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ABSTRAK 

Satoto, S. 2012. Analisis Kesalahan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA Negeri 1 
Kendal dalam Menyelesaikan Soal Materi Jarak pada Bangun Ruang. Skripsi, 
Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd. dan 
Pembimbing II Hery Sutarto, S.Pd., M.Pd.  
 
Kata kunci : analisis kesalahan, hasil belajar 
 

Siswa kelas X SMA Negeri 1 Kendal membuat kesalahan pada saat 
mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang. Salah satu cara yang dapat 
digunakan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan adalah dengan melakukan 
analisis kesalahan hasil belajar siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui jenis dan penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam 
menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang dengan menggunakan 
prosedur Newman. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan 
menggunakan metode tes dan wawancara. Subjek penelitian diambil 6 dari 33 
siswa kelas X-5, masing-masing terdiri atas 2 siswa dari kelompok atas, sedang, 
dan bawah. Pengelompokkan didasarkan perangkingan hasil tes siswa, kemudian 
dipilih secara acak 2 siswa pada masing-masing kelompok. Setiap subjek 
penelitian diwawancarai terkait hasil pekerjaannya pada soal materi jarak pada 
bangun ruang. Uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

Diperoleh simpulan, siswa berusaha untuk mengimplementasikan prosedur 
Newman saat mengerjakan soal matematika. Namun, karena kurang terbiasa, 
sering terjadi adanya langkah yang tidak dilakukan, yaitu pada langkah 
memahami masalah dan transformasi. Untuk jenis kesalahan yang dilakkan siswa 
saat mengerjakan soal, tidak ada siswa yang melakukan jenis kesalahan membaca. 
Kesalahan baru dilakukan siswa pada saat memahami masalah. jenis kesalahan 
yang dilakukan adalah kesalahan dalam memahami masalah. Penyebabnya adalah 
kurangnya kemampuan siswa dalam membuat ilustrasi, kurang cermat dalam 
menggambar sehingga ilustrasi yang tergambar tidak sesuai dengan yang 
dimaksud, dan mengabaikan tidak melakukan karena merasa tidak perlu. Jenis 
kesalahan selanjutnya yang dilakukan siswa adalah kesalahan kemampuan dalam 
memproses. Penyebabnya adalah karena lemahnya kemampuan dari siswa dalam 
hal manipulasi aljabar, dan kurang cermat dalam proses perhitungan. Jenis 
kesalahan lain yang dilakukan oleh siswa adalah kesalahan pada saat penulisan 
jawaban, penyebabnya adalah kurang cermat dan tergesa-gesa dalam menulis. 
Beberapa solusi yang bisa digunakan untuk meminimalisir kesalahan siswa adalah 
dengan memastikan bahwa siswa benar-benar sudah menguasai materi jarak pada 
bangun ruang dengan benar, memastikan bahwa siswa telah tuntas pada materi 
aljabar, dan juga menghimbau siswa untuk mengecek kembali pekerjaannya 
sebelum dikumpulkan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu tentang struktur yang terorganisasikan 

dengan baik. Di dalam Depdiknas (2004: 6), dijelaskan bahwa mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua siswa dengan tujuan untuk melatih dan 

menumbuhkan cara berpikir secara sistematis, logis, kritis, kreatif dan konsisten, 

serta dapat mengembangkan sikap gigih dalam menyelesaikan masalah. 

Kompetensi-kompetensi ini diperlukan tak lain agar siswa dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi, salah satunya 

dalam menyelesaikan soal matematika. 

Di dalam BSNP (2007: 12), dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika 

bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir siswa dan memberikan 

pengetahuan matematika dasar. Pada jenjang menengah, pelajaran matematika 

juga bertujuan mengenalkan dasar-dasar matematika sebagai ilmu. Pada tahap 

awal, siswa diperkenalkan kepada matematika yang bersifat informal. Sejalan 

dengan tahap perkembangan mereka, siswa diperkenalkan secara bertahap kepada 

matematika yang bersifat formal. 

