

Tulis: 
s :  panjang sisi persegi 
r :  jari-jari lingkaran 
Ls: luas daerah persegi 
Lr: luas daerah lingkaran 
La: Luas daerah yang diarsir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai : 
r= 7 cm 
s= 14 cm 
Ditanya: L 
Jelas,  

Jadi, Luas daerah yang diarsir adalah 80.5 cm2. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 
 
1 

9 Tulis 1 

7  cm 

7  cm 7  cm 

7  cm 
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1320

5  
264 
2  

264 2  
22
7    

264
44
7    

1848 44  
1848

44  
42 

n: banyaknya putaran yang dilalui 
r: jari-jari lapangan 
S: Jarak yang ditempuh 
K: keliling lapangan 
Dipunyai: 
n = 5 
S= 1320 m 
Ditanya: r? 
Jelas, 

Jadi jari-jari lapangan tersebut adalah 42 m. 

 
 
 
 
 
 
 
1 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Tulis 
d: diameter taman 
p: panjang permukaan kolam 
l: lebar kolam 
h: harga rumput/m2 
b: biaya pemasangan rumput/m2 
Lt: luas taman 
Lk: luas kolam 
L: Luas taman yang ditanami rumput 
B: Total biaya yang dibutuhkan untuk penanaman rumput 
Dari soal tersebut, dapat digambarkan dengan bentuk sbb. 
 
 

1 
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1
4  
1
4  

22
7 28  

616 
 

9  6 54 
 

616 54 562 
 

562 6000 4000  
5620000 

 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai: 
d = 28 m 
p = 9 m 
l = 6 m 
h = 6000 
b = 4000 
Ditanya: B? 
Jelas 

Jadi, keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menanam rumput 
adalah Rp 5.620.000,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
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Lampiran 6 

PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan adalah: 

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

 

Kriteria: 

Hasil perhitungan  kemudian dikonsultasikan dengan harga kritik r product moment dengan 

signifikansi 5%. Jika  maka butir soal itu valid, dan jika sebaliknya maka butir soal 

tidak valid. 

Berikut perhitungan validitas butir soal nomor 1. Perhitungan butir soal yang lain dihitung 

dengan cara yang sama. 

NO KODE X X2 Y Y2 XY 
1 U-29 9 81 86 7396 774 
2 U-5 8 64 77 5929 616 
3 U-2 10 100 74 5476 740 
4 U-6 5 25 74 5476 370 
5 U-9 8 64 74 5476 592 
6 U-8 8 64 73 5329 584 
7 U-14 5 25 73 5329 365 
8 U-17 10 100 73 5329 730 
9 U-1 8 64 69 4761 552 
10 U-22 7 49 69 4761 483 
11 U-28 8 64 69 4761 552 
12 U-19 9 81 68 4624 612 
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13 U-3 2 4 67 4489 134 
14 U-13 5 25 65 4225 325 
15 U-4 7 49 63 3969 441 
16 U-7 8 64 63 3969 504 
17 U-11 6 36 63 3969 378 
18 U-12 6 36 63 3969 378 
19 U-15 9 81 62 3844 558 
20 U-26 7 49 59 3481 413 
21 U-21 5 25 57 3249 285 
22 U-23 4 16 54 2916 216 
23 U-16 2 4 48 2304 96 
24 U-18 8 64 47 2209 376 
25 U-20 4 16 47 2209 188 
26 U-10 6 36 46 2116 276 
27 U-24 2 4 43 1849 86 
28 U-25 6 36 38 1444 228 
29 U-27 8 64 38 1444 304 

Jumlah 90 1390 1802 116302 12156 
 

∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑ ∑

 

29 12156 90 1802
29 1390 90 29 116302 1802

 

0.44 

Dengan 5% dan N=29, diperoleh 0.37. Karena , sehingga dapat 

dikatakan butir soalnomor 1 valid. 
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Lampiran 7 

PERHITUNGAN RELIABILITAS BUTIR SOAL UJI COBA 

1 1
∑

 

Keterangan: 
rii  : Reliabilitas yang dicari 

∑  : Jumlah varian skor tiap-tiap item 

2  : Varian total 

(Arikunto, 2006:109) 

Tolok ukur yang digunakan untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas adalah 

sebagai berikut. 

0.20              : derajat reliabilitasnya sangat rendah 

0.20 0.40   : derajat reliabilitasnya rendah 

0.40 0.60   : derajat reliabilitasnya sedang 

0.60 0.80   : derajat reliabilitasnya tinggi  

 Kriteria: Jika r11 > rtabel maka instrumen tersebut valid. 

Perhitungan reliabilitas soal pada tahap 1: 

1. Varians Total : 

( )
29.149

29
29

3247204116302
2

2

2 =
−

=
−

=

∑∑
N

N
Y

Y
tσ  

 

2. Varians Butir : 

( )

N
N
X

X
b

2
2

2

∑∑ −
=σ  

01,5
29

29
361001390

2
1 =

−
=σ     81,7

29
29

338561394
2

6 =
−

=σ
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68,5
29

29
313291245

2
2 =

−
=σ   56,7

29
29

17161811
2

7 =
−

=σ        

 

95,7
29

29
338561398

2
3 =

−
=σ   93,7

29
29

295841250
2

8 =
−

=σ  

70,5
29

29
361001410

2
4 =

−
=σ

          
45,12

29
29

213161096
2

9 =
−

=σ
 

14,4
29

29
432641612

2
5 =

−
=σ   35,3

29
29

484001766
2

10 =
−

=σ  

     

       

=∑ 2
bσ 5,01+5,68+7,95+5,70+4,14+7,81+7,56+7,93+12,45+3,35 

     = 67,56 

 

3. Reliabilitas (r11) 

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
= ∑

2

2

11 1
1 t

b

n
nr

σ

σ

 

61,0
29,149
58,671

110
10

=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
=  

Dengan α = 5% dan N = 29, diperoleh rtabel = 0,37. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh 

bahwa r11 > rtabel , sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut reliabel. 
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Lampiran 8 

PERHITUNGAN DAYA BEDA BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan adalah: 

∑ ∑
1

 

 

 Kriteria:  

 Jika  maka daya beda soal tersebut signifikan. 

Berikut perhitungan daya pembeda butir soal no1. Perhitungan butir soal yang lain 
dihitung dengan cara yang sama. 

Kelompok Atas Kelompok Bawah 
No Kode X1 (X1-MH)^2 No Kode X2 (X2-ML)^2 
1 U‐29  9  1.25 22 U-23 4 1 
2 U‐5  8  0.01 23 U-16 2 9 
3 U‐2  10  4.49 24 U-18 8 9 
4 U‐6  5  8.29 25 U-20 4 1 
5 U‐9  8  0.01 26 U-10 6 1 
6 U‐8  8  0.01 27 U-24 2 9 
7 U‐14  5  8.29 28 U-25 6 1 
8 U‐17  10  4.49 29 U-27 8 9 
Jumlah 63 26.88 Jumlah  40.00 
MH = 7,88 ML = 5,00 
 

 . .
. .

.
√ .

2.63 

 

Pada α = 5% dan dk = 8 + 8 – 2 = 14, diperoleh ttabel  = 1,76. Berdasarkan hasil 

tersebut,  thitung > ttabel, sehingga soal nomor 1 daya pembeda yang signifikan. 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN BUTIR SOAL UJI COBA 

 

Rumus yang digunakan adalah: 

 

 
   

 , di mana rumus mean sebagai berikut. 

        
      

Kriteria yang digunakan: 

 

0.00– 0.30 soal tergolong sukar 

0.31 – 0.70 soal tergolong sedang 

0.71 – 1.00 soal tergolong mudah. 

Berikut perhitungan tingkat kesukaran butir soal nomor 1 . Perhitungan butir soal yang lain 
dihitung dengan cara yang sama. 

 
190
29 6.55 

6.55
10 0.655 0.66 

Berdasarkan kriteria indeks kesukaran, soalnomor 1 termasuk kategori soal dengan tingkat 
kesukaran sedang. 
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Lampiran 10 

TABEL HARGA KRITIK DARI r product moment 

N Interval Kepercayaan N Interval Kepercayaan N Interval Kepercayaan 
95% 99% 95% 99% 95% 99% 

3 0,997 0,999 26 0,388 0,496 55 0,266 0,345 
4 0,950 0,990 27 0,381 0,487 60 0,254 0,330 
5 0,878 0,959 28 0,374 0,478 65 0,244 0,317 
6 0,811 0,917 29 0,367 0,470 70 0,235 0,306 
7 0,754 0,874 30 0,361 0,463 75 0,227 0,296 
8 0,707 0,874 31 0,355 0,456 80 0,220 0,286 
9 0,666 0,798 32 0,349 0,449 85 0,213 0,278 
10 0,632 0,765 33 0,344 0,442 90 0,207 0,270 
11 0,602 0,735 34 0,339 0,436 95 0,202 0,263 
12 0,576 0,708 35 0,334 0,430 100 0,195 0,256 
13 0,553 0,684 36 0,329 0,424 125 0,176 0,230 
14 0,532 0,661 37 0,325 0,418 150 0,159 0,210 
15 0,514 0,641 38 0,320 0,413 175 0,148 0,194 
16 0,497 0,623 39 0,316 0,408 200 0,138 0,181 
17 0,482 0,606 40 0,312 0,403 300 0,113 0,148 
18 0,468 0,690 41 0,308 0,396 400 0,098 0,128 
19 0,456 0,575 42 0,304 0,393 500 0,088 0,115 
20 0,444 0,561 43 0,301 0,389 600 0,080 0,105 
21 0,433 0,549 44 0,297 0,384 700 0,074 0,097 
22 0,432 0,537 45 0,294 0,380 800 0,070 0,091 
23 0,413 0,526 46 0,291 0,376 900 0,065 0,086 
24 0,404 0,515 47 0,288 0,372 1000 0,062 0,081 
25 0,396 0,505 48 0,284 0,368    
   49 0,281 0,364    
   50 0,297 0,361    
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Lampiran 11 

HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

No NAMA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Y Y2 
1 U-29 9 9 10 6 10 10 2 10 10 10 86 7396 
2 U-5 8 8 8 8 8 7 8 7 8 7 77 5929 
3 U-2 10 3 8 8 6 8 8 7 8 8 74 5476 
4 U-6 5 8 8 8 7 8 7 8 7 8 74 5476 
5 U-9 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 74 5476 
6 U-8 8 8 8 7 8 8 1 8 7 10 73 5329 
7 U-14 5 8 5 10 10 8 3 9 5 10 73 5329 
8 U-17 10 8 8 8 9 9 3 8 0 10 73 5329 
9 U-1 8 8 8 8 3 7 8 3 8 8 69 4761 
10 U-22 7 8 8 8 8 6 8 8 0 8 69 4761 
11 U-28 8 8 8 8 8 5 8 8 0 8 69 4761 
12 U-19 9 5 10 6 10 10 0 8 0 10 68 4624 
13 U-3 2 8 3 8 8 8 8 8 6 8 67 4489 
14 U-13 5 8 7 3 6 7 7 7 8 7 65 4225 
15 U-4 7 4 3 8 8 8 4 5 8 8 63 3969 
16 U-7 8 3 1 8 8 7 7 5 8 8 63 3969 
17 U-11 6 4 8 8 6 6 4 8 5 8 63 3969 
18 U-12 6 8 8 8 6 8 4 3 6 6 63 3969 
19 U-15 9 3 7 3 6 7 8 3 8 8 62 3844 
20 U-26 7 8 5 7 8 7 8 8 0 1 59 3481 
21 U-21 5 8 8 8 2 6 4 8 0 8 57 3249 
22 U-23 4 4 8 8 8 0 2 7 6 7 54 2916 
23 U-16 2 3 8 8 8 0 4 2 8 5 48 2304 
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24 U-18 8 8 2 1 2 6 4 8 0 8 47 2209 
25 U-20 4 3 8 8 8 0 1 2 8 5 47 2209 
26 U-10 6 8 1 3 5 7 0 4 6 6 46 2116 
27 U-24 2 3 8 4 8 0 2 2 8 6 43 1849 
28 U-25 6 3 1 2 8 8 2 0 0 8 38 1444 
29 U-27 8 2 1 2 8 5 4 0 0 8 38 1444 
            1802 116302 
 

V
al

id
ita

s 
Te

s 

 

 190 177 184 190 208 184 131 172 146 220  116302 

 1390 1245 1398 1410 1612 1394 811 1250 1096 1766 13372  

 12156 11475 11974 12300 13108 12027 8446 11423 9429 13964   

 0.44 0.56 0.54 0.58 0.25 0.60 0.31 0.74 0.29 0.45   
 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37   

Kriteria Valid Valid Valid Valid Invalid Valid Invalid Valid Invalid Valid   
 

D
ay

a 
Pe

m
be

da
 

 

MH 7.88 7.50 7.88 7.88 8.25 8.25 4.25 8.13 6.63 8.88   
 

ML 
 

5.00 4.25 4.63 4.50 6.88 3.25 2.38 3.13 4.50 6.63   

 26.88 24.00 12.88 8.88 13.50 5.50 59.50 6.88 63.88 10.88   

 40.00 39.50 91.88 64.00 34.88 89.50 15.88 62.88 102.00 11.88   

 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00   
t hitung 2.63 3.05 2.38 2.96 1.48 3.84 1.62 4.48 1.23 3.53   
t tabel 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76 1.76   
kriteria sign sign sign sign insign sign insign sign insign sign   

TK
 Mean 6.55 6.10 6.34 6.55 7.17 6.34 4.52 5.93 5.03 7.59   

Tk 0.66 0.61 0.63 0.66 0.72 0.63 0.45 0.59 0.50 0.76   
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Kriteria sedang sedang sedang sedang mudah sedang sedang sedang sedang mudah   
R

el
ia

bi
lit

as
 

σi^2 5.01 5.68 7.95 5.70 4.14 7.81 7.56 7.93 12.45 3.35   
∑σi^2 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56 67.56   
σt^2 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29 149.29   
r11 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61 0.61   

r tabel 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37   
Kriteria reliable reliable reliable reliable reliable reliable reliable reliable reliable reliable   
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Lampiran 12 

HASIL ANALISIS TES UJICOBA INSTRUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

No 

Validitas 

Butir 
Soal 

Daya 
beda 

Reliabel 

Tingkat Kesukaran 

Dipakai 
Mudah Sedang Sukar 

1 √ √ √ √  √ 

2 √  √  √ √  √ 

3 √  √  √ √  √ 

4 √  √  √ √  √ 

5 ‐  -  √ √   ‐ 

6 √  √  √  √  √ 

7 ‐  ‐  √  √  - 

8 √  √  √  √  √ 

9 ‐  -  √  √ ‐ 

10 √  √  √ √  √ 
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Lampiran 13 

KISI-KISI SOAL PENELITIAN  

Satuan Pendidikan : SMP IT BINA AMAL 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi Pokok  : Lingkaran 

Kelas/Semester  : VIII/Gasal 

Alokasi Waktu  : 2 x 40 menit 

Aspek Penelitian : Kemampuan Pemecahan Masalah 

 

Standar Kompetensi : Menentukan unsure, bagian lingkaran serta ukurannya. 

Kompetensi 
dasar 

Indikator Indikator 
Kemampuan 
Pemecahan 
Masalah 

Tingkat 
pertanyaan/Soal 

Nomor Soal Jenis soal 

Menghitung 
keliling dan 
luas lingkaran 

Menghitung 
keliling 
lingkaran 
dalam 
pemecahan 
masalah 

Siswa dapat 
menghitung jari-
jari jika diketahui 
kelilingnya 

Multistruktural 1 Uraian 

  Siswa dapat 
menentukan 
keliling dari 
gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 2 Uraian 

  Siswa dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
keliling lingkaran

Abstrak diperluas 
 

3 Uraian 

  Siswa dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
luas lingkaran, 

Relasional 5 Uraian 

  Siswa dapat 
menentukan luas 

Relasional 
 

4 Uraian 
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lingkaran dari 
gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

  Siswa dapat 
menentukan luas 
dari gambar 
gabungan 
beberapa bangun 
datar yang 
disajikan beserta 
ukurannya 

Relasional 
 

6 Uraian 

  Siswa dapat 
menyelesaikan 
soal cerita yang 
berkaitan dengan 
luas lingkaran 

Abstrak diperluas 7 Uraian 

 

Keterangan: 

1. Multistruktural: soal pemecahan masalah yang terdiri dari dua data atau lebih, dan data tersebut bisa 
segera digunakan untuk menyelesaikan masalah. 

2. Relasional: soal pemecahan masalah dimana semua informasi diberikan, namun belum bisa segera 
digunakan untuk mendapatkan penyelesaian soal dan memerlukan pencermatan untuk menentukan 
informasi tambahan atau menghubungkan informasi yang tersedia. 

3. Abstrak diperluas: soal pemecahan masalah dengan kriteria semua informasi atau data diberikan akan 
tetapi belum bisa digunakan untuk mendapatkan penyelesaian soal. Dari data atau informasi tersebut 
masih diperlukan prinsip umum yang abstrak atau menggunakan hipotesis untuk mengaitkan beberapa 
data yang ada sehingga mendapatkan data baru.  
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Lampiran 14 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG (UNNES)  
JURUSAN MATEMATIKA 
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM 
(FMIPA) 
Gedung D, Kampus Sekaran Gunung Pati Kode Pos 50229 

PETUNJUK: 

8. Berdoalah sebelum mengerjakan. 
9. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum mengerjakannya. 
10. Tulislah identitas diri dengan jelas. 
11. Kerjakan soal dengan teliti dan jelas. 
12. Soal tersedia dalam bentuk uraian sebanyak 7 soal. 
13. Waktu mengerjakan adalah 80 menit. 
14. Tanyakan kepada guru apabila ada soal yang kurang jelas. 
 
 

11. Mina mengukur keliling permukaan kolam ikan yang berbentuk lingkaran dengan tali. 

Setelah diukur, ternyata kelilingnya sama dengan 44 m. Berapakah jari-jari kolam ikan 

tersebut jika phi= ? 