Salah satu aspek atau ruang lingkup materi matematika pada satuan 

pendidikan SMA dan MA adalah geometri. Menurut Krismanto (2004: 1), 

geometri mempelajari hubungan antara titik, garis, sudut,  bidang dan bangun 
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ruang. Geometri merupakan suatu sistem dengan penalaran yang logis, dari fakta-

fakta yang diterima sebagai kebenaran ditemukan sifat-sifat baru yang semakin 

berkembang. Lebih lanjut, Krismanto (2004: 1) menjelaskan bahwa dalam 

beberapa dasawarsa terakhir perkembangan kurikulum geometri di Indonesia 

kurang mengembangkan ke arah pemikiran yang logis. Materi lebih banyak 

ditekankan kepada fakta-fakta yang bersifat parsial, dan perhitungan-perhitungan 

sering mendasarkan pada langkah jalan pintas, sedangkan analisis khususnya 

analisis terhadap bangun ruang kurang mendapatkan perhatian, sehingga 

kemampuan keruangan siswa pun umumnya menjadi lemah. 

Hal ini ditunjukkan oleh persentase penguasaan materi soal matematika 

pada Ujian Nasional SMA/MA tentang kemampuan menghitung jarak yang 

melibatkan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang. Secara nasional, persentase 

penguasaan materi baik di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional sejak tahun 

2006 hingga 2011 belum pernah mencapai 75% (tabel 1). 

Tabel 1.1 Persentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional 
SMA/MA Kemampuan Menghitung Jarak Titik ke Garis atau Titik ke 
Bidang pada Bangun Ruang 

Tahun Pelajaran Tingkat 
Kabupaten *) Tingkat Propinsi Tingkat 

Nasional 
2010/2011 39,50% 52,96% 64,78% 
2009/2010 23,33% 24,27% 65,36% 
2008/2009 53,63% 56,34% 73,25% 
2007/2008 66,73% 65,22% 72,43% 
2006/2007 41,79% 36,53% 50,39% 

*) Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah 
Sumber: Laporan Hasil Ujian Nasional oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Nasional 2011 
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Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal dengan guru matematika 

kelas X di SMA 1 Kendal, diperoleh informasi bahwa pada tahun pelajaran 

2010/2011 banyak ditemukan kesalahan ketika siswa mengerjakan soal pada 

materi jarak pada bangun ruang. Hal ini dapat terlihat dari hasil ulangan dengan 

jumlah peserta 36 siswa, terdapat 25 siswa yang memperoleh nilai ulangan yang 

masih berada di bawah Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ditetapkan 

oleh sekolah, yaitu 68. Kesalahan yang dilakukan siswa pada umumnya saat 

menggambar objek jarak dalam dimensi tiga. Guru beranggapan bahwa kurangnya 

media pembelajaran sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya kesalahan pada 

siswa dalam mengerjakan soal. Guru juga menambahkan bahwa pembelajaran 

matematika yang dilakukan selama ini menggunakan metode pembelajaran 

ceramah, tanya jawab, dan latihan soal. 

Karena permasalahan tersebut, kebutuhan media pembelajaran pada materi 

ruang dimensi 3 kelas X untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi menjadi tinggi. Perkembangan teknologi sekarang ini menuntut 

penggunaan komputer yang lebih variatif dan efektif, termasuk di dalamnya 

penggunaan aplikasi (software) komputer dalam pembelajaran di sekolah. 

Salah satu penggunaan aplikasi yang dapat membantu pembelajaran pada 

kompetensi dasar menentukan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

dalam ruang dimensi tiga adalah Dynamica Geometry Software (DGS) Cabri 3D. 

Dengan menyediakan pembelajaran perangkat lunak geometri dinamis yang tepat, 

guru dimungkinkan dapat mendukung pengalaman-pengalaman siswa dan 

mengajarkan geometri kepada mereka melalui investigasi. 
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Menurut Sukmadinata (2007: 197), dalam pembelajarannya guru harus 

mengenal dan memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan 

yang telah dicapainya, kemampuan-kemampuannya, keunggulan dan 

kekurangannya, hambatan yang dihadapi serta faktor-faktor dominan yang 

mempengaruhinya. Sebagaimana tertulis dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 

2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan, kegiatan dalam penilaian yang 

dilakukan guru adalah mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil 

belajar, serta memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan belajar 

yang dialami siswa yaitu dengan menganalisis kesalahan hasil belajar siswa. 