12.                                           Dari gambar di samping, hitunglah keliling daerah yang diarsir.  

 

 

13. Ayah akan membuat taman berbentuk lingkaran dengan jari-jari 35 m. Di sekeliling 
taman akan ditanami pohon cemara dengan jarak 2 m. Jika 1 pohon memerlukan biaya 
Rp 25.000,00, maka berapakah seluruh biaya penanaman pohon cemara tersebut? 

14. Perhatikan gambar di bawah! 
 

 Garis lengkung yang tampak pada gambar merupakan busur  
 lingkaran.Jika , berapakah luas bangun di samping! 

 

 

 

28 cm 
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15. Perhatikan gambar di bawah ini? 
 
 
 
  
 
 
Diketahui luas daerah yang diarsir pada gambar di atas adalah 294 cm2. Jika persegi 
panjang tersebut mempunyai panjang 28 cm dan lebar 16 cm, maka berapakah jari-jari 
lingkaran? 

 
16. Perhatikan gambar di bawah! 

 
Berapakah luas daerah yang diarsir pada gambar disamping? 

 
 
 

 
 

17. Sebuah taman berbentuk lingkaran berdiameter 28 meter. Di dalam taman itu terdapat 
sebuah kolam yang permukaannya berbentuk persegi panjang berukuran 8 m x 6 m. Pada 
bagian taman di luar ditanami rumput dengan harga Rp 6.000,00/m2. Bila ongkos 
pemasangan rumput sebesar Rp 4.000,00/m2, maka berapakah biaya keseluruhan 
penanaman rumput tersebut? 

 
 

 

 

   

7  cm 

7  cm 7  cm 

7  cm 
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No Jawaban Skor Kriteria Kesalahan Berdasarkan Watson 
Id ip od oc rlc Um shp ao 

1 Tulis K: keliling permukaan kolam dan 

r : jari-jari permukaan kolam. 

Dipunyai K = 44  

Ditanya: r ? 

Jelas rK π2=  

.7
44

308
44308

44744
7
4444

7
22244

=⇔

=⇔

=⇔
=×⇔

=⇔

××=⇔

r

r

r
r

r

r

 

Jadi, jari-jari kolam adalah 7 m. 

 
 
 
1 
1 
2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 

        

2 Tulis  s :  sisi persegi, 

d : diameter lingkaran besar, 

R : jari-jari lingkaran besar, 

r :  jari-jari lingkaran kecil, dan 

K:  keliling daerah yang diarsir. 

Dipunyai s = 21,d = 21, dan r = 7.  

Ditanya: K? 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

        

KUNCI JAWABAN SOAL PENELITIAN 
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Jelas ( )
4

2142 rdK ππ +×+=  

.105
112866

74
72222821

7
22

=
++=

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

/×
/××

++⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ×=

 

Jadi, keliling daerah yang diarsir adalah 105 cm. 

 
3 
 
4 
 
 
 
 
 
1 

3 

2  

2
22
7 35 

220 

 
220

2 110 
 

Tulis 
r : jari-jari taman 
s : jarak antar pohon 
b : biaya untuk menanam pohon 
K: keliling taman 
B: Keseluruah biaya yang dibutuhkan untuk menanam 
pohon 
n : banyaknya pohon yang dibutuhkan 
Dipunyai 
r= 35 m 
s= 2 m 
b= 25000 
Ditanya: B? 
Jelas 

1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
1 
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110  25000 2750000 
Jadi, biaya yang dibutuhkan untuk menanm pohon 
tersebut adalah Rp 2.750.000,00 
 

1 

4 

 
22
7   14  

616 
   

28  28 
784 

2  

Tulis 
s : sisi persegi 
r : jari-jari lingkaran 
L: luas bangun keseluruhan 
Lk: luas lingkaran 
Lp: luas persegi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai 
s = 28 cm 
Jelas bahwa panjang sisi persegi sama dengan panjang 
diameter, sehingga s=d. Padahal d=2r. Jadi r=14 cm 
Ditanya: L? 
Jelas 

2 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 

        

28 cm 
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2  616 784 
2016 

 
Jadi, Luas daerah tersebut adalah 2016 cm2 
 

 
 
 
1 

5 

    
28  16 
448 

 
448 294 154 

Tulis: 
La : Luas daerah yang diarsir 
p :  panjang persegi panjang 
l :  lebar persegi panjang 
Lp : luas daerah persegi panjang 
Lk :  luas daerah lingkaran 
R : jari-jari lingkaran 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai: 
La = 294 cm2 
p = 28 cm 
l = 16 cm 
Ditanya: r? 
Jelas 

 

Jelas  

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
2 
 
 
3 
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154
22
7  

154
22
7

 

154  
7

22 
49 

7 
Jadi, jari-jari lingkaran tersebut adalah 7 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
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6 

   
14  14 196 

 
3
4  
3
4

22
7 7 115.5 

 
196 115.5 80.5 

Tulis: 
s :  panjang sisi persegi 
r :  jari-jari lingkaran 
Ls: luas daerah persegi 
Lr: luas daerah lingkaran 
La: Luas daerah yang diarsir 
 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai : 
r= 7 cm 
s= 14 cm 
Ditanya: L 
Jelas,  

Jadi, Luas daerah yang diarsir adalah 80.5 cm2. 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
3 
 
1 

        

7 Tulis 
d: diameter taman 
p: panjang permukaan kolam 

1 
 
 

        

7  cm 

7  cm 7  cm 

7  cm 
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1
4  
1
4  

22
7 28  

616 
 

8  6 48 
 

616 54 562 

l: lebar kolam 
h: harga rumput/m2 
b: biaya pemasangan rumput/m2 
Lt: luas taman 
Lk: luas kolam 
L: Luas taman yang ditanami rumput 
B: Total biaya yang dibutuhkan untuk penanaman 
rumput 
Dari soal tersebut, dapat digambarkan dengan bentuk 
sbb. 
 
 
 
 
 
 
Dipunyai: 
d = 28 m 
p = 8 m 
l = 6 m 
h = 6000 
b = 4000 
Ditanya: B? 
Jelas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
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562 6000 4000  
5680000 

Jadi, keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menanam 
rumput adalah Rp 5.620.000,00 
 
 

 
2 
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Lampiran 16 

HASIL TES KELAS PENELITIAN 

 

No Nama Peserta Didik Skor Skor 
Total 

Nilai 
Akhir 1 2 3 4 5 6 7 

1 Alief Abdurrahman Ihsan 1 1 1 1 1 4 1 10 14 
2 Andhika Ahmad Jordan Syah 8 4 8 4 1 1 2 28 40 
3 Dion Wicaksana Kriswanto 3 2 1 1 1 1 1 10 14 
4 Faiz Wicaksono 1 6 1 1 4 1 9 23 33 
5 Jakfar Siddiq 4 10 10 10 7 10 10 61 87 
6 Luthfi Rahardian 1 1 8 1 0 1 0 12 17 
7 Muhammad Adil Mubarok 7 2 10 2 2 1 0 24 34 
8 Muhammad Ammar 2 3 8 5 6 3 9 36 51 
9 Muhammad Giri Pawoko 4 6 1 1 4 1 9 26 37 
10 Muhammad Rafi Nasution 1 2 1 2 6 2 1 15 21 
11 Nizar Azizi 6 1 3 1 1 0 9 21 30 
12 Prima Ilham Bachtiar 1 3 10 4 1 3 9 31 44 
13 Rahardian Suryo Utomo 8 1 1 1 0 1 6 18 26 
14 Rezima Galih Satata 1 1 0 1 0 1 0 4 6 
15 Rizky Bahy Pramono 1 1 9 2 0 0 0 13 19 
16 Aziz Fadhlurrohman 2 2 2 1 2 0 0 9 13 
17 Aziz Hesaputra 4 4 2 2 2 1 1 16 23 
18 Faruq Faris Hamzah 1 1 1 5 1 0 1 10 14 
19 Irfan Rofi Kurniawan 0 0 1 1 0 0 1 3 4 
20 Labib Ghassan 10 10 10 10 10 10 10 70 100 
21 Muhammad Sultan Farrel 1 3 1 1 1 0 0 7 10 
22 Made Garda Setiawan 1 4 10 10 6 5 4 40 57 
23 Muhammad Adam Syaifulloh 1 1 1 0 0 0 0 3 4 
24 Muhammad Hafiz 4 4 2 2 2 2 0 16 23 
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25 Muhammad Nafis Nur Fadjri 10 7 10 6 6 0 1 40 57 
26 Muhammad Ridwan Pratama 0 0 0 0 2 0 0 2 3 
27 Muhammad Rifqi 2 4 2 3 2 3 4 20 29 
28 R. Muhammad Imam Fadhiil 1 1 1 6 0 1 0 10 14 
29 Raisali Istiqobudi 10 5 10 10 2 8 0 45 64 
30 Muhammad Umar Saifulloh 2 2 2 3 2 3 1 15 21 
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Lampiran 17 

HASIL PENGELOMPOKAN 

No Nama Nilai 
Akhir 

Kedudukan 
Dalam Kelomp 

Banyak 
Kesalahan Keterangan 

1 Labib Ghassan 100 

Atas 

0  
2 Jakfar Siddiq 87 6  
3 Raisali Istiqobudi 64 4  
4 Muhammad Nafis Nur Fadjri 57 7 Subyek Penelitian 1 
5 Made Garda Setiawan 57 7 Sunyek Penelitian 2 
6 Muhammad Ammar 51 

Menengah 

6  
7 Prima Ilham Bachtiar 44 6  
8 Andhika Ahmad Jordan Syah 40 13  
9 Muhammad Giri Pawoko 37 10  

10 Muhammad Adil Mubarok 34 13  
11 Faiz Wicaksono 33 13  
12 Nizar Azizi 30 8  
13 Muhammad Rifqi 29 11  
14 Rahardian Suryo Utomo 26 14  
15 Aziz Hesaputra 23 16  
16 Muhammad Hafiz 23 16  
17 Muhammad Umar Saifulloh 21 15  
18 Muhammad Rafi Nasution 21 18 Subyek penelitian 3 
19 Rizky Bahy Pramono 19 9  
20 Luthfi Rahardian 17 15  
21 Dion Wicaksana Kriswanto 14 14  
22 R. Muhammad Imam Fadhiil 14 15  
23 Alief Abdurrahman Ihsan 14 17 Subyek Penelitian 4 
24 Faruq Faris Hamzah 14 15  
25 Aziz Fadhlurrohman 13 15  
26 Muhammad Sultan Farrel 10 14  
27 Irfan Rofi Kurniawan 4 

Bawah 

12  
28 Muhammad Adam Syaifulloh 4 15 Subyek Penelitian 6 
29 Rezima Galih Satata 6 16 Subyek penelitian 5 
30 Muhammad Ridwan Pratama 3 7  
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Lampiran 18 

PERHITUNGAN SKOR RATA-RATA TIAP LEVEL SOAL 

1. Soal Multistruktural 

No Nama Skor Skor 
Maks 

Nilai 
Akhir 

1 Alief Abdurrahman Ihsan 1

10 

10 
2 Andhika Ahmad Jordan Syah 8 80 
3 Dion Wicaksana Kriswanto 3 30 
4 Faiz Wicaksono 1 10 
5 Jakfar Siddiq 4 40 
6 Luthfi Rahardian 1 10 
7 Muhammad Adil Mubarok 7 70 
8 Muhammad Ammar 2 20 
9 Muhammad Giri Pawoko 4 40 
10 Muhammad Rafi Nasution 1 10 
11 Nizar Azizi 6 60 
12 Prima Ilham Bachtiar 1 10 
13 Rahardian Suryo Utomo 8 80 
14 Rezima Galih Satata 1 10 
15 Rizky Bahy Pramono 1 10 
16 Aziz Fadhlurrohman 2 20 
17 Aziz Hesaputra 4 40 
18 Faruq Faris Hamzah 1 10 
19 Irfan Rofi Kurniawan 0 0 
20 Labib Ghassan 10 100 
21 Muhammad Sultan Farrel 1 10 
22 Made Garda Setiawan 1 10 
23 Muhammad Adam Syaifulloh 1 10 
24 Muhammad Hafiz 4 40 
25 Muhammad Nafis Nur Fadjri 10 100 
26 Muhammad Ridwan Pratama 0 0 
27 Muhammad Rifqi 2 20 
28 R. Muhammad Imam Fadhiil 1 10 
29 Raisali Istiqobudi 10 100 
30 Muhammad Umar Saifulloh 2 20 

Jumlah 98 980 
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∑
∑

980
30 32.67 

 
2. Soal Relasional 

No Nama No Soal Skor Skor 
maks NA 2 4 5 6 

1 Alief Abdurrahman Ihsan 1 1 1 1 4 

40 

10 

2 Andhika Ahmad Jordan Syah 4 8 4 1 17 42.5

3 Dion Wicaksana Kriswanto 2 1 1 1 5 12.5

4 Faiz Wicaksono 6 1 1 4 12 30 

5 Jakfar Siddiq 10 10 10 7 37 92.5

6 Luthfi Rahardian 1 8 1 0 10 25 

7 Muhammad Adil Mubarok 2 10 2 2 16 40 

8 Muhammad Ammar 3 8 5 6 22 55 

9 Muhammad Giri Pawoko 6 1 1 4 12 30 

10 Muhammad Rafi Nasution 2 1 2 6 11 27.5

11 Nizar Azizi 1 3 1 1 6 15 

12 Prima Ilham Bachtiar 3 10 4 1 18 45 

13 Rahardian Suryo Utomo 1 1 1 0 3 7.5 

14 Rezima Galih Satata 1 0 1 0 2 5 

15 Rizky Bahy Pramono 1 9 2 0 12 30 

16 Aziz Fadhlurrohman 2 2 1 2 7 17.5

17 Aziz Hesaputra 4 2 2 2 10 25 

18 Faruq Faris Hamzah 1 1 5 1 8 20 

19 Irfan Rofi Kurniawan 0 1 1 0 2 5 

20 Labib Ghassan 10 10 10 10 40 100 
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21 Muhammad Sultan Farrel 3 1 1 1 6 15 

22 Made Garda Setiawan 4 10 10 6 30 75 

23 Muhammad Adam Syaifulloh 1 1 0 0 2 5 

24 Muhammad Hafiz 4 2 2 2 10 25 

25 Muhammad Nafis Nur Fadjri 7 10 6 6 29 72.5

26 Muhammad Ridwan Pratama 0 0 0 2 2 5 

27 Muhammad Rifqi 4 2 3 2 11 27.5

28 R. Muhammad Imam Fadhiil 1 1 6 0 8 20 

29 Raisali Istiqobudi 5 10 10 2 27 67.5

30 Muhammad Umar Saifulloh 2 2 3 2 9 22.5

Jumlah     970 

 
 

∑
∑

970
30 32.33 

 
Keterangan:  
NR : Nilai rata-rata 
∑NA : Jumlah nilai seluruh peserta didik 
∑A : Jumlah peserta didik  
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3. Soal Abstrak Diperluas 

No Nama No Soal Skor Skor 
maks NA 3 7 

1 Alief Abdurrahman Ihsan 1 1 2 

20 

10 

2 Andhika Ahmad Jordan Syah 8 4 12 60 

3 Dion Wicaksana Kriswanto 1 1 2 10 

4 Faiz Wicaksono 1 1 2 10 

5 Jakfar Siddiq 10 10 20 100 

6 Luthfi Rahardian 8 1 9 45 

7 Muhammad Adil Mubarok 10 2 12 60 

8 Muhammad Ammar 8 5 13 65 

9 Muhammad Giri Pawoko 1 1 2 10 

10 Muhammad Rafi Nasution 1 2 3 15 

11 Nizar Azizi 3 1 4 20 

12 Prima Ilham Bachtiar 10 4 14 70 

13 Rahardian Suryo Utomo 1 1 2 10 

14 Rezima Galih Satata 0 1 1 5 

15 Rizky Bahy Pramono 9 2 11 55 

16 Aziz Fadhlurrohman 2 1 3 15 

17 Aziz Hesaputra 2 2 4 20 

18 Faruq Faris Hamzah 1 5 6 30 

19 Irfan Rofi Kurniawan 1 1 2 10 

20 Labib Ghassan 10 10 20 100 

21 Muhammad Sultan Farrel 1 1 2 10 

22 Made Garda Setiawan 10 10 20 100 
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23 Muhammad Adam Syaifulloh 1 0 1 5 

24 Muhammad Hafiz 2 2 4 20 

25 Muhammad Nafis Nur Fadjri 10 6 16 80 

26 Muhammad Ridwan Pratama 0 0 0 0 

27 Muhammad Rifqi 2 3 5 25 

28 R. Muhammad Imam Fadhiil 1 6 7 35 

29 Raisali Istiqobudi 10 10 20 100 

30 Muhammad Umar Saifulloh 2 3 5 25 

Jumlah     1120 
 

∑
∑

1120
30 37.33 

 
Keterangan: 
NR : Nilai rata-rata 
∑NA : Jumlah nilai seluruh peserta didik 
∑A : Jumlah peserta didik  
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Lampiran 19 

PEDOMAN WAWANCARA 

Pada penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur dengan 
tetap membuat daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan ini akan dikembangkan sesuai dengan 
keadaan lapangan. Sedangkan pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan pendalaman, yang 
bermaksud menggali lebih dalam lagi tentang hal yang dipersoalkan. Suatu topik tertentu yang 
sedang dipersoalkan dalam wawancara digali lebih dalam melalui pertanyaan pendalaman. 

Pertanyaan pendalaman bermaksud menggali lebih dalam untuk keperluan: 

1. Klarifikasi jika pewawancara memerlukan lagi informasi tentang hal yang dipersoalkan 
sebelumnya. 

2. Kesadaran kritis jika responden ditanyakan untuk memutuskan atau lebih kritis lagi, 
mananggapi sesuatu, menilai, atau memberikan contoh tentang sesuatu. Kata Tanya 
dalam hal ini ialah mengapa, dalam hal apa. 

3. Penjelasan jika pewawancara memerlukan informasi mengenai berbagai aspek atau 
dimensi dari suatu pertanyaan. 

4. Refocus jika responden ditanyai untuk mengaitkan, membandingkan atau 
mempertentangkan jawabannya dengan topik atau ide, atau jika ditanyai untuk 
memikirkan alternatif pemecahan atau hubungan sebab akibat. 

5. Informasi tentang intensitas perasaan responden, pertanyaan yang diajukan berkisar pada 
bentuk “pertanyaan pribadi”, pertanyaan “alasan mengapa”,sampai pada pertanyaan 
“intensitas” 

 

Berikut ini adalah daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam penelitian 

1. Apa yang diketahui dari soal ….? 
2. Apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 
3. Bagaimana menyelesaikan soal tersebut? 
4. Apakah jawaban/pekerjaan yang kamu buat kemarin sudah benar? 
5. Bagaiman jawaban yang kamu peroleh 
6. Mengapa jawaban/pekerjaan yang kamu buat kurang tepat 
7. Bagian mana yang kamu anggap paling sulit 
8. Mengapa bagian pekerjaan tersebut yang kamu anggap paling sulit? 
9. Apakah kamu sudah mengerti letak kesalahan pekerjaanmu? 
10. Jika kamu diminta mengerjakan soal serupa lagi, apakah kamu sudah paham? 
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Lampiran 20 

TAHAP REDUKSI DATA 

 

1. Analisis Soal Nomor 1 

a. Subjek Penelitian 2 (S2) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon terlihat bahwa S1 kurang memiliki keterampilan dalam memanipulasi 

rumus sehingga menimbulkan adanya manipulasi angka berupa adanya alas an tidak logis 

untuk mendapatkan hasil yang tepat. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui dari soal ? 

S : Keliling 44 cm, phi  

P : Apa yang ditanyakan? 

S : jari-jari. 

P : Bagaimana cara mencarinya? 

S : langsung dicari dari rumus kelilingnya. 
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P : rumus keliling apa? 

S :  

P : Lalu bagaimana cara mencari jari-jarinya? 

S : Pertama dicari diameter, setelah itu dibagi 2. 

P : Rumusnya apa? 

S : . 

P : Coba diteliti lagi,  

S : Iya bu, kaya gitu. 

P : Yang benar adalah  

S : Oya bu, kurang teliti. 

P : Setelah dihitung hasilnya  berapa? 

S : diameernya 14 cm, terus dibagi 2 jadi jari-jarinya 7 cm. 

P : iya, benar. Coba sekarang lihat hasil pekerjaanmu.apa jawabannya sudah  

             benar? 

S : ada yang salah bu. 

P : bagian mana? 

S : rumus saya kebalik, harusnya , tetapi saya  

P : ok, setelah bu miska bimbing kalau diminta untuk mengerjakan sudah 

        bisa ya? 

S : iya. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui S2 sudah mengetahui informasi dan masalah pada 

soal dengan benar. S2 juga memiliki keterampilan untuk membuat rencana 

penyelesaian masalah pada soal, namun karena kurang terampil memanipulasi 

numeric,sehingga prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tidak tepat. 
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b. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon di atas terlihat bahwa S5 berusaha mengoperasikan pada level 

yang tepat, akan tetapi data yang dimasukan tidak tepat. Terlihat tidak memiliki 

keterampilan dalam memanipulasi rumus sehingga prosedur yang digunakan 

dalam menyelesaikan masalah tidak tepat. 

  

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : keliling lingkaran 44 cm dan diameter  

P : apa yang ditanyakan? 

S : jari-jari lingkaran. 

P : cara menghitungnya? 

S : phi x r =44 

P : Tepatnya  2 phi x r =44. Kalau mencari jari-jari gimana? 

S : jari-jari= 2phi x keliling 

P :  Kalau K=2phi x r, maka r = K : 2phi. Jadi berapa? 

S : 44: . 

P : Berapa hasilnya? 

S    : 7 cm Bu. 

P : Okey, coba bandingkan dengan hasil pekerjaan kemarin. 

S : Ada yang beda Bu. 

P : bagian mana? 

S : Di sini saya mengalikan phi dengan keliling, kemudian saya menggunakan  
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        phi=3.14. 

P : kenapa? 

S : saya tidak teliti ketika mengubah rumusnya Bu, masih bingung tepatnya.  

         Terus  untuk phi, kemarin saya tidak memperhatikan langsung  

         menggunakan phi 3.14. 

P : Tahu salahnya di mana ya, kalau diminta untuk mengerjakan soal yang  

         sama bisa? 

S : insyaallah bisa Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S3 sudah mengetahui informasi dan 

masalah pada soal secara tepat, namun karena S3 tidak memiliki keterampilan 

mengaitkan informasi yang ada dengan konsep lingkaran untuk menyelesaikan 

masalah, ditambah tidak tahu  rumus dan ketidakmampuan manipulasi 

numericmembuat prosedur dan data yang digunakan untuk mencari solusi dari 

masalah tidak tepat. 

 

c. Subjek Penelitian 4 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat S4 berusaha mengoperasikan pada level yang tepat namun 

tidak memiliki ketarampilan dalam memanipulasi rumus sehingga prosedur yang 

digunakan tidak tepat, tetapi S4 masih berusaha mendapatkan hasil yang benar 

sehingga melakukan manipulasi yaitu adanya alas an yang tidak logis untuk 
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mendapatkan kesimulan akhir. Terlihat juga bahwa S4 tidak memahami masalah 

sehingga kesimpulan hilang.   

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : Keliling permukaan kolam  44 cm, dan  phi . 

P : Apa yang ditanyakan? 

S :Jari-jari permukaan kolam. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : 44   

P : Rumus keliling apa? 

S :  

P : Yang benar 2  . jadi kalau mencari jari-jari berarti rumusnya  .    

             Coba dihitung 

S : 44  7 

P : Okey,coba sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Kemarin saya lupa rumusnya Bu, jadi saya langsung kalikan phi dengan  

              44 

P : di baris pertama dan kedua kenapa beda? 

S : Dibalik Bu. 

P : maksudnya gimana? 

S : Kalau tandanya bagi, jika kita ubah menjadi kali kan angkanya  

              pecahannya dibalik Bu. 

P : Tidak seperti itu Lif,  seharusnya seperti ini. 44 2     .  

              Masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan dengan ,  jadi      

              hasilnya seperti ini 
  

44  7. Paham? 

S : Iya Bu. 

P : kalau Ibu minta mengerjakan soal yang sama, bisa? 
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S : Insyaallah bisa bu. 

 

Analisis II  

 

  Dari wawancara diketahui bahwa S4 sudah mengetahui informasi dan 

masalah secara tepat pada soal, namun karena tidak memiliki pemahaman konsep 

yang baik tentang lingkaran , lupa rumusnya serta tidak mampu mengabstraksikan 

informasi yang ada membuat S4 melakukan prosedur yang tidak tepat, selain itu 

karena ketidakmampuan untuk manipulasi numeric membuat S4 melakukan 

manipulasi data yaitu adanya lasan yang tidak logis saat menyelesaikan masalah. 

 

d. Subjek Penelitian 5 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon di atas terlihat bahwa S5 menggunakan cara yang tidak tepat, 

S5 juga terlihat belum memiliki keterampilan dalam memanipualasi numeric 

sehingga prosedur yang digunakan tidak tepat. Tidak hanya itu, di atas juga 

terlihat S5 melakukan manipulasi yakni alasan yang tidak logis untuk 

mendapatkan kesimpulan akhir yang tepat. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui ? 
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S : keliling 44 dan phi . 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : jari-jari. 

P : bagaimana  cara menentukan jari-jarinya? 

S : emm…, ngga tahu Bu 

P : rumus keliling lingkaran apa? 

S : K πr  

P : K 2πr 

S : iya. 

P : dari rumus di atas, bagaimana cara mencari jari-jarinya? 

S : r
K
 

P : Yang tepat adalah  r K  

S : iya bu. 

P : Coba lihat pekerjaan kemarin. Kenapa hasilnya seperti ini? 

S : iya bu, saya kebalik menggunakan rumusnya, seharusnya bukan   

              tapi  

P : sudah tahu salahnya di mana?  

S : iya bu. 

P : berarti kalau diminta untuk mengerjakan soal serupa bisa ? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S5  mengetahui informasi dan masalah 

secara tepat, namun belum memiliki keterampilan menggunakan informasi untuk 

menyelesaikan masalah secaratepat dikarenakan beberapa hal diantaranya tidak 

memiliki ide untuk membuar rencana penyelesaian masalah, tidak tahu rumus 

yang tepat, serta tidak memiliki keterampilan memanipulasi numeri, namun 

terlihat S5 tetap berusaha untuk menemukan kesimpulan yang tepat sehingga 

melakukan manipulasi data berupa adanya alasan yang tidak logis untuk 

mendapatkan kesimpulan akhir. 
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e. Subjek Penelitian 6 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisis 1 

 

Dari pekerjaan S1 terlihat S1 tidak mengetahui apa yang ditanyakan 

sehingga rumus yang digunakan salah. Di sini juga terlihat S1 tidak memiliki 

keterampilan menggunakan rumus lingkaran, selain itu S1 tidak mengetahui 

informasi yang ada pada soal, sehingga data yang digunakan tidak tepat. S1 juga 

melakukan manipulasi data berupa adanya proses yang tidak logis dari hasil yang 

didapatkan.  

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Keliling lingkaran 44 cm, dan phi  

P : Yang ditanyakan apa? 

S : Jari-jari permukaan kolam 

P : Cara mengerjakannya gimana? 

S : L πd 

P : Coba perhatikan lagi, yang diketahui kan keliling. Berarti untuk  

              menghitung jari-jari, kita gunakan rumus keliling lingkaran. Bukan luas.  

S : Iya Bu. 

P : Rumus keliling lingkaran apa? 

S : πr  
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P : Itu kan rumus luas, kalau keliling rumusnya K 2πr 

P : Dari rumus di atas,cara  mencari jari-jari gimana? 

S : hmmm…K x phi Bu. 

P : Yang benar r K . Berapa hasilnya? 

S : 7 cm. 

P : Okey, coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa hasilnya seperti ini? 

S : Bingung cara mencari rumus jari-jari Bu. 

P : Setelah Bu Miska bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan soal yang  

              sama paham dan bisa? 

S : Iya Bu. 

 

Analisis II: 

Dari hasil wawancara diketahui bahwa S6 sudah mengetahui informasi 

dan masalah pada soal, namun belum memiliki keterampilan  menggunakan 

informasi yang ada untuk membuat rencana penyelesaian yang tepat. S6 juga 

belum hafal rumus dan memahami konsep lingkaran beserta aplikasinya pada 

soal, ditambah tidak dimilikinya keterampilan manipulasi numeric, sehingga 

prosedur dan data yang digunakan untuk mencari solusi dari masalah tidak tepat. 

 

2. Analisis Soal Nomor 2 

a. Subjek penelitian 1 (S1) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

 Dari respon di atas, terlihat pada level pertama S1 telah berhasil dalam 

merespon dengan benar, di level kedua karena ketidaktelitian membuat respon 

pada level tersebut tidak tepat, selain itu pada level selanjutnya S1 belum 

memiliki keterampilan menghitung keliling dari gabungan beberapa bangun, 

sehingga prosedur serta data yang digunakan tidak tepat. Pada dasaranya S1 

telah memiliki keterampilan menyusun rencana penyelesaian masalah secara 

tepat, namun karena ada sub tugas yang tidak tepat membuat solusi dari 

masalah tidak didapat. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Persegi dengan sisi 21 cm, 1 lingkaran dengan diameter 21 cm,  

       seperempat  lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

P : 7 cm dari mana? 

S : 21 dikurangi 14 

P : Oke, lalu apa yang dicari? 

S : Keliling daerah yang diarsir. 

P : Cara mencarinya bagaimana? 

S : Pertama menghitung keliling persegi, keliling lingkaran, dan keliling 

       seperempat  lingkaran. 

P : Ingat lho Fis,  karena ini gabungan beberapa bangun, dan ada bagian  

       persegi yang  tidak nampak karena dia berdempet dengan lingkaran maka 

       kita cukup menghitung  bagian tepi dari gabungan bangun tersebut.  

S : Oh, kemarin saya menghitungnya keliling lingkaran persegi ditambah  

       keliling  lingkaran besar, kemudian dikurangi seperempat lingkaran. 

P : kalau yang diminta menghitung luas daerah yang diarsir, maka konsep  

       perhitungan  seperti itu tepat untuk digunakan. Paham? 

S : iya Bu. 

P : Berarti bagaimana menghitung keliling daerah yang diarsir? 
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S : 14 ditambah keliling lingkaran besar ditambah 14 ditambah keliling  

       seperempat  lingkaran. 

P : Ok, berapa hasil akhirnya? 

S : 105 cm Bu. 

P : Tepat, sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Iya bu,saya salah prosedur dan saya juga tidak teliti ketika memasukkan  

       nilai jari-jari untuk seperempat lingkaran. 

P : Good. Kalau Ibu minta untuk mengerjakan soal yang sama lagi bisa? 

S : iya Bu bisa` 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui S1 sudah mengetahui informasi dan masalah 

pada soal secara tepat, namun ada satu sub tugas dimana S1 tidak memiliki 

keterampilan dalam menyelesaikannya dikarenakan belum memahami konsep 

mencari keliling gabungan beberapa bangun,serta ada sub tugas lain dimana 

S1 tidak teliti dalam menghitung sehingga data yang digunakan tidak tepat, 

pada gilirannya solusi akhir tidak didapat. 

 

b. Subjek Penelitian 2 (S2) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon terlihat beberapa sub tugas, S2 masih belum memiliki 

keterampilan menghitung keliling gabungan beberapa bangun, sehingga 

prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. Selain itu, terlihat juga adanya 
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data yang hilang dari respon yaitu tidak dihitungnya keliling  lingkaran 

dengan jari-jari 7 cm, karena S2 tidak berhasil membaca informasi tersebut. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : sisi persegi 21 cm, diameter lingkaran besar 21 cm, dan jari-jari  

       lingkaran kecil 7 cm. 

P : Ok, lalu apa yang ditanyakan? 

S : Keliling daerah yang diarsir. 

P : baik, bagaimana cara mengerjakannya? 

S : Menghitung keliling persegi, keliling lingkaran besar dan keliling  

       Lingkaran  kecil. 

P : Ok, kalau sudah ketemu diapakan? 

S : keliling persegi ditambah keliling lingkaran besar, kemudian dikurangi  

       keliling  kecil. 

P : ingat ya, kalau kita menghitung keliling pada dasarnya kita diminta untuk 

        menghitung panjang garis tepi bangun tersebut. Jadi, untuk menghitung 

       daerah  yang diarsir maka kita cukup menghitung panjang keseluruhan  

       garis yang   membatasi daerah arsiran. Yaitu 14+keliling  

       lingkaran+14+keliling ¼ lingkaran. 

S : iya bu. 

P : sekarang coba hitung berapa hasil akhirnya? 

S : 105 Bu. 

P : nah, itu hasil yang tepat.sekarang lihat hasil pekerjaan kamu kemarin.  

       Apakah  sudah benar? 

S : belum bu. 

P : Bagian mana yang salah? 

S : saya menghitung seluruh keliling persegi,lingakaran besar dan tidak  

        menghitung keliling    lingkaran. 

P : Kenapa? 

S : Saya ngga kepikiran harus menghitung bagian tersebut Bu. 
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P : sekarang sudah tahu salahnya dimana, kalau diminta mengerjakan soal  

       yang  sama bisa ya? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

 

Dari wawancara diketahui bahwa S2 belum mampu membaca keseluruhan 

informasi secara tepat, sehingga ada satu sub tugas yang tidak dikerjakan.  

Selain itu S2 belum memahami konsep mencari keliling dari gabungan 

beberapa bangun datar, belum memiliki keterampilan merencanakan 

penyelesaian masalah dengan benar sehingga data dan prosedur, yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah tidak tepat. 

 

c. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon terlihat bahwa S3 tidak memiliki keterampilan untuk 

membaca informasi pada soal, sehingga salah menafsirkan bangun yang ada. 

Selain itu prosedur yang digunakan untuk  mencari solusi dari masalah juga 

tidak tepat dikarenakan belum memiliki pemahaman konsep yang baik tentang 

lingkaran terutama bagaimana menentukan jari-jari dan diameter. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : sisi persegi 14 cm,eh..21 cm bu. 

P : apalagi? 
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S : Panjang persegi.  

P : Kan kalau persegi itu sisinya sama jadi ngga ada panjang apa lagi tinggi. 

S : lha 14 ini apa bu? 

P : kalau kita perhatikan dengan seksama, 14 cm ini adalah bagian dari sisi  

       persegi  yang diarsir. Nah sisanya adalah 7 cm yang merupakan jari-jari  

       lingkaran kecil. diameter lingkaran besar berapa? 

S : 7 cm. 

P : Yang dinamakan diameter mana fi? 

S : setengah lingkarann (menunjuk busur lingkaran) 

P : Yang dinamkan diameter adalah garis tengah lingkaran, berarti berapa  

       diameter lingkaran besar nya? 

S : 21 cm. 

P : Ok, yang ditanyakan apa? 

S : keliling daerah yang diarsir. 

P : cara menghitungnya bagaimana? 

S : menghitung diameter, dan sisinya. 

P : boleh yang kita hitung terlebih dahulu keliling lingkaran besar, kemudian  

        menghitung keliling  lingkaran. Rumus keliling lingkaran apa? 

S : K 2πr 

P : ok, nanti tinggal dimasukkan angka-angkanya. Jadi untuk menghitung  

       keliling daerah yang diarsir kita hanya menghitung panjang garis yang  

       membatai daerah  tersebut. 14 ditambah keliling lingkaran ditambah 14  

       ditambah keliling   lingkaran. Coba hitung  hasilnya berapa? 

S : 105 cm Bu. 