Dengan menganalisis kesalahan hasil belajar siswa, diharapkan guru dapat 

mengetahui penyebab siswa mengalami kesalahan dalam mengerjakan soal 

matematika. Dalam penelitian ini, hasil belajar siswa yang akan dianalisis berupa 

hasil pekerjaan siswa saat menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang. 

Informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dan penyebabnya 

dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam menentukan rancangan 

pembelajaran yang sesuai. Selain itu, guru juga dapat menentukan pembelajaran 

alternatif yang dapat ditempuh untuk meminimalkan tejadinya kesalahan yang 

sama. 

Berdasarkan uraian permasalahan, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian tentang Analisis Kesalahan Hasil Belajar Siswa Kelas X SMA 

Negeri 1 Kendal dalam Menyelesaikan Soal Materi Jarak pada Bangun 
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Ruang dengan Menggunakan Prosedur Newman Tahun Pelajaran 

2011/2012. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

(1) Apa sajakah jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal materi jarak pada bangun ruang dengan menggunakan prosedur 

Newman?  

(2) Apa sajakah penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal materi jarak pada bangun ruang dengan menggunakan prosedur 

Newman? 

(3) Bagaimanakah solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan kesalahan 

yang dibuat oleh siswa dalam menyelesaikan soal materi jarak pada 

bangun ruang dengan menggunakan prosedur Newman? 

(4) Bagaimanakah penerapan prosedur Newman yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengetahui apa saja jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang dengan menggunakan 

prosedur Newman. 
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(2) Mengetahui apa saja penyebab terjadinya kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang dengan menggunakan 

prosedur Newman. 

(3) Mengetahui solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan kesalahan 

yang dibuat oleh siswa dalam menyelesaikan soal materi jarak pada 

bangun ruang dengan menggunakan prosedur Newman. 

(4) Mengetahui penerapan prosedur Newman yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan adalah sebagai berikut. 

1.4.1 Guru 

Bagi guru, penelitian dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam 

upaya mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik pada materi jarak pada 

bangun ruang di tahun mendatang. Informasi mengenai kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dan penyebabnya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

guru dalam menentukan rancangan pembelajaran yang sesuai. Selain itu, guru 

juga dapat menentukan pembelajaran alternatif yang dapat ditempuh untuk 

meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama, sehingga hasil belajar siswa di 

tahun mendatang akan menjadi semakin baik. 

1.4.2 Siswa 

Bagi subyek penelitian, mereka dapat mengetahui jenis-jenis kesalahan 

yang dilakukan dan mengetahui penyebab terjadinya kesalahan dalam 
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menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang, sehingga mereka dapat lebih 

optimal mempelajari materi jarak pada bangun ruang untuk mempersiapkan diri 

menghadapi ujian nasional. 

1.4.3 Dunia pendidikan 

Bagi dunia pendidikan, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari 

matematika khususnya materi jarak pada bangun ruang. 

 
1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Analisis Kesalahan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 60), analisis adalah penyelidikan 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa 

sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Sedangkan 

kesalahan dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1247), adalah kekeliruan, 

perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). Analisis kesalahan 

dalam penelitian ini merupakan penyelidikan terhadap penyimpangan-

penyimpangan atas jawaban yang benar dan bersifat sistematis dari siswa kelas X 

SMA Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2011/2012 dalam menyelesaikan soal 

matematika materi jarak pada bangun ruang. 

1.5.2 Prosedur Newman 

Terdapat bermacam-macam cara dalam menyelesaikan soal matematika, 

salah satunya adalah dengan menggunakan prosedur Newman. Menurut 

Prakitipong & Nakamura (2006: 113), prosedur Newman adalah sebuah metode 

untuk menganalisis kesalahan dalam soal uraian. Langkah-langkah yang harus 
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dilakukan untuk menyelesaikan soal matematika menurut Newman yaitu 

membaca soal, memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan 

penulisan jawaban. 

1.5.3 Hasil Belajar 

Menurut Anni (2006: 5), hasil belajar adalah perubahan yang diperoleh 

siswa setelah proses pembelajaran bergantung pada apa yang telah dipelajari oleh 

siswa. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah perubahan yang terjadi pada siswa 

kelas X SMA Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2011/2012 setelah melalui proses 

pembelajaran bersama peneliti. 