P : nah, itu jawaban yang tepat.Sekarang lihat hasil pekerjaanmu, kenapa  

       seperti  ini? 

S : ngarang Bu, karena setelah melihat panjang sisinya ngga sama, saya  

       mencarinya pake rumus persegi panjang panjang 21 cm dan lebar 14 cm.  

       setelah itu hasilnya dikalikan dengan . 

P : kalau dibandingkan dengan hasil yang kamu dapat dengan bimbingan bu 
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       Miska, tahu ya salahnya di mana? Dan kalau diminta mengerjakan lagi  

       bisa  ya? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S3 tidak memiliki keterampilan untuk 

membaca informasi yang ada pada soal,sehingga salah menafsirkan bangun 

yang ada yang pada gilirannya prosedur dan data yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tidak tepat.Tidak hanya itu, kesalahan dalam memilih 

prosedur dan data terjadi juga karena S3 tidak memiliki pemahaman konsep 

yang baik tentang lingkaran terutama diameter dan jari-jari. 

 

d. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 

Dari respon terlihat S4 tidak memahami konsep keliling dan luas lingkaran 

serta aplikasinya pada soal, sehingga prosedur yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah  tidak tepat. Pada sub tugas kedua terlihat juga bahwa 

peserta didik tidak memiliki keterampilan dalam memahami masalah sehingga 

data yang digunakan tidak tepat yang pada gilirannya kesimpulan yang 

didapat juga tidak tepat. 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Persegi dengan sisi 21 cm, dan 1 lingkaran dengan jari-jari 21 cm. 

P : Coba perhatikan lagi, 21 itukan garis tengah, benar dia jari-jari? 
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S : Oh diameter ya Bu? 

P : Iya. Terus kalau kita lihat digambar, maka ada bagian dari persegi yang  

       tidak  diarsir dan membentuk seperempat lingkaran. Berapa jari-jarinya? 

S : hmm…, ngga tahu bu. 

P : 21-14 berapa? 

S : 7 bu. 

P : nah, bagian dari ruas garis dari persegi yang tidak membatasi persegi  

       yang  diarsir besarnya 7 berasal dari panjang sisi dikurangi 14 yang  

       merupakan bagian  dari panjang sisi persegi yang membatasi daerah  

       arsiran. Paham? 

S : iya Bu. 

P : apa yang ditanyakan? 

S : keliling daerah yang diarsir. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : Dihitung luas lingkaran dan persegi. Setelah itu luas persegi kita bagi   

        dengan   Bu. 

P : Yakin pakainya luas? Kan yang ditanyakan keliling, kenapa kita 

        menghitung  luas? 

S : oh ya Bu, lupa. Harusnya keliling lingkaran dan keliling persegi. 

P : Apa rumus keliling lingkaran dan keliling persegi? 

S : Kl 2πr , keliling persegi Kp s s s s Bu. 

P :  Coba dihitung. 

S : K 2 x x 21 dan Kp 21 21 21 21 84 Bu. 

P : Ingat, 21 itu diameter, berarti jari-jari kita bagi 2 atau bisa kita tulis .  

       Paham? 

S : iya Bu. 

P : Berapa keliling lingkaran? 

S : 66 Bu. 

P : Okey, setelah itu menghitung apa lagi? 

S : kita bagi keliling persegi dengan seperemapat. 
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P : Kenapa? 

S : kan nada seperempat lingkaran yang tidak diarsir, jadi kita bagi dengan  

        seperempat Bu. 

P : Tidak seperti itu, langkah selanjutnya adalah menghitung keliling  

       Lingkaran  tersebut.  

S : Oh.., iya Bu. 

P : Berapa hasilnya? 

S : 11 cm. 

P : Setelah itu baru kita hitung keliling daerah yang diarsir. Caranya dengan  

        menghitung semua bagian tepi garis yang membatasi daerah yang diarsir.  

        Hanya  itu. Berarti kita tidak perlu menghitung keliling persegi, karena  

        tidak semua sisi  persegi merupakan bagian yang membatasi daerah yang  

        diarsir.jadi cukup kita  14+ 66+14+ 11= 105. 

S : Iya bu. 

P : coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Iya Bu, saya salah rumus,bingung menggunakan rumus yang mana. Saya 

        Juga  salah memasukkan nilai jari-jarinya. 

P : Kenapa? 

S : karena saya piker 21 cm itu jari-jari Bu. 

P : Terus mana lagi yang salah? 

S : Saya juga salah rumus dalam menghitung keliling persegi, saya 

        menghitungnya  luas persegi. 

P : Kenapa luas persegi tapi yang dimasukkan 22 dan 14. 

S : Kalau dilihat gambarnya memang persegi Bu, tetapi setelah dilihat  

        angkanya sisi  yang 1 panjangnya 21 dan yang lain tertulis 14 cm Bu.jadi  

        saya masukkan saja. 

P : Ingat lho Lif, kalau suatu segiempat ia persegi berarti semua panjang  

        sisinya  sama. Dan nilai 14 ini bukan panjang sisi yang lain, tetapi  

        merupakan panjang   dari bagian sisi persegi yang membatasi daerah  

        yang diarsir. Paham salahnya di  mana? 

S : Iya Bu. 
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P : kalau diminta untuk mengerjakan soal yang sama, bisa? 

S : Insyaallah Bisa Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S4 tidak mampu membaca 

informasi yang ada pada soal secara tepat, selain itu ia juga tidak memahami 

konsep lingkaran terutama jari-jari serta tidak memiliki keterampilan untuk 

mengaplikasikan konsep luas dan keliling lingkaran dalam soal secara tepat, 

tidak memiliki keterampilam mengaitkan antara informasi yang diketahui 

untuk menyusun rencana penyelesaian masalah yang tepat berdasarkan 

masalah,  sehingga prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. 

 

e. Subjek Penelitian 5 (S5) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S5 belum memiliki keterampilan untuk 

membaca informasi pada soal, serta belum memiliki pemahaman yang baik  

tentang konsep keliling dan luas lingkaran, sehingga informasi dan masalah 

pada soal tidak cukup membantu untuk membuat rencana penyelesaian 

masalah yang tepat dan hal itu terlihat pada respon S5 yang tidak tepat dalam 

menggunakan prosedur dan data untuk menyelesaikan masalah. Selain itu 

terlihat bahwa S5 belum memiliki keterampilan dalam menghitung secara 

tepat. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 
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S : Persegi dengan sisi 21 cm, lingkaran besar dengan diameter 21 cm. 

P : Ada lagi? 

S : Hmm…, apa ya Bu? 

P : Seperempat lingakaran. Jari-jarinya berapa? 

S : 21 cm. 

P : Coba perhatikan lagi, dari sisi persegi yang membatasi daerah arsiran 14,  

       padahal sisi persegi 21. Berarti kita kurangkan 21 dengan 14.Berapa? 

S : 7 cm Bu. 

P : good. Apa yang ditanyakan? 

S : Keliling daerah yang diarsir. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung luas lingkaran 

P : Pertanyaannya kita diminta untuk menghitung keliling, jadi yang kita  

       cari cukup keliling, bukan luas.  

S : iya Bu. 

P : Coba perhatikan, pertama menghitung keliling lingkaran, Lingkaran yang  

       mana? 

S : Lingkaran besar Bu. 

P : rumusnya? 

S : K 2πd 

P : Yakin,coba ingat lagi? 

S : Hmm…, lupa Bu. 

P : K 2πr  atau K πd 

S : Oh..iya Bu. 

P : Setelah itu menghitung apa? 

S : Keliling persegi. 

P : Coba perhatikan, ketika kita diminta untuk menghitung keliling  

       gabungan beberapa bangun, kita cukup menghitung panjang bagian tepi  

       dari beberapa  bangun tersebut, karena nantinya tidak semua sisi akan  

      berada di bagian tepi bangun. Jadi, dalam soal ini kita cukup  

      menambahkan 14 bagian dari persegi yang membatasi daerah yang  
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      diarsir,bukan semua sisi dihitung. Paham? 

S : Oh…, iya Bu 

P : Ada satu bagian lagi yang perlu kita hitung kelilingnya. Yaitu  

       seperempat lingkaran yang berjari-jari 7 cm. Jadi berapa hasilnya? 

S : 14+14+66+11=105. Jadi keliling daerah yang diarsir 105 bu. 

P : Oke, sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa hasilnya seperti ini? 

S : Iya Bu, saya salah rumus. Kemudian saya menghitung luas persegi, saya  

        bingung menggunakan rumus keliling atau lingkaran. Nah, karena setelah  

        saya melihat angka persegi tidak sama jadi saya berubah pikiran bahwa  

        segiempat itu bukan persegi melainkan persegi panjang. 

P : Baik, tetapi setelah membandingkan hasil pekerjaan kamu dengan hasil 

       pekerjaan yang dibimbing Ibu, tahu salahnya di mana? 

S : Iya Bu. 

P : kalau diminta untuk mengerjakan soal yang sama bisa? 

S : Insyaallah Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S5 tidak memiliki keterampilan 

membaca informasi yang ada pada soal, selain itu tidak dimilikinya 

pemahaman konsep lingkaran yang baik, sehingga masalah pada soal tidak 

diselesaikan dengan prosedur yang tepat. Tidak hanya itu, prosedur yang tidak 

tepat juga diakibatkan karena S5 tidak tahu rumus yang tepat. 

 

f. Subjek Penelitian 6 (S6) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

Analisis I 

 Dari hasil di atas, keterampilan S6 dalam memahami masalah tidak 

terlihat sehingga prosedur yang digunakan serta data yang dimasukkan tidak 
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tepat. Terlihat juga bahwa S6 masih belum memiliki keterampilan dalam 

menghitung yaitu hasil dari perhitungan tidak tepat hasilnya. 

 

2) Wawancara 

P : Dari soal, apa yang diketahui? 

S : Sisi persegi adalah 4 cm, diameter lingkaran adalah 4 cm, jari-jari 

       lingkaran  kecil  16 cm.  

P : Jadi yang diketahui dari soal ini adalah panjang sisi persegi 21 cm,  

       diameter 21 cm, serta jari-jari ¼ lingkaran 7 cm. Dari mana? 

S : Hmm, ngga tahu Bu.  

P : 7 itu dari 21 cm dikurangi 14 cm. Paham?  

S : Iya Bu. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S : Keliling daerah yang diarsir. 

P : Ok, lalu bagaimana cara mencari kelilingnya? 

S : menghitung keliling persegi. 

P : Yang diminta kan menghitung keliling daerah yang diarsir, jadi tidak  

        dihitung  semuanya. Tetapi hanya sisi persegi yang membatasi daerah   

        arsiran saja. Berarti   yang kita hitung, adalah 14+14. Lalu apa lagi? 

S : Keliling setengah lingkaran. 

P : Ada berapa ½ lingkaran? 

S : dua Bu.  

P : Iya, berarti kita menghitung keliling 1 lingkaran. Lalu, rumus keliling  

       lingkaran  apa? 

S : phi x r x r.  

P : Kalau yang dicari Luas, maka rumus di atas benar. Tetapi kalau rumus  

       Keliling adalah K 2πr atau K πd. 

S : Iya Bu. 

P : Setelah itu menghitung apa lagi? 

S : Keliling ¼ lingkaran. 

P : Ok, setelah semua sudah didapat, lalu diapakan? 
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S : Ditambahkan Bu. 

P : Iya, benar. Coba, sekarang lihat pekerjaan kamu yang kemarin. Kenapa  

        pekerjaannya seperti ini. 

S : Iya Bu, Saya bingung cara mengerjakannya. Yang saya tahu, menghitung  

        keliling persegi. Semua sisi saya jumlahkan semua. Dan setelah itu saya  

        menghitung keliling lingkaran. 

P : Oke, tapi bukannya sisi persegi itu 21.Tapi kenapa ini ada angka 14.? 

S : iya Bu, kan ini digambar seperti itu. 

P : Kalau persegi, maka pasti semua sisinya sama. Nah, digambar angka 14  

       Itu  karena panjang sisi yang membatasi daerah yang diarsir adalah 14  

       cm. 

S : Iya Bu. 

P : setelah tadi Ibu bombing, sudah tahu salahnya dimana kan? Kalau  

       diminta untuk  mengerjakan soal yang sama paham dan bisa? 

S : Iya Bu, insyaallah. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S6 tidak memiliki keterampilan membaca 

informasi pada soal, selain itu juga tidak memiliki keterampilan dalam 

pemahaman konsep lingkaran, serta keterampilan menyelesaikan masalah pada 

soal, sehingga rumus, dan prosedur yang digunakan tidak tepat. 

3. Analisis Soal Nomor 3 

a. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S3 belum memiliki pemahaman terkait konsep 

lingkaran beserta unsur-unsur lingkaran serta penerapannya dalam soal, 

sehingga penggunaan simbol tidak sesuai dengan fungsi penggunaannya. Di 

sini juga terlihat bahwa S3 tidak mampu mengaitkan antara informasi pada 

soal untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, sehingga data serta 

prosedur yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan akhir pun tidak 

tepat. 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : jari-jari lingkaran 35 m, jarak antar pohon 2 m, dan biaya penanaman  

       pohon Rp 25.000 

P : yang ditanyakan? 

S : keseluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menanam pohon 

P : cara mengerjakannya gimana? 

S : π 35  

P    : kenapa seperti itu? Phi itukan sebuah nilai yang tetap, jadi tidak perlu  

        kita cari. Yang kita cari adalah keliling lingkaran. Rumusnya apa? 

S    : K 2πr 

P    : Berapa hasilnya? 

S    : K= 2 x  x 35= 220 

P    : Setelah itu diapakan? 

S    : dikalikan 25.000 Bu. 

P : lalu 2 meter ini buat apa? 

S : hmm…, ngga tahu Bu. 

P : untuk mengetahui biaya keseluruhan yang dibutuhkan, maka kita perlu  

       tahu berapa banyak pohon yang bisa ditanam. Yaitu dengan membagi  

       keliling dengan jaraknya. Berapa hasilnya? 

S : Oh.., 110 m Bu. 

P : Okey, setelah itu diapakan? 
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S : baru dikalikan dengan 25.000. 

P : Good, berapa hasilnya? 

S : Rp 2.750.000 

P : ok, sekarang lihat hasil pekerjaan kamu kemarin. Kenapa hasilnya seperti  

       ini? 

S : Saya bingung bagaimana cara mengerjakannya Bu, ya sudah langsung  

       saya kuadratkan jari-jarinya, setelah itu saya kalikan dengan phi dan  

       Rp 25.000. 

P : Ini yang mau dicari phi, tapi kenapa phi malah sudah diketahui? 

S : he…saya ngarang Bu. Ngga tahu harus nulis apa. 

P : setelah tadi ibi bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan soal yang  

       sama, bisa? 

S : insyaallah Bu. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui bahwa S3 sudah mengetahui informasi dan 

masalah secra tepat dari soal,namun karena tidak dimilikinya keterampilan 

yang baik untuk meyelesaikan masalah, tidak mampu menggunakan informasi 

yang ada untuk menyelesaikan masalah, tidak memahami konsep pada 

lingkaran terutama simbol-simbol pada lingkaran serta fungsinya membuat S3 

menggunakan rumus, prosedur dan data yang tidak tepat. 

 

b. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat  S4  menggunakan rumus yang tidak tepat, sehingga 

hasil akhir yang didapat juga tidak tepat. 
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2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Jari-jari taman 35 meter, jarak anatar pohon 2 meter, dan biaya  

       penanaman pohon Rp 25.000 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Kesuluruhan biaya yang dibutuhkan untuk menanam pohon 

P : bagaimana caranya? 

S :  x 35 110: 2 55 x 25000 1.375.000 

P : Masih ingat rumus keliling lingkaran apa? 

S : hemm…, K 2πr Bu 

P : Nah, tepat. Coba dihitung lagi yang benar? 

S : K 2x x35 220: 2 110 x 25.000 2.750.000 Bu 

P : Okey, jawaban yang tepat. Dibiasakan kalau menghitung, tulis dulu  

       rumusnya. 

S : Iya Bu. 

P : Sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Ada yang beda? 

S : Iya Bu, rumus keliling saya salah akhirnya sampai hasil akhir salah. 

P : Kenapa salah? 

S : Lupa Bu rumusnya. 

P : Setelah tahu salahnya di mana, kalau diminta untuk mengerjakan soal  

       yang sama bisa? 

S : insyaallah Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S4 sudah mengetahui informasi dan 

masalah pada soal, selain itu juga sudah memiliki keterampilan menyelesaikan 

masalah pada soal secara tepat, namun karena tidak ingat  rumus sehingga  

data yang digunakan tidak tepat. 
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c. Subjek Penelitian 5 (S5) 

1) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : Jari-jari taman 35 m, jarak antar pohon 2 meter, dan biaya penanaman  

       per pohon Rp 25.000. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Biaya seluruh penanaman pohon. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung keliling lingkaran, lalu menghitung harga. 

P : kalau setelah menghitung keliling langsung menghitung biaya, lalu  jarak  

       2  meter ini untuk apa? 

S : untuk menghitung biaya keseluruhan, caranya keliling dikali 2 lalu dikali  

       25000. 

P : untuk menghitung biaya kita harus mencari banyak pohon yang akan  

       ditanam. Semakin jauh jarak perpohon akan semakin sedikit pohon yang 

       bisa ditanam. Jadi  jika banyak pohon yang bisa ditanam apabila jarak  

       perpohon 2 meter akan lebih sedikit jika jarak perpohon artinya. Kalau  

       kita kalikan keliling dengan jarak, maka yang terjadi sebaliknya pohon  

       yang bisa ditanam akan semakin banyak jika jarak perpohonnya semakin  

       besar. Berarti tidak tepat kalau kita kali, yang benar adalah kita bagi  

       keliling lingkaran dengan jarak baru kita kalikan dengan biaya perpohon. 

S : iya bu. 

P : Sekarang lihat hasil kerjaan kemarin, kenapa kemarin ngga diisi? 

S : tidak paham bagaimana mengerjakannya Bu. 

P : Tetapi setelah tadi ibu bimbing,kalau diminta untuk mengerjakan soal  

       serupa bisakah? 

S :iya bu. 

 

Analisis II 
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 Dari wawancara diketahui bahwa S5 tidak memiliki keterampilan 

membuat rencana penyelesaian yang tepat karena tidak memiliki keterampilan 

mengaitkan informasi pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang 

dimiliki untuk menyusun rencana penyelesaian masalah.  

 

d. Subjek Penelitian 6 (S6) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

Analisis I 

Dari hasil pekerjaan di atas, terlihat S6 tidak memiliki keterampilan dalam 

memahami masalah terlihat dari prosedur yang digunakan dalam 

menyelesaikan masalah dan data yang dimasukkan tidak tepat.  

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui dari soal tersebut? 

S : Diameter 35 m, jarak antar pohon 2 m, dan biaya penanaman pohon  

       Rp 25.000. 

P : Okey, lalu apa yang ditanyakan? 

S : Seluruh biaya yang dibutuhkan untuk menanam pohon tersebut. 

P : Ok, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? 

S : Menghitung jari-jari. 

P : Jari-jarikan sudah dapat dicari dari diameter yang diketahui. Menghitung  

       apa?  

S : Hemm, ngga tahu Bu. 

P : Jadi pertama, kita menghitung keliling lingkaran terlebih dahulu. Setelah  

       itu K kita bagi 2.Nah, hasilnya kita kalikan dengan 25.000. Rumus  

       keliling lingkaran apa tadi? 

S : 2 x phi x r. 

P : Coba dihitung berapa biaya keseluruhan yang dibutuhkan? 
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S : Rp 2.750.000 Bu. 

P : Ok. Paham ya? Coba sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin, kenapa  

       hasilnya seperti ini? 

S : Saya bingung harus diapakan data yang dikatahui, dan mana-mana yang  

       harus dikerjakan terlebih dahulu. Jadi saya langsung mengalikan diameter  

       dengan jarak lalu dikalikan dengan biaya penanaman pohon. 

P : Ok, tapi setelah tadi bu Miska bimbing, kalau diminta mengerjakan soal  

       yang sama sudah paham dan bisa? 

S : Iya Bu, insyaallah. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui S6 telah berhasil mendapatkan informasi dan 

masalah secara tepat pada soal, namun tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi yang ada untuk membuat rencana penyelesaian  

masalah, sehingga prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 

tidak tepat. 

 

4. Analisis Soal Nomor 4 

a. Subjek Penelitian 1 (S1) 

1) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : dua lingkaran dengan diameter 28 cm dan persegi dengan panjang sisi  

      28 cm. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Luas daerah gambar tersebut. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung luas persegi dan luas dua lingkaran. 

P : lalu diapakan? 

S : setelah masing-masing luas ketemu, ditambahkan Bu. 

P : Good. Rumus luas persegi dan lingkaran masing-masing apa? 

S : Lp s x s, Luas lingkaran  πr  
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P : Okey, kemarin kenapa tidak diisi? 

S : Fokus mengerjakan soal yang lain, tanpa terasa pas mau mengerjakan  

      waktu sudah habis. 

 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S1 sudah mengetahui informasi dan 

masalah yang ada pada soal, ia juga sudah memiliki keterampilan membuat 

rencana penyelesaian  masalah, namun karena fokus mengerjakan soal yang 

sulit tanpa dirasa, tidak mungkin lagi untuk mengerjakan. 

 

b. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S3 belum memiliki keterampilan menentukan 

jari-jari suatu lingkaran dari soal, sehingga data dan prosedur yang digunakan 

pun tidak tepat. Selain itu terlihat S3 belum memiliki keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian masalah secara tepat, mengakibatkan pekerjaan tidak 

diselesaikan sampai mendapat solusi yang tepat. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : persegi dengan sisi 28 cm dan dua lingkaran dengan diameter 28 cm. 

P : yang ditanyakan apa? 

The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.
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S : Luas daerah gambar tersebut. 

P : cara mengerjakannya  bagaimana? 

S : menghitung luas persegi dan luas 2 lingkaran terus ditambahkan. 

P : rumus luas persegi dan lingkaran apa? 

S : luas persegi= sisi x sisi, lingkaran L πr . 

P : ok, hasilnya berapa? 

S : 2016 cm kuadrat. 

P : ok, sekarang lihat pekerjaan kamu kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : iya bu, tidak mudeng Bu harus diapakan kemarin, jadi  langsung 

       dimasukkan aja 28 cm. 

P : harusnya kalau jari-jari, berapa? 

S : 28 dibagi 2 berarti 14 cm. 

P : ok, terus kenapa kemarin tidak menghitung luas perseginya? 

S : bingung bu, mengerjakan yang mana lagi. 

P : setelah tadi bu miska bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan soal  

       yang sama bisa? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui bahwa S3 sudah mengetahui informasi dan 

masalah secara tepat pada soal, namun karena tidak adanya pemahamn konsep 

lingkaran beserta simbol serta fungsi dan aplikasinya, ditambah tidak adanya 

keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan masalah, 

membuat S3 menggunakan rumus, prosedur  dan data yang tidak tepat untuk 

menyelesaikan masalah . 

 

c. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

 Dari respon terlihat S4 tidak memiliki keterampilan mengaitkan antara 

informasi pada soal, masalah dengan konsep lingkaran yang sudah diajarkan, 

sehingga prosedur dan data yang digunakan dalam menarik kesimpulan juga 

tidak tepat. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : Persegi dengan sisi 28 cm, dan lingkaran dengan jari-jari 28 cm. 

P : 28 itu diameter, bukan jari-jari. Lalu ada berapa lingkaran? 

S : 4 bu. 

P : Coba hitung lagi, masing-masing bagian lingkaran ini berapa bagian  

        lingkaran? 

S : setengah Bu. 

P : Ada berapa bagian yang sama? 

S : Empat Bu. 

P : Berarti total berapa lingkaran? 

S : Dua Bu. 

P : apa yang ditanyakan? 

S : Lingkaran Bu. 

P : Coba dibaca lagi soalnya. Kita diminta untuk menghitung Luas daerah  

       bangun tersebut.  

S : Iya Bu. 

P : Cara mencarinya bagaimana? 

S : Hmm,,,bingung Bu. 

P : Pertama kita menghitung luas dua lingkaran dan luas persegi. Rumus  

        luas lingkaran dan persegi apa? 

S : Lupa  Bu…, 

P : L  πr  dan Luas persegi L s x s 

S : Oh iya Bu. 
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P : Lalu diapakan? 

S :Ditambahkan Bu. 

P : Okey, coba dihitung hasilnya berapa? 

S : 2016 bu. 

P : Good,coba lihat pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Bingung Bu, ngga bisa menentukan yang diketahui dari gambar. Terus  

        juga bingung urutan mengerjakannya seperti apa. 

P : Setelah tadi Ibu bimbing, masih bingung atau sudah bisa kalau diminta  

       untuk mengerjakan soal yang sama? 

S : Insyaallah Bisa bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S4 belum mampu membaca informasi 

yang ada pada soal, ia juga belum memahami konsep lingkaran terutama 

konsep diameter dan jari-jari. S4 juga tidak hafal rumus luas lingkaran, selain 

itu ia juga tidak memiliki keterampilan membuat rencana penyelesaian 

masalah pada soal, sehingga prosedur dan data yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tidak tepat. 

 

d. Subjek Penelitian 5 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat S5 berusaha merespon secara tepat, namun 

menggunakan rumus dan data yang tidak tepat. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 
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S : dua lingkaran dengan diameter 28 cm, dan persegi dengan sisi 28 cm. 

P : Apa yang ditanyakan ? 

S : Luas bangun tersebut. 

P : Bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung luas 2 lingkaran dan luas persegi. 

P : rumusnya apa? 

S : L πr  x28 =2464, Lp s x s 28 x 28 784 

 P : Coba diteliti lagi, 28 itukan  diameter, kalau  jari-jarinya berapa? 

S : 14 cm. 

P : ok,dari mana? 

S : 28:2 Bu. 

P : Ok,  berarti nilai yang dimasukkan bukan 28 tapi 14 ya. 

S :iya bu. 

P : lalu diapakan? 

S : ditambahkan. 

P : coba lihat jawaban kemarin.kenapa hasilnya seperti ini? 

S : lupa rumusnya bu. 

P : Kenapa luas persegi tidak dikerjakan? 

S : Lupa tidak saya hitung, karena tidak kepikiran untuk mengerjakan luas  

       persegi juga. 

P : okey, setelah Ibu bimbing kalau diminta untuk mengerjakan soal yang  

       sama bisa? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui bahwa S5 sudah mengetahui informasi dan 

masalah secara tepat pada soal, namun karena lupa rumus serta tidak 

memahami konsep lingkaran terutama keterampilan menentukan jari-jari, 

sehingga prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. 

 

e. Subjek Penelitian 6 (S6) 
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1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon, terlihat S6 tidak mampu mengabstraksikan informasi pada 

soal sehingga pekerjaan selesai di simbol Luas. 

 

2) Wawancara 

P : Dari soal nomor 4, apa yang diketahui? 

S : Ada dua lingkaran dengan diameter 28 cm dan persegi yang sisinya  

       28 cm. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S : Luas keseluruhan. 

P : Ok,lalu bagaimana cara menyelesaikannya? 

S : Menghitung luas 2 lingkaran dan luas persegi. 

P : Bagus, setelah itu diapakan? 

S : Luas lingkaran ditambah luas persegi. 

P : Rumus lingkaran dan persegi apa? 

S :  , luas persegi    

P : Good. Sekarang coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa kosong? 

S : Bingung Bu, bagaimana langkah-langkah untuk menyelesaikannya, dan  

        bingung juga yang diketahui harus diapakan.  

P : Ok, tetapi setelah tadi bu Miska bimbing insyaallah kalau disuruh  

        mengerjakan soal yang sama paham dan bisa? 

S : Iya. 
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Analisis II 

 

Dari wawancara diketahui bahaw S6 sudah mengetahui informasi dan 

masalah pada soal, S6 juga sudah mempunyai rencana penyelesaian masalah, 

namun karena bingung memulai dari mana, selain itu S6 juga tidak mampu 

mengaitkan antara informasi yang ada dengan konsep lingkaran, sehingga 

pekerjaan tidak dilanjutkan. 

 

5. Analisis Soal Nomor 5 

a. Subjek Penelitian 1 (S1) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S1 telah menggunakan prosedur dan data yang 

tepat, namun satu sub tugas untuk mendapatkan kesimpulan tidak berhasil 

dikerjakan dengan tepat, yaitu rumus dan data yang dimasukkan tidak tepat 

karena kurang terampil dalam manipulasi numeric, sehingga hasil yang 

didapat tidak tepat. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : Luas daerah yang diarsir 249 cm, persegi panjang dengan panjang 28 cm  

        dan lebar 16 cm. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Jari-jari lingkaran? 

P : Bagaimana cara mengerjakannya? 

S : Luas persegi panjang dikurangi luas daerah yang diarsir.  Maka hasilnya 
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         merupakan Luas lingkaran. 

P : Lalu untuk mencari jari-jari bagaimana caranya? 

S : Luas dikali phi. 

P : yakin seperti itu? 

S : ngga sih Bu, karena hasil jari-jarinya malah lebih besar dari luasnya.  

        Tapi saya masih belum bisa mengutak-atik rumus luas sehingga jadi  

        rumus jari-jari. 

P : Okey, mari kita utak-utik bersama. Luas lingkaran rumusnya kan phi kali  

                                       kuadrat jari-jari.maka ketika kita mau mencri jari-jari, yang kita cari  

                                       terlebih dahulu adalah nilai kuadrat jari-jari. Rumusnya Luas dibagi Phi.  

                                       Setelah ketemu kuadrat jari-jari kita akarkan, maka ketemulah jari-jari  

                                       lingkaran. 

S : Oh, iya Bu. 

P : Sekarang coba hitung berapa hasilnya? 

S : 7 cm Bu. 

P : Good. Sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin.Kenapa seperti ini? 

S : ya tadi Bu, saya belum bisa mengutak-atik rumusnya. 

P : Okey, setelah Ibu bimbing kalu diminta untuk mengerjakan soal yang  

        sama  sendiri bisa? 

S : Iya Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S1 sudah memahami dengan baik 

informasi dan masalah pada soal, selain itu ia juga berhasil menyusun rencana 

penyelesaian masalah secara tepat, namun karena kurang terampil 

memanipulasi numeric S1 tidak berhasil mendapatkan kesimpulan yang tepat. 

 

b. Subjek Penelitian 2 (S2) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S2 sudah  mengoperasikan pada level yang 

tepat, tetapi kehilangan kesimpulan terkait  dengan nilai jari-jari karena 

keliru dalam mempersepsikan nilai luas sebagai diameter lingkaran, sehingga 

hasil akhir salah. 

  

2) Wawancara 

P  : apa yang diketahui? 

S : panjang dan lebar persegi panjang, dan luas yang diarsir. 

P : Ok, yang ditanya? 

S : jari-jari lingkaran. 

P : Cara mengerjakannya? 

S : pertama menghitung luas persegi panjang, setelah itu dikurangi dengan  

      luas arsiran, kemudian hasilnya dibagi . 

P : Ok, berarti untuk mencari r , kita bagikan dulu luas dengan phi. Ketemu  

       .  Maka r adalah akarnya. Coba dihitung berapa hasilnya? 

S : 7  cm Bu. 

P : ok, sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin, di sini made sudah ketemu  

       luas, tetapi dibagi 2.kenapa? 

S : iya bu,saya pikir 154 itu diameter, jadi karena mencari jari-jari, lalu saya  

       bagi 2.  

P : sudah tahu salahnya dimana, insyaalah  kalau diminta mengerjakan soal  

       yang sama bisa? 

S : iya bu. 
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Analisis II 

 Dari wawancara terlihat bahwa S2 sudah mengetahui informasi dan 

masalah pada soal, ia juga memiliki keterampilan menyusun rencana 

penyelesaian, namun karena tidak memahami hasil dari prosedur yang 

dilakukan sehingga keliru menafsirkan kesimpulan. 

 

c. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat S3 sudah berhasil mengoperasikan pada level yang 

tepat, namun karena tidak memahami masalah secara tepat S3 tidak berhasil 

menarik kesimpulan. 

 

2) Wawancara 

P : yang diketahui apa? 

S : persegi panjang dengan panjang 28 cm , lebar 16 cm dan daerah yang  

         diarsir 294 cm2. 

P : yang ditanyakan? 

S : jari-jari lingkaran. 

P : cara mencarinya bagaimana? 

S : menghitung luas persegi panjang  rumusnya panjang kali lebar,  

          kemudian menghitung luas lingkaran. 

P : caranya bagaimana? 

S : luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 

P : yang tepat, luas persegi panjang dikurangi luas daerah yang diarsir maka  

         ketemu luas lingkaran. Berapa hasilnya? 
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S : 154 cm2. 

P : setelah itu apa lagi yang dilakukan? 

S : hm….apa ya? 

P : setelah luas lingkaran sudah ketemu maka kita bisa langsung dapatkan  

          nilai jari- jarinya. Berarti kita mencari jari-jari dari luas lingkaran yang  

          didapat. Rumusnya apa? 

S : phi dkalikan kuadrat jari-jari. 

P : kalau kita mencari jari-jari,kita bagi dulu luas dengan phi, maka  didapat  

         kuadrat jari-jari setelah itu diakarkan. Didapatlah jari-jari, berapa  

         hasilnya? 

S : 7 cm. 

P : ok, sekarang lihat hasil pekerjaan kamu kemarin. Kemarin rafi sudah  

          ketemu  luas lingkaran, tapi berhenti sampai di situ. Kenapa? 

S :  ngga tahu kalau ada lanjutannya, terus juga ngga tahu rumus jari-jarinya. 

P : ok, tapi kalau dibandingkan dengan hasil pekerjaan dengan bimbingan  

         ibu tahu kurangnya di mana ya? Kalau diminta untuk mengerjakan soal  

         yang sama bisa? 

S : iya bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S3 sudah mengetahui informasi dan 

masalah  secara tepat pada soal, ia juga sudah memiliki keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian,namun karena karena tidak memahami  dengan baik setiap 

prosedur yang dilakukan sehingga S3 salah menafsirkan hasil dari prosedur yang 

sudah dilakukan. Setelah peneliti meminta S3 untuk mengerjakan lagi dengan 

bimbingan peneliti, terlihat S3 masih belum terampil memanipulasi numeric 

sehingga kesimpulan akhir tidak didapatkan. 

d. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S4  sudah memiliki keterampilan dalam 

menyelesaikan masalah, akan tetapi kesimpulan hilang dikarenakan tidak 

memahami setiap prosedur yang yang dilakukan.  

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 
S : Luas daerah yang diarsir 249 cm2, persegi panjang dengan panjang  
     28 cm, dan  lebar 16 cm. 
P : apa yang ditanyakan? 
S : Jari-jari lingkaran. 
P : Bagaimana cara mencarinya? 
S : Luas persegi panjang dikurangi luas daerah yang diarsir. 
P : Setelah itu menghitung apa lagi? 
S : sudah Bu. Jari-jarinya 154 cm. 
P : Coba diteliti lagi, hasil pengurangan Luas persegi panjang dan daerah  
     yang  diarsir adalah luas lingkaran. Masih ingat rumus luas lingkaran? 
S :iya Bu. L πr . 
P : Dari rumus luas tadi, bagaimana cara menghitung jari-jari? 
S : r L x π  
P : dari rumus luas kan tidak ada unsur r, tetapi r2. Berarti kita tidak bisa  
    langsung  mencari jari-jari, tetapi kita cari terlebih dahulu r2. Nah  
    rumusnya  . Coba  dihitung nilainya. 
S : 49 Bu 
P : Okey, 49 kan nilai r2. Kalau mencari r saja diapakan? 
S : bagi 2 Bu. 
P : Dari mana? 
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S : Kan 49 itu r2, berarti kalau kita mencari r tinggal dibagi 2. Yaitu nilai  
     pangkat  dari r. 
P : Yang benar diakar kan. Coba dihitung akar pangkat 2 dari 49 berapa? 
S : 7 Bu. 
P : Good. Coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 
S : Saya lupa rumusnya Bu, terus saya juga ngga tahu harus ngapain. 
P : Okey, setelah tadi Ibu bimbing tahukan di mana kesalahannya? Kalau  
    diminta  untuk mengerjakan soal yang sama bisa? 
S : insyaallah Bisa. 
 
 
Analisis II 
  Dari wawancara diketahui bahwa S4 sudah mengetahui informasi 

dan masalah pada soal dengan baik, ia juga sudah memiliki rencana 

penyelesaian masalah yang tepat, namun karena belum memahami prosedur 

yang digunakan untuk mencari solusi, sehingga tidak berhasil menarik 

kesimpulan, selain itu juga tidak memiliki keterampilan manipulasi numeric, 

ditambah kurang memiliki keterampilan operasi hitung pangkat dan akar 

pangkat. 

 

e. Subjek Penelitian 5 (S5) 

1) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 
S : Persegi panjang dengan panjang 28 cm, lebar 16 cm serta luas daerah  
        yang diarsir 294. 
P : Apa yang ditanyakan? 
S : Jari-jari lingkaran 
P : Bagaimana cara menghitungnya? 
S : Luas persegi panjang dikurangi luas lingkaran. 
P : Untuk mencari jari-jari terlebih dahulu kita mencari luas lingkaran. Itu  
        berarti yang tepat Luas persegi panjang dikurangi luas daerah yang  
        diarsir. 
S : Iya Bu. 
P : Nah, untuk mencari jari-jari  tinggal kita bisa memanfaatkan luas  
        lingkaran yang diketahui. Bagaimana rumusnya? 
S : hmm…r

L
 . 

P : Tepatnya  r L. Coba dihitung berapa? 
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S : 7 cm Bu. 
P : Ok, kemarin kenapa tidak diisi. Kenapa? 
S : Kemarin bingung urutan mengerjakannya Bu. 
P : Tetapi setelah tadi Ibu bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan soal  
         yang sama bisa? 
S : Iya Bu, insyaallah 
 
Analisis II 

S5 tidak mengerjakan soal ini karena bingung mengaitkan antara 

informasi pada soal dengan konsep lingkaran yang sudah dipelajari. Setelah 

dilakukan wawancara diketahui bahwa S5 sudah mengetahui informasi dan 

masalah pada soal, namun tidak memiliki keterampilan menyusun rencana 

penyelesaian masalah, selain itu S5 juga kurang terampil memanipulasi 

numeric. 

 

f. Subjek Penelitian 6 (S6) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

  Dari respon terlihat S6 berusaha merespon secara tepat, namun 

prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. Terlihat hal ini terjadi karena 

tidak adanya keterampilan mengaitkan antara informasi pada soal dengan 

masalah. 

 

2) Wawancara 

P : Yang diketahui dari soal apa? 

S : Jari-jari. 

P : Jari-jari itukan yang ditanyakan, coba perhatikan lagi soalnya. 

S : Panjang dan lebar persegi panjang. Panjangnya 28 cm, lebarnya 16 cm.  

P : Ok, apalagi? 
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S : Luas daerah yang diarsir. 

P : Ok, lalu apa yang ditanyakan? 

S : Jari-jari lingkaran. 

P : Bagus, lalu bagaimana cara menyelesaikannya? 

S : menghitung persegi panjang. 

P : Luasnya atau kelilingnya? 

S : Luasnya Bu. 

P : Ok, rumusnya apa? 

S : “panjang x lebar x  tinggi. Eh…panjang x lebar Bu” 

P : Ok, panjang x lebar. Terus apalagi? 

S : Luas lingkaran. 

P : iya, bagaimana caranya? 

S : πr . 

P : iya benar, tapi kita tidak bisa menghitung luas dengan rumus di atas,  

      karena jari- jarinya belum diketahui. Coba dari yang diketahui, adam  

      gunakan untuk mencari luasnya. Bisa nggak? 

S : Ngga tahu, Bu. 

P : Untuk mencari luas, kita bisa menggunakan luas persegi panjang  

       dikurangi Luas daerah yang diarsir. Nanti hasil pengurangan itu adalah  

       luas lingkaran. Paham? 

S : Oh iya bu.  

P : Setelah luas lingkaran sudah ketemu, untuk mencari jari-jari bagaimana 

       caranya? 

S : phi x jari-jari. 

P : Pertama kita menghitung kuadrat jari-jari dari rumus luas. Rumusnya  

      Luas  dibagi phi. Setelah ketemu kuadrat jari-jari, kita akarkan,  

      ketemulah jari-jarinya. 

S : Iya Bu. 

P : Coba sekarang lihat hasil pekerjaan kamu kemarin. Apa jawaban kamu  

      sudah benar? 

S : Belum Bu. 
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P : Mengapa jawaban nya seperti ini? 

S : Bingung caranya Bu.  

P : Ok, tetapi setelah Bu Miska bimbing, kalau diminta mengerjakan soal  

      yang samabisa kan? 

S : Iya Bu, insyaallah. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S6 tidak mampu membedakan informasi 

dengan masalah pada soal, ia juga tidak memiliki keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian masalah dari informasi yang ada pada soal. Pada saat 

wawancara peneliti meminta S6 mengerjakan soal yang sama, diketahui ada 

sub tugas yang tidak berhasil diselesaikan karena tidak memiliki pemahaman 

konsep yang baik tentang konsep persegi panjang, saat menentukan jari-jari 

setelah luas lingkaran sudah didapat S6 tidak memiliki keterampilan 

memanipulasi numeric sehingga prosedur dan data yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah tidak tepat. 

 

6. Analisis Soal Nomor 6 

a. Subjek Penelitian 1 (S1) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisi I 

 Dari respon terlihat bahwa S1 kurang teliti dalam menghitung Luas 

persegi, sehingga solusi dari masalah pada soal tidak didapatkan dengan tepat. 
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2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : persegi dengan panjang sisinya 14 cm, dan tiga perempat lingkaran  

        dengan jari- jari 7 cm. 

P : Apa yang ditanya? 

S : Luas daerah yang diarsir. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : Luas persegi dikurangi Luas tiga perempat lingkaran. 

P : Good, coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Iya Bu,saya kurang teliti dalam menghitung hasil dari luas  persegi. 

P : Oke, sudah tahu salahnya dimana. Kalau diminta untuk mengerjakan soal  

        yang sama sendiri bisa? 

S : insyaallah Bisa 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S1 memahami semua informasi dan 

masalah pada soal dengan baik,ia juga memiliki keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian masalah secara tepat, namun karena kurang teliti dalam 

menghitung luas persegi membuat solusi dari masalah pada soal tidak didapat 

secara tepat. 

 

b. Subjek Penelitian 2 (S2) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I  

 Dari respon terlihat bahwa S2 berhasil menyelesaikan sub tugas pertama 

dengan tepat,namun tidak begitu dengan sub tugas ke dua, karena kekurang 

telitian sehingga ada data yang hilang. Terlihat juga bahwa S2 kurang terampil 

dalam menyusun rencana penyelesaian untuk menarik kesimpulan. 

  

2) Wawancara 

P :apa yang diketahui? 

S : persegi dengan sisi 14 cm ,dan 3 lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

P : benar 3 lingkaran? Ini satu bagian berapa lingkaran? 

S :  lingkaran,  

P : ada tiga bagian, berarti  kali 3. Berapa? 

S :  lingkaran. 

P : ok, yang ditanyakan apa? 

S : luas daerah yang diarsir. 

P : gimana caranya? 

S : luas persegi dikurang luas lingkaran. 

P : ok. Coba sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. 

P  ada yang salah? 

S : iya bu, hasilnya salah dan saya belum membagi dengan 4. 

P : oke, kenapa? 

S : kurang teliti Bu. 

P : ok, kalau diminta mengerjakan dengan soal serupa bisa ? 

S : insyaallah bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S2 bisa membaca sebagian informasi 

pada soal, namun karena kurang terampil dalam menghitung pecahan 

sehingga S2 salah menyimpulkan informasi pada soal.  
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c. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

Analisis I  

Dari respon terlihat bahwa S3 tidak memahami apa yang ditanyakan, S3 

juga belum memiliki keterampilan terkait jari-jari dan diameter sebuah 

lingkaran, sehingga data yang dimasukkan pun tidak tepat. Terlihat juga S3 

tidak memiliki keterampilan dalam menentukan prosedur penyelesaian 

masalah pada soal no 6. 

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : persegi dengan sisi 7 cm. 

P : dari mana? 

S :dari sini,  (menunjukkan angka yang menunujukkan  panjang dari  

       sisinya) 

P : coba, tunjukkan kepada Bu miska sisi persegi itu yang mana? 

S : ini Bu (menunjukkan ruas garis yang merupakan sisi persegi) 

P : ok, kalu setengahnya 7 berarti panjang garis ini berapa? 

S : 14 cm. 

P : ok, good. Terus apa lagi yang diketahui? 

S : lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

P : ok, ada berapa bagian lingkaran? 

S : 1   bagian 

P : satu bagian ini berapa kalinya lingkaran? 
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S :  lingkaran 

P : ok, ada berapa   bagiannya? 

S : 3 bu 

P : berarti 3 kali ¼ berapa? 

S : 12. 

P : Tepatnya ada   lingkaran. 

S : iya bu. 

P :yang ditanyakan apa?  

S : luas daerah yang d iarsir. 

P : cara menghitungnya? 

S : menghitung luas persegi dengan rumus sisi kali sisi, dan luas  lingkaran. 

P : kalau sudah ketemu masing-masing luasnya, lalu diapakan? 

S : dikalikan. 

P : tepatnya dikurangi, yaitu luas persegi dikurangi luas  lingkaran. 

S : iya bu.  

P : coba dihitung hasil akhirnya berapa? 

S : 80.5 cm2 

P : ok, sekarang lihat pekerjaan kamu kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : iya bu, saya salah rumusnya. 

P : kenapa? 

S : lupa Bu. 

P : terus kenapa hasilya dikalikan dengan phi? 

S : phi nyakan , jadi saya kalikan. 

P : kalau dibandingkan dengan pekerjaan yang ibu bimbing tadi,tahu  

        salahnya  dimana ? 

S : iya bu, 

P : kalau diminta mengerjakan soal yang sama  bisa? 

S : iya bu. 
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Analisis II 

Dari wawancara diketahui bahwa S3 tidak memiliki keterampilan 

membaca keseluruhan informasi pada soal, ia juga masih belum terampil 

menghitung pecahan. Selain itu, S3 juga tidak memiliki keterampilan 

menyusun rencana penyelesaian masalah secara tepat sehingga prosedur dan 

data yang dimasukkan tidak tepat, yang pada gilirannya solusi dari masalah 

pun tidak didapat. 

 

d. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat S4 tidak memiliki keterampilan membaca informasi 

pada soal, sehingga data yang dimasukkan tidak tepat, selain itu S4 juga tidak 

tahu rumus luas lingkaran secara tepat sehingga prosedur penyelesaian 

masalah pun tidak tepat. 

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Persegi dengan sisi 7 cm, dan  bagian lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

P : Coba lihat dengan seksama panjang sisi persegi, setengahnya 7 cm, maka  

        panjang sisi berapa? 

S : 14 cm Bu.  

P : Good, kemudian perhatikan bagian lingkaran tiap satuannya. Berapa  

        bagian lingkaran? 

S :   Bu 

P : Oke, ada berapa bagian lingkaran yang sama? 
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S : tiga Bu, berarti total   

P : Ingat lho,kalau pecahan dengan penyebut sama dijumlahkan, maka yang  

        kita tambahkan cukup pembilangnya, sementara penyebut sama tidak  

        bertambah. Paham? 

S : Iya Bu. 

P : Yang ditanyakan apa? 

S : Luas daerah yang diarsir Bu. 

P : Good, bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung luas persegi dan luas lingkaran. 

P : Rumusnya? 

S : L sx s, Ll 2πr  

P : yakin dengan rumus luasnya? 

S : Hme…., bentar Bu. L πr   

P : Okey. Hasilnya berapa? 

S : Luas persegi 169 cm2, dan Luas lingkaran 115.5 cm2  

P : setelah itu diapakan? 

S : Ditambahkan Bu. 

P :Kita akan mencari luas daerah yang diarsir bagian dari persegi yang  

       Bukan lingkaran, artinya luas dari daerah itu pasti lebih kecil. Yang  

       nantinya ketika luas daerah yang diarsir ditambah luas lingkaran  

       akansama dengan luas persegi. Coba, kira-kira diapakan? 

S : Luas persegi dikurangi luas lingkaran Bu. 

P : good, berapa hasilnya? 

S : 80.5 cm2  

P : Okey,sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : He…, iya Bu. Saya salah memasukkan nilai sisinya. Pas itu saya melihat  

        gambar sekilas nilainya 7 cm ya sudah saya langsung mikir kalau sisi  

        persegi 7 cm. Terus untuk luas lingkaran saya lupa rumusnya. 

P : Kemudian, kenapa kemarin tidak dilanjutkan menghitung? 

S : Saya ngga tahu mesti diapakan hasil dari perhitungan luas masing- 

        masing lingkaran dan persegi. 
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P : Ok, setelah tadi ibu bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan lagi  

        Bisa? 

S : Insyaallah bisa bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S4 belum memiliki keterampilan untuk 

membaca informasi pada soal dengan tepat, ia juga masih kesulitan dengan 

operasi hitung pecahan, selain itu S4 juga belum memiliki keterampilan 

menyusun rencana penyelesaian masalah, sehingga prosedur dan data yang 

digunakan tidak tepat. Meski S4 berusaha mengoperasikan data pada level 

yang tepat, namun karena bingung langkah mana lagi yang harus dilakukan 

setelah selesai dengan sub tugas, sehingga kesimpulan pun tidak didapat. 

 

e. Subjek Penelitian 5 (S5) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

Dari respon terlihat bahwa S5 belum memiliki keterampilan dalam 

memahami masalah, sehingga data dan rumus yang diguanakan tidak tepat.  

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : persegi dengan sisi 7 cm, dan lingkaran dengan jari-jari 7 cm. 

P : Coba perhatikan, 7 cm adalah setengah dari panjang sisi persegi,berarti  

       berapa sisinya? 

S : Oh iya Bu, 14 cm. 
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P : Ada berapa bagian lingkaran? 

S :  lingkaran. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Luas daerah yang diarsir. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : Menghitung luas persegi dan luas  lingkaran. 

P : Coba dihitung lagi, masing-masing bagian , semuanya ada tiga, berarti  

         . Berapa totalnya? 

S :  Bu 

P : Okey, sekarang coba sampaikan bagaimana menghitung Luas persegi  

       dan Luas lingkaran. 

S : Lp sisi x sisi  dan lingkaran L πr . 

P : Masing-masing berapa hasilnya? 

S : Luas persegi 196 cm2 dan luas lingkaran 115.5 cm2 

P : Setelah itu diapakan? 

S : Ngga tahu Bu. 

P : Luas persegi dikurangi dengan luas lingkaran. Coba dihitung berapa  

       hasilnya? 

S : 80.5 cm2. 

P : Okey, sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Kemarin saya memasukkan nilai panjang sisi persegi 7 cm Bu. 

P : Kenapa? 

S : saya bingung menentukan panjang sisi Bu, saya lihat digambar tidak ada  

       angka kecuali angka 7 cm, sehingga saya berpikir panjang sisi persegi  

       adalah 7 cm. 

P : Lalu kenapa rumus luas lingkaran seperti ini? 

S : saya masih belum hafal rumus lingkaran, kadang sering tertukar dengan  

       rumus keliling. 

P : Baiklah, setelah dibandingkan antara pekerjaan kemarin dengan hari ini  

        ditambah bimbingan dari Ibu, bisa kalau diminta untuk mengerjakan soal  
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       yang sama? 

S : Insyaallah Bu. 

 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S5 masih kesulitan membaca informasi 

pada soal,selain itu S5 juga kurang terampil dalam mengoperasikan pecahan, 

sehingga prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. Tidak hanya itu, S5 

juga tidak memiliki keterampilan menyusun rencana untuk memperoleh solusi 

akhir dari masalah, sehingga prosedur yang sudah dilakukan, tidak dilanjutkan 

untuk memperoleh solusi akhir dari masalah. 

f. Subjek Penelitian 6 (S6) 

1) Wawancara 

P : Apa yang diketahui dari soal ? 

S : Persegi dan 3  lingkaran. 

P : Persegi dan  lingkaran ya.Sisi persegi berapa? 

S : 7, eh… 14 cm Bu. 

P : Ok, jari-jari lingkarannya? 

S : 7 cm. 

P : Yang ditanyakan apa ? 

S : Luas daerah yang diarsir. 

P : Ok, caranyaa bagaimana? 

S : Menghitung luas persegi dan  lingkaran. 

P : Setelah luas persegi dan lingkaran sudah didapat, lalu diapakan? 

S : ditambah, Bu. 

P : Luas persegi dikurangi luas ¾ lingkaran. 

S : Iya, Bu. 

P : Coba sekarang lihat hasil pekerjaannya. Kenapa tidak diisi? 

S : Bingung  Bu, bagaiman acara mengerjakannya. 

P : Tetapi setelah tadi Bu Miska bimbing, insyaallah bisa mengerjakan soal  
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         serupa? 

S : iya, Bu. 

 

Analisis II 

S6 tidak mengerjakan soal no ini dikarenakan tidak memiliki 

keterampilan membaca informasi pada soal secara tepat, sehingga bingung 

harus mengerjakan apa. 

 

7. Analisis Soal Nomor 7 

a. Subjek Penelitian 1 (S1) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat bahwa S1 tidak mampu mengaitkan informasi yang 

ada pada soal dengan pengetahuan yang sudah dipelajari, sehingga S1 tidak 

melanjutkan pekerjaannya.  

 

2) Wawancara 

P : Apa yang diketahui? 

S : Diameter taman 28 m, panjang kolam 8 m, dan lebarnya 6 m. Harga  

        rumput per  meter persegi Rp 6.000 dan biaya pemasangan Rp 4.000. 

P : apa yang ditanyakan? 

S : Biaya keseluruhan penanaman rumput. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : Luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. Hasilnya dikali 10.000. 

P : 10000 dari mana? 

S : harga rumput ditambah biaya penanaman rumput. 

P : Okey, coba hitung berapa hasilnya? 
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S : Rp 5.680.000 Bu. 

P : Good,kenapa kemarin tidak dilanjutkan mengerjakannya? 

S : fokus mengerjakan yang lain, tanpa terasa waktunya habis. Ya sudah  

        tidak saya lanjutkan. 

 

Analisis II 

Dari wawancara diketahui bahwa S1 sudah memiliki pemahaman yang 

baik tentang  informasi dan masalah pada soal, selain itu S1 juga sudah 

memiliki keterampilan mengaitkan informasi yang ada dengan pengetahuan 

yang sudah dipelajari untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, namun 

karena fokus pada soal yang dianggap sulit sehingga waktu habis hanya untuk 

mengerjakan soal tersebut dan tidak memiliki waktu yang cukup untuk 

mengerjakan soal ini.  

 

b. Subjek Penelitian 2 (S2) 

1) Hasil Pekerjaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis I 

 Dari respon terlihat pada level pertama, S2 sudah tepat dalam 

mengoperasikan tetapi di level selanjutnya terlihat bahwa S2 melakukan 

manipulasi yaitu tidak memasukkan angka tetapi hasil didapatkan. 

 

2) Wawancara 
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P :apa yang diketahui? 

S : diameter lingkaran 35 m, panjang persegi panjang 8 meter dan lebar 

       6 meter, harga rumput per meter 6.000, dan pemasangan rumput 4.000. 

P : yang ditanya?  

S : biaya keseluruhan 

P : cara mencarinya? 

S : menghitung luas lingkaran, luas persegi panjang kemudian luas lingkaran 

       dikurangi luas persegi panjang. 

P : lalu diapakan? 

S : dikali 10000 

P : setelah rumput dibeli, lalu kita pasang dengan biaya 4.000. jadi kita  

        tambahkan 6000 dengan 4000 kemudian kita kali dengan hasil  

        pengurangan luas lingkaran dengan  persegi panjang. 

P : coba lihat hasil pekerjaannya? Ada yang salah? 

S : iya bu, kemarin saya kurang teliti dalam menghitung sehingga hasil  

        salah. 

P : Setelah tadi ibu bimbing, kalau diminta untuk mengerjakan soal serupa  

        bisa? 

S : iya Bu, insyaallah. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S2 sudah memahami informasi dan 

masalah dengan baik, selain itu S2 juga sudah mampu mengaitkan informasi 

yang ada untuk menyususun rencana penyelesaian masalah, namun karena 

ketidaktelitian sehingga ada sub tugas yang hasilnya tidak tepat, sehingga 

solusi dari masalah tidak diperoleh.  

 

c. Subjek Penelitian 3 (S3) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

Dari respon terlihat bahwa S3 belum memiliki keterampilan terkait konsep 

lingkaran beserta unsur-unsurnya, selain itu terlihat S3 tidak memahami 

informasi dan masalah pada soal dengan baik, sehingga prosedur serta data 

yang digunakan tidak tepat.  

 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : diameter taman 35 m, panjang permukaan kolam 8 m, dan lebarnya 6 m,  

        harga rumput per meter  persegi Rp 6.000 dan biaya penanaman rumput  

        per meter persegi Rp 4.000. 

P : apa yang ditanyakan? 

S : Biaya keseluruhan yang dibutuhkan untuk menanam rumput. 

P : bagaimana caranya? 

S : π 28  

P    : Kenapa seperti itu? 

S    : kan diameter 35 bu, ya udah tinggal dikuadratkan kemudian dikalikan  

        dengan phi. 

P    : Ingat lho kalau phi itu sebuah ketetapan yang nilainya  atau 3.14. Jadi  

         Dalam  hal ini tidak perlu kita cari. Untuk menyelesaikan soal ini yang  

         perlu kita lakukan pertama adalah menghitung luas lingkaran dan  

         persegi panjang. Rumus luas lingkaran dan persegi panjang apa?  

S    : L πr  dan Lp p xl 

P     : okey, coba dihitung. 

S : L x28x28 2464, Lp 8 x6 48 Bu. 

P     : yakin 28 yang dimasukkan? 

S     : iya Bu. 

P     : dari soal diketahui 28 itu jari-jarikah atau diameter? 

S     : Oh ya, diameter Bu. 
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P     : berarti jari-jari berapa? 

S     : 14 Bu, berarti luas lingkaran 616 Bu. 

P : Ok. Setelah itu diapakan lagi? 

S : Luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. 

P : ok, lalu diapakan? 

S : dikali 6000 llau dibagi 4000. 

P : yang tepat kita tambahkan dulu biya keseluruhan penanaman rumput  

       baru kita kalikan dengan hasil pengurangan luas lingkaran dan persegi   

       panjang. Berapa hasilnya? 

S : Rp 5.680.000,Bu. 

P : Ok. Coba sekarang lihat hasil pekerjaan kamu kemarin. Kenapa seperti  

        ini? 

S : Bingung Bu, harus diapakan dan bagaimana urutan mengerjakannya. Jadi  

        saya langsung aja kuadratkan 28 setelah itu saya kalikan dengan phi. 

P : Jika dibandingkan dengan hasil pekerjaan yang ibu bagaimana? Tahu  

        letak kesalahan nya di mana? 

S : iya Bu. 

P : kalau diminta untuk mengerjakan soalyang sama, bisa? 

S : Insyaallah Bisa Bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S3 tidak memahami informasi pada soal, 

selain itu S3 juga tidak memahami konsep lingkaran dan unsur-unsurnya 

dengan baik, sehingga ia pun tidak mampu menyusun rencana penyelesaian 

masalah dari informasi pada soal, serta tidak menggunakan prosedur dan data 

yang tepat untuk mencari solusi dari masalah.  

 

d. Subjek Penelitian 4 (S4) 

1) Hasil Pekerjaan 
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Analisis I 

Dari respon terlihat S4 tidak memiliki keterampilan dalam memahami 

masalah sehingga prosedur dan data yang digunakan dalam menarik 

kesimpulan tidak tepat. 

2) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : Diameter 28 m, persegi panjang dengan panjang 8 m, lebar 6 m, harga  

        rumput 6000, dan biaya penanaman rumput Rp 4.000. 

P : Apa yang ditanyakan? 

S : Biaya keseluruhan penanaman rumput. 

P : Caranya bagaimana ? 

S :   x 28 88, lalu 88 x 10000= 880.000  

P :Untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan rumus keliling atau luas? 

S : Luas Bu. 

P : Okey, jadi kalau digambarkan ada lingkaran dan di dalamnya ada persegi  

        panjang. Nah, di dalam lingkaran dan berada di luar persegi panjang akan   

        ditanami rumput. Nah, kita kan mencari biaya untuk menanam rumput  

        tersebut. Caranya bagaimana? 

S : oya bu, Luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. 

P : Good, rumusnya coba teliti lagi. 

S : hmm…, lupa Bu. 

P : L πr , kalau luas persegi panjang  apa?   

S : panjang kali lebar 

P : setelah dikurangi lalu diapakan lagi? 

S : Dikalikan 10000 Bu 

P : Ok good. Berapa hasilnya? 
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S : Rp 5.680.000,00 

P :Okey, pintar. Sekarang lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa seperti ini? 

S : Kemarin saya lupa rumusnya Bu.  

P : Setelah selesai menghitung kenapa langsung dikalikan 10000? 

S : Saya mikirnya taman nyakan lingkaran, karena yang ditanya biaya  

        penanaman rumput di taman, jadi saya hitung luas lingkaran, lalu  

        langsung saya kalikan dengan 10000. 

P : Coba dibandingkan dengan hasil pekerjaan dengan bimbingan ibu. Sudah  

        tahusalahnya di mana? 

S : Iya Bu. 

P : kalau diminta untuk mengerjakan soal yang sama bisa? 

S : Insyaallah bisa bu. 

 

Analisis II 

 Dari wawancara diketahui bahwa S4 tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, 

selain itu S4 juga tidak tahu rumus luas lingkaran sehingga ia tidak mampu 

memperoleh solusi dari penyelesaian masalah. 

 

e. Subjek Penelitian 5 (S5) 

1) Wawancara 

P : apa yang diketahui? 

S : diameter 28 m, panjang persegi panjang 8 m dan lebar 6 m. Harga  

        rumput per meter kuadrat 6.000 dan harga pemasangan per meter kuadrat  

       4000. 

P : Apa yang ditanyakan ? 

S : biaya keseluruhan penanaman rumput. 

P : bagaimana cara mencarinya? 

S : menghitung jari-jari. 

P : yakin? 

S : keliling Bu. 
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P : Tepatnya kita menghitung luas lingkaran, lalu mengitung apa lagi? 

S : Luas persegi panjang.  

P : rumusnya? 

S : Lp p x l 

P : kalau luas lingkaran dan persegi panjang sudah ketemu, lalu diapakan? 

S : luas lingkaran dikurangi luas persegi panjang. 

P : terus diapakan lagi? 

S : ngga tahu Bu. 

P : kita tambahkan dulu biaya penanaman dengan harga rumput, setelah itu  

        kita kalikan dengan hasil pengurangan luas lingkaran dengan luas persegi  

       panjang. 

S : iya Bu. 

P : coba lihat hasil pekerjaan kemarin. Kenapa tidak diisi? 

S : Masih bingung urutan mencarinya. 

P : kalau diminta untuk mengerjakan soal yang serupa bisa ? 

S : iya bu.bisa. 

 

Analisis II 

 S5 tidak mengerjakan soal ini dikarenakan tidak mampu mengaitkan 

antara informasi pada soal dengan seperangkat pengetahuan yang telah 

dipelajari untuk menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal. 

 

f. Subjek Penelitian 6 (S6) 

1) Wawancara 

P : Yang diketahui dari soal apa? 

S : Diameter lingkaran 28 m. 

P : Lalu ada lagi? 

S : Persegi panjang, panjangnya 8 m dan lebar 6 m. 

P : Ok,lalu ada lagi? 

S : Harga rumput per meter persegi Rp 6.000 dan pemasangan rumput  

       Rp 4.000. 
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P : Ok, apa yang ditanyakan? 

S : Menghitung biaya keseluruhan pemasangan rumput.  

P : Ok, bagaimana cara menyelesaikannya? 

S : Menghitung luas lingkaran, luas persegi panjang. 

P : Rumusnya bagaimana? 

S : Luas persegi panjang adalah panjang kali lebar, luas lingkaran adalah phi  

       kali jari-jari kali jari-jari. 

P : Kalau sudah ketemu luas keduanya, lalu diapakan? 

S : ditambahkan Bu. 

P : Yang benar, kita mengurangi luas lingkaran dengan luas persegi panjang.  

        Setelah itu apa lagi yang dilakukan? 

S : Dikali 6.000 lalu dibagi 4.000. 

P : Tepatnya, kita kalikan hasil pengurangan luas masing-masing dengan  

        6.000 dan 4.000 lalu ditambahkan hasilnya. 

S : Iya bu. 

P : Kemarin kenapa tidak diisi? 

S : Bingung harus diapakan yang diketahui. 

P : Tetapi setelah tadi Bu Miska bimbing, kalau mengerjakan soal yang  

        sama bisa? 

S :iya Bu. 

 

Analisis II 

 S6 tidak mengerjakan soal karena tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi untukn menyelesaikan masalah. Setelah dilakukan 

wawancara diketahui S6 tidak memiliki keterampilan untuk menyusun 

rencana penyelesaian masalah pada soal karena tidak mampu mengaitkan 

informasi yang ada pada soal dengan konsep lingkaran yang sudah dipelajari. 
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Lampiran 21 

TAHAP PENYAJIAN DATA 

a. Soal Nomor 1 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 2 S2 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal 
dengan benar. S2 juga memiliki keterampilan untuk 
membuat rencana penyelesaian masalah pada soal, 
namun karena kurang terampil memanipulasi numeric, 
sehingga prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah tidak tepat. 
 

2 3 S3 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal 
secara tepat, namun karena S3 tidak memiliki 
keterampilan mengaitkan informasi yang ada dengan 
konsep lingkaran untuk menyelesaikan masalah, 
ditambah tidak tahu  rumus dan ketidakmampuan 
manipulasi numericmembuat prosedur dan data yang 
digunakan untuk mencari solusi dari masalah tidak tepat. 
 

3 4 S4 sudah mengetahui informasi dan masalah secara tepat 
pada soal, namun karena tidak memiliki pemahaman 
konsep yang baik tentang lingkaran, lupa rumusnya serta 
tidak mampu mengabstraksikan informasi yang ada 
membuat S4 menguunakan prosedur yang tidak tepat, 
selain itu karena ketidakmampuan untuk manipulasi 
numeric membuat S4 melakukan manipulasi data yaitu 
adanya alasan yang tidak logis saat menyelesaikan 
masalah. 

4 5 S5 sudah  mengetahui informasi dan masalah secara 
tepat, namun belum memiliki keterampilan 
menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah 
secaratepat dikarenakan beberapa hal diantaranya tidak 
memiliki ide untuk membuat rencana penyelesaian 
masalah, tidak tahu rumus yang tepat, serta tidak 
memiliki keterampilan memanipulasi numeri, namun 
terlihat S5 tetap berusaha untuk menemukan kesimpulan 
yang tepat sehingga melakukan manipulasi data berupa 
adanya alasan yang tidak logis untuk mendapatkan 
kesimpulan akhir. 
 

5 6 S6 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal, 
namun belum memiliki keterampilan  menggunakan 
informasi yang ada untuk membuat rencana 
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penyelesaian yang tepat. S6 juga belum hafal rumus dan 
memahami konsep lingkaran beserta aplikasinya pada 
soal, ditambah tidak dimilikinya keterampilan 
manipulasi numeric, sehingga prosedur dan data yang 
digunakan untuk mencari solusi dari masalah tidak tepat. 
 

 

 

 

b. Soal Nomor 2 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 1 S1 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal 
secara tepat, namun ada satu sub tugas dimana S1 tidak 
memiliki keterampilan dalam menyelesaikannya 
dikarenakan belum memahami konsep mencari keliling 
gabungan beberapa bangun,serta ada sub tugas lain 
dimana S1 tidak teliti dalam menghitung sehingga data 
yang digunakan tidak tepat, pada gilirannya solusi akhir 
tidak didapat. 
 

2 2 S2 belum mampu membaca keseluruhan informasi 
secara tepat, sehingga ada satu sub tugas yang tidak 
dikerjakan.  Selain itu S2 belum memahami konsep 
mencari keliling dari gabungan beberapa bangun datar, 
belum memiliki keterampilan merencanakan 
penyelesaian masalah dengan benar sehingga data dan 
prosedur, yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
tidak tepat. 
 

3 3 S3 tidak memiliki keterampilan untuk membaca 
informasi yang ada pada soal,sehingga salah 
menafsirkan bangun yang ada yang pada gilirannya 
prosedur dan data yang digunakan untuk menyelesaikan 
masalah tidak tepat.Tidak hanya itu, kesalahan dalam 
memilih prosedur dan data terjadi juga karena S3 tidak 
memiliki pemahaman konsep yang baik tentang 
lingkaran terutama diameter dan jari-jari. 
 

4 4 S4 tidak mampu membaca informasi yang ada pada soal 
secara tepat, selain itu ia juga tidak memahami konsep 
lingkaran terutama jari-jari serta tidak memiliki 
keterampilan untuk mengaplikasikan konsep luas dan 
keliling lingkaran dalam soal secara tepat, tidak 



158 
 

 

memiliki keterampilam mengaitkan antara informasi 
yang diketahui untuk menyusun rencana penyelesaian 
masalah yang tepat berdasarkan masalah,  sehingga 
prosedur dan data yang digunakan tidak tepat. 

5 5 S5 tidak memiliki keterampilan membuat rencana 
penyelesaian yang tepat karena tidak memiliki 
keterampilan mengaitkan informasi pada soal dengan 
seperangkat pengetahuan yang dimiliki untuk menyusun 
rencana penyelesaian masalah.  
 

6 6 S6 tidak memiliki keterampilan membaca informasi 
pada soal, selain itu juga tidak memiliki keterampilan 
dalam pemahaman konsep lingkaran, serta keterampilan 
menyelesaikan masalah pada soal, sehingga rumus, dan 
prosedur yang digunakan tidak tepat. 
 

 

 

c. Soal Nomor 3 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 3 S3 sudah mengetahui informasi dan masalah secra tepat 
dari soal,namun karena tidak dimilikinya keterampilan 
yang baik untuk meyelesaikan masalah, tidak mampu 
menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan 
masalah, tidak memahami konsep pada lingkaran 
terutama simbol-simbol pada lingkaran serta fungsinya 
membuat S3 menggunakan rumus, prosedur dan data 
yang tidak tepat. 
 

2 4 S4 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal, 
selain itu juga sudah memiliki keterampilan 
menyelesaikan masalah pada soal secara tepat, namun 
karena tidak ingat  rumus sehingga  data yang digunakan 
tidak tepat. 
 

3 5 S5 tidak memiliki keterampilan membuat rencana 
penyelesaian yang tepat karena kurang bisa memahami 
makna informasi dan masalah pada soal.  
 

4 6 S6 telah berhasil mendapatkan informasi dan masalah 
secara tepat pada soal, namun tidak memiliki 
keterampilan menggunakan informasi yang ada untuk 
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membuat rencana penyelesaian  masalah, sehingga 
prosedur yang digunakan untuk menyelesaikan masalah 
tidak tepat. 
 

 

d. Soal Nomor 4 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 1 S1 sudah mengetahui informasi dan masalah yang ada 
pada soal, ia juga sudah memiliki keterampilan 
membuat rencana penyelesaian  masalah, namun karena 
fokus mengerjakan soal yang sulit tanpa dirasa, tidak 
mungkin lagi untuk mengerjakan. 
 

2 3 S3 sudah mengetahui informasi dan masalah secara tepat 
pada soal, namun karena tidak adanya pemahamn 
konsep lingkaran beserta simbol serta fungsi dan 
aplikasinya, ditambah tidak adanya keterampilan 
menggunakan informasi yang ada untuk menyelesaikan 
masalah, membuat S3 menggunakan rumus , prosedur  
dan data yang tidak tepat untuk menyelesaikan masalah . 
 

3 4 S4 belum mampu membaca informasi yang ada pada 
soal, ia juga belum memahami konsep lingkaran 
terutama konsep diameter dan jari-jari. S4 juga tidak 
hafal rumus luas lingkaran, selain itu ia juga tidak 
memiliki keterampilan membuat rencana penyelesaian 
masalah pada soal, sehingga prosedur dan data yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah tidak tepat. 
 

4 5 S5 sudah mengetahui informasi dan masalah secara tepat 
pada soal, namun karena lupa rumus serta tidak 
memahami konsep lingkaran terutama keterampilan 
menentukan jari-jari, sehingga prosedur dan data yang 
digunakan tidak tepat. 
 

5 6 S6 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal, 
S6 juga sudah mempunyai rencana penyelesaian 
masalah, namun karena bingung memulai dari mana, 
selain itu S6 juga tidak mampu mengaitkan antara 
informasi yang ada dengan konsep lingkaran, sehingga 
pekerjaan tidak dilanjutkan. 
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e. Soal Nomor 5 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 1 S1 sudah memahami dengan baik informasi dan masalah 
pada soal, selain itu ia juga berhasil menyusun rencana 
penyelesaian masalah secara tepat, namun karena kurang 
terampil memanipulasi numeric S1 tidak berhasil 
mendapatkan kesimpulan yang tepat. 
 

2 2 S2 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal, 
ia juga memiliki keterampilan menyusun rencana 
penyelesaian, namun karena tidak memahami hasil dari 
prosedur yang dilakukan sehingga keliru menafsirkan 
kesimpulan. 
 

3 3 S3 sudah mengetahui informasi dan masalah  secara 
tepat pada soal, ia juga sudah memiliki keterampilan 
menyusun rencana penyelesaian,namun karena karena 
tidak memahami  dengan baik setiap prosedur yang 
dilakukan sehingga S3 salah menafsirkan hasil dari 
prosedur yang sudah dilakukan. Setelah peneliti 
meminta S3 untuk mengerjakan lagi dengan bimbingan 
peneliti, terlihat S3 masih belum terampil memanipulasi 
numeric sehingga kesimpulan akhir tidak didapatkan. 
 

4 4 S4 sudah mengetahui informasi dan masalah pada soal 
dengan baik, ia juga sudah memiliki rencana 
penyelesaian masalah yang tepat, namun karena belum 
memahami prosedur yang digunakan untuk mencari 
solusi, sehingga tidak berhasil menarik kesimpulan, 
selain itu juga tidak memiliki keterampilan manipulasi 
numeric, ditambah kurang memiliki keterampilan 
operasi hitung pangkat dan akar pangkat. 
 

5 5 S5 tidak mengerjakan soal ini karena bingung 
mengaitkan antara informasi pada soal dengan konsep 
lingkaran yang sudah dipelajari. Setelah dilakukan 
wawancara diketahui bahwa S5 sudah mengetahui 
informasi dan masalah pada soal, namun tidak memiliki 
keterampilan menyusun rencana penyelesaian masalah, 
selain itu S5 juga kurang terampil memanipulasi 
numeric. 

6 6 S6 tidak mampu membedakan informasi dengan 
masalah pada soal, ia juga tidak memiliki keterampilan 
menyusun rencana penyelesaian masalah dari informasi 
yang ada pada soal. Pada saat wawancara peneliti 
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meminta S6 mengerjakan soal yang sama, diketahui ada 
sub tugas yang tidak berhasil diselesaikan karena tidak 
memiliki pemahaman konsep yang baik tentang konsep 
persegi panjang, saat menentukan jari-jari setelah luas 
lingkaran sudah didapat S6 tidak memiliki keterampilan 
memanipulasi numeric sehingga prosedur dan data yang 
digunakan untuk menyelesaikan masalah tidak tepat. 
 

 

f. Soal Nomor 6 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 1 S1 memahami semua informasi dan masalah pada soal 
dengan baik,ia juga memiliki keterampilan menyusun 
rencana penyelesaian masalh secara tepat, namun karena 
kurang teliti dalam menghitung luas persegi membuat 
solusi dari masalah pada soal tidak didapat secara tepat. 
 

2 2 S2 bisa membaca sebagian informasi pada soal, namun 
karena kurang terampil dalam menghitung pecahan 
sehingga S2 salah menyimpulkan informasi pada soal.  
 

3 3 S3 tidak memiliki keterampilan membaca keseluruhan 
informasi pada soal,ia juga masih belum terampil 
menghitung pecahan.Selain itu, S3 juga tidak memiliki 
keterampilan menyusun rencana penyelesaian masalah 
secara tepat sehingga prosedur dan data yang 
dimasukkan tidak tepat, yang pada gilirannya solusi dari 
masalah pun tidak didapat. 
 

4 4 S4 belum memiliki keterampilan untuk membaca 
informasi pada soal dengan tepat, ia juga masih 
kesulitan dengan operasi hitung pecahan, selain itu S4 
juga belum memiliki keterampilan menyusun rencana 
penyelesaian masalah, sehingga prosedur dan data yang 
digunakan tidak tepat. Meski S4 berusaha 
mengoperasikan data pada level yang tepat, namun 
karena bingung langkah mana lagi yang harus dilakukan 
setelah selesai dengan sub tugas, sehingga kesimpulan 
pun tidak didapat. 
 

5 5 S5 masih kesulitan membaca informasi pada soal,selain 
itu S5 juga kurang terampil dalam mengoperasikan 
pecahan, sehingga prosedur dan data yang digunakan 
tidak tepat. Tidak hanya itu, S5 juga tidak memiliki 
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keterampilan menyusun rencana untuk memperoleh 
solusi akhir dari masalah, sehingga prosedur yang sudah 
dilakukan, tidak dilanjutkan untuk memperoleh solusi 
akhir dari masalah. 
 

6 6 S6 tidak mengerjakan soal no ini dikarenakan tidak 
memiliki keterampilan membaca informasi pada soal 
secara tepat, sehingga bingung harus mengerjakan apa. 
 

 

 

g. Soal Nomor 7 

No Subjek 
Penelitian 

Data Temuan 

1 1 S1 sudah memiliki pemahaman yang baik tentang  
informasi dan masalah pada soal, selain itu S1 juga 
sudah memiliki keterampilan mengaitkan informasi 
yang ada dengan pengetahuan yang sudah dipelajari 
untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, namun 
karena fokus pada soal yang dianggap sulit sehingga 
waktu habis hanya untuk mengerjakan soal tersebut dan 
tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengerjakan 
soal ini.  
 

2 2 S2 sudah memahami informasi dan masalah dengan 
baik, selain itu S2 juga sudah mampu mengaitkan 
informasi yang ada untuk menyususun rencana 
penyelesaian masalah, namun karena ketidaktelitian 
sehingga ada sub tugas yang hasilnya tidak tepat, 
sehingga solusi dari masalah tidak diperoleh.  

3 3 S3 tidak memahami informasi pada soal, selain itu S3 
juga tidak memahami konsep lingkaran dan unsur-
unsurnya dengan baik, sehingga ia pun tidak mampu 
menyusun rencana penyelesaian masalah dari informasi 
pada soal, serta tidak menggunakan prosedur dan data 
yang tepat untuk mencari solusi dari masalah.  
 

4 4 S4 tidak memiliki keterampilan menggunakan informasi 
untuk menyusun rencana penyelesaian masalah, selain 
itu S4 juga tidak tahu rumus luas lingkaran sehingga ia 
tidak mampu memperoleh solusi dari penyelesaian 
masalah. 
 

5 5 S5 tidak mengerjakan soal ini dikarenakan tidak mampu 
mengaitkan antara informasi pada soal dengan 
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seperangkat pengetahuan yang telah dipelajari untuk 
menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal. 
 

6 6 S6 tidak mengerjakan soal karena tidak memiliki 
keterampilan menggunakan informasi untukn 
menyelesaikan masalah. Setelah dilakukan wawancara 
diketahui S6 tidak memiliki keterampilan untuk 
menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal 
karena tidak mampu mengaitkan informasi yang ada 
pada soal dengan konsep lingkaran yang sudah 
dipelajari. 
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Lampiran 22 

TAHAP VERIFIKASI DATA 

 

a. Subjek Penelitian 1 (S1) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc U

m 

shp ao  

2 x x     x  - Tidak memahami konsep 

keliling, terutama keliling 

gabungan beberapa 

bangun. 

- Tidak teliti saat 

menggunakan data. 

 

4        x Fokus mengerjakan soal yang 

lain, hingga kehabisan waktu. 

 

5  x  x   x  Tidak memiliki keterampilan 

memanipulasi numeric. 

 

6       x  Tidak teliti dalam menghitung. 

 

7       x  Karena fokus mengerjakan soal 

yang sulit, hingga tanpa terasa 

waktu sudah habis untuk 

melanjutkan pekerjaan. 
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b. Subjek Penelitian 2 (S2) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc um shp ao  

1      x x  Tidak terampil memanipulasi 

numerik. 

2 x x x    x  - Belum memiliki 

keterampilan membaca 

informasi pada soal. 

- Belum memahami 

konsep keliling, terutama 

keliling gabungan 

beberapa bangun. 

5    x     Tidak memahami prosedur yang 

sudah dilakukan. 

 

6   x    x  Tidak terampil dalam 

menghitung pecahan. 

 

7      X   Lupa memasukkan nilai panjang 

dan lebar, tetapi karena tidak 

teliti dalam menghitung sehingga 

hasil tidak tepat. 

 

c. Subjek Penelitian 3 (S3) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc U

m 

shp ao  

1 x x     x  - Tidak mmemiliki 

keterampilan mengaitkan 

informasi pada soal 

dengan konsep lingkaran 
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- Tidak memiliki 

keterampilan 

memanipulasi numeric 

- Tidak tahu rumus. 

2 x x     x  Tidak memiliki pemahaman 

konsep lingkaran terutama 

konsep jari-jari dan diameter.  

Tidak  mampu membaca 

informasi secara tepat. 

3 x x     x  - Tidak memahami konsep 

lingkaran beserta fungsi 

dari simbol yang ada 

pada lingkaran. 

- Tidak memiliki 

keterampilan 

menggunakan informasi 

yang ada untuk 

menyusun rencana 

penyelesaian masalah 

yang tepat. 

 

4 x x     x  Tidak memahami konsep 

lingkaran beserta fungsi dari 

simbol-simbol yang ada pada 

lingkaran. 

 

5   x x   x  - Tidak memahmi setiap 

prosedur yang dilakukan 

- Tidak memiliki 

keterampilan manipulasi 

numeric 
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- Tidak memiliki 

keterampilan operasi 

hitung akar pangkat 

kuadrat. 

6 x x     x  - Tidak memiliki 

keterampilan membaca 

kkeseluruhan informasi 

pada soal 

- Belum terampil 

menjumlahkan bilangan 

pecahan. 

- Belum memahami 

konsep lingkaran. 

7 x x     x  - Tidak mampu memahami 

informasi pada soal 

- Tidak memahami konsep 

serta fungsi dari symbol 

yang ada pada lingkaran 

beserta unsur-unsurnya. 

 

d. Subjek Penelitian 4 (S4) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc um shp ao  

1 x x    x x  - Tidak memahami konsep 

lingkaran 

- Tidak ingat rumus 

- Tidak memiliki 

keterampilan 

memanipulasi numeric. 

2 x x     x  - Tidak mampu membaca 
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informasi pada soal 

secara tepat 

- Tidak memahami konsep 

lingkaran terutama 

konsep jari-jari secara 

tepat, serta tidak 

memiliki keterampilan 

untuk mengaplikasikan 

konsep luas lingkaran 

- Tidak mampu 

mengaitkan informasi 

yang ada pada soal 

dengan konsep lingkaran 

yang sudah dipelajari. 

3  x       Tidak ingat rumus. 

4 x x     x  - Belum mampu membaca 

informasi yang ada pada 

soal secara tepat 

- Tidak memahami konsep 

lingkaran terutama 

konsep diameter dan jari-

jari.  

- Tidak ingat rumus luas 

lingkaran 

5   x    x  - Tidak memahami setiap 

prosedur yang dilakukan, 

sehingga salah 

menafsirkan 

- Kurang terampil dalam 

manipulasi numeric 

- Tidak memiliki 
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keterampilan operasi 

hitung akar pangkat. 

6 x x     x  - Belum memiliki 

keterampilan untuk 

membaca informasi pada 

soal dengan tepat 

- Masih kesulitan dengan 

operasi hitung pecahan 

- Belum memiliki 

keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian 

masalah 

7 x x     x  - Tidak memiliki 

keterampilan 

menggunakan informasi 

untuk menyusun rencana 

penyelesaian masalah 

-  tidak tahu rumus luas 

lingkaran 

 

 

 

e. Subjek Penelitian 5 (S5) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc um shp ao  

1 x     x x  - Belum mampu 

menggunakan informasi 

untuk menyelesaikan 

masalah secara tepat 

- Tidak ingat rumus 
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- Tidak memiliki 

keterampilan manipulasi 

numeric 

 

2 x x     x  - Tidak memiliki 

keterampilan membaca 

informasi yang ada pada 

soal 

- Tidak memiliki 

pemahaman konsep 

lingkaran yang baik 

- Tidak ingat rumus 

 

3        x S5 tidak mengerjakan soal 

dikarenakan tidak memiliki 

keterampilan mengaitkan 

informasi pada soal dengan 

seperangkat pengetahuan yang 

dimiliki untuk menyusun rencana 

penyelesaian. 

4  x     x  - Tidak ingat rumus 

- Tidak memahami konsep 

lingkaran terutama 

konsep jari-jari lingkaran 

- Tidak memiliki 

keterampilan 

menggunakan semua  

informasi yang ada untuk 

menyelesaikan masalah. 

5        x S5 tidak mengerjakan soal 

karena tidak memiliki 
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keterampilan mengaitkan 

informasi yang ada dengan 

konsep lingkaran yang sudah 

dipelajari untuk menyusun 

rencana penyelesaian masalah. 

6 x x     x  - Masih kesulitan 

membaca informasi pada 

soal 

- kurang terampil dalam 

mengoperasikan pecahan 

- Tidak terampil 

menggunakan informasi 

yang dibaca untuk 

menyusun rencana 

penyelesaian. 

7        x Tidak mengerjakan soal ini 

dikarenakan tidak mampu 

mengaitkan antara informasi 

pada soal dengan seperangkat 

pengetahuan yang telah 

dipelajari untuk menyusun 

rencana penyelesaian masalah 

pada soal. 

 

f. Subjek Penelitian 6 (S6) 

Soal yang 

salah 

Letak Kesalahan  Penyebab 

id ip od oc rlc um shp ao  

1 x x    x x  - Belum memiliki 

keterampilan  

menggunakan informasi 

yang ada untuk membuat 



172 
 

 

rencana penyelesaian 

yang tepat.  

- Tidak ingat rumus 

- Tidak  memahami konsep 

lingkaran beserta 

aplikasinya pada soal 

- Tidak memiliki 

keterampilan manipulasi 

numeric 

2 x x     x  - Tidak memiliki 

keterampilan membaca 

informasi pada soal 

- Tidak memiliki 

pemahaman konsep 

lingkaran 

 

3 x x     x  Tidak memiliki keterampilan 

menggunakan informasi yang 

ada untuk membuat rencana 

penyelesaian  masalah. 

 

4       x  - Tidak mampu 

mengaitkan informasi 

yang ada pada soal 

dengan seperangkat 

konsep lingkaran yang 

sudah dipelajari untuk 

menyusun rencana 

penyelesaian 

- Bingung tahapan 

penyelesaian masalah 
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5 x x     x  - Tidak mampu 

membedakan informasi 

dengan masalah pada soal

- Tidak memiliki 

keterampilan menyusun 

rencana penyelesaian 

masalah dari informasi 

yang ada pada soal 

- Tidak memahami konsep 

persegi panjang 

- Tidak memiliki 

keterampilan 

memanipulasi numeric  

6        x S6 tidak mengerjakan soal no ini 

dikarenakan tidak memiliki 

keterampilan membaca informasi 

pada soal secara tepat, sehingga 

bingung harus mengerjakan apa. 

 

7        x S6 tidak mengerjakan soal 

karena tidak memiliki 

keterampilan menggunakan 

informasi untuk menyelesaikan 

masalah 
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Lampiran 23 

HASIL PEKERJAAN SUBYEK PENELITIAN  

 

1. Hasil Pekerjaan S1 
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2. Hasil Pekerjaan S2 
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3. Hasil Pekerjaan S3 
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4. Hasil Pekerjaan S4 
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5. Hasil Pekerjaan S5 
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6. Hasil Pekerjaan S6 
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Lampiran 24 
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Lampiran 25 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Lampiran 26 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Lampiran 27 
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The image cannot be displayed. Your computer may not have enough memory to open the image, or the image may have been corrupted. Restart your computer, and then open the file again. If the red x still appears, you may have to delete the image and then insert it again.

Lampiran 28 

 

   



 

 

Lampiran 29 

CONTOH HASIL KOREKSI PEKERJAAN PESERTA DIDIK 

No Jawaban Skor 
id ip od oc rlc um shp ao 

1 

      

√ √ 

 

 

 

 

keterampilan manipulasi numerik/rumus (shp) 

Tanpa ada alasan yg logis, 44, menjadi 44  (um) 