1.5.4 Materi Jarak Pada Bangun Ruang 

Materi Jarak pada Bangun Ruang merupakan materi yang diberikan pada 

siswa kelas X semester 2. 

 
1.6 Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian yang dirinci sebagai berikut. 

(1) Bagian pendahuluan skripsi, yang berisi halaman judul, halaman pengesahan, 

halaman motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian isi skripsi, memuat lima bab yaitu sebagai berikut. 

Bab 1. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan. 
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Bab 2 Landasan Teori 

Bab ini membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi serta 

penjelasan yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam 

penelitian 

Bab 3 Metode Penelitian 

Bab ini berisi jenis penelitian, lokasi penelitian, data penelitian, 

metode pengumpulan data, metode penyusunan instrumen, metode penentuan 

subjek penelitian, metode analisis data, dan uji keabsahan data.  

Bab 4 hasil dan pembahasan  

Bab ini berisi hasil analisis data dan pembahasannya yang disajikan 

untuk menjawab permasalahan penelitian.  

Bab 5 penutup  

Bab ini berisi simpulan dan saran dalam penelitian. 

(3) Bagian akhir skripsi terdiri dari daftar pustaka yang digunakan sebagai acuan 

dan lampiran-lampiran yang melengkapi uraian pada bagian inti. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi teori belajar 

belajar, hakikat matematika, pembelajaran matematika, model pembelajaran 

kontekstual CTL (Contextual Teaching and Learning), hasil belajar, prosedur 

Newman, analisis kesalahan, jenis-jenis kesalahan menurut Newman dan tinjauan 

materi jarak pada bangun ruang. 

2.1 Belajar 

Menurut Djamarah dan Zain (2010: 38), belajar pada hakikatnya adalah 

perubahan yang terjadi di dalam diri seseorang setelah berakhirnya melakukan 

aktivitas belajar. Menurut Gagne dan Berlnier sebagaimana dikutip oleh Anni 

(2007; 2), belajar merupakan proses saat suatu organisme mengubah perilakunya 

karena hasil dari pengalaman. 

Dari dua pendapat mengenai belajar tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari pengetahuan atau 

pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Teori belajar yang mendukung dalam penelitian ini antara lain sebagai 

berikut. 
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2.1.1 Teori Jean Piaget 

Belajar tidak hanya diperoleh melalui pengalaman pribadi siswa dalam 

memahami materi yang disampaikan dalam pembelajaran. Namun pembelajaran 

juga menekankan pada sikap atau perilaku siswa. Perilaku ini ditunjukkan dalam 

suatu pekerjaan kelompok yang di dalamnya terdapat sikap saling kerjasama dan 

saling membantu antar dua orang atau lebih sehingga mendorong belajar aktif dan 

interaksi sosial. 

Piaget mengungkapkan, sebagaimana dikutip oleh Rifa’i (2009: 207) 

bahwa ada tiga prinsip utama pembelajaran, yaitu (1) belajar aktif, (2) belajar 

lewat interaksi sosial, dan (3) belajar lewat pengalaman pribadi. Pada prinsip 

pertama, Piaget menekankan pentingnya belajar aktif, dengan pembelajaran 

terbentuk dari proses aktif subyek belajar dari pengetahuan yang dimiliki. Untuk 

membantu perkembangan kognitif anak, perlu diciptakan suatu kondisi belajar 

yang memungkinkan anak belajar sendiri. Pada prinsip kedua, yakni belajar lewat 

interaksi sosial, perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadinya interaksi 

diantara siswa. Piaget percaya bahwa belajar bersama, baik diantara sesama, anak-

anak maupun dengan orang dewasa akan membantu perkembangan kognitif 

mereka. Tanpa interaksi sosial perkembangan kognitif anak akan tetap bersifat 

egosentris. Sebaliknya lewat interaksi sosial, perkembangan kognitif anak akan 

mengarah ke banyak pandangan, artinya khasanah kognitif anak akan diperkaya 

dengan macam-macam sudut pandang dan alternatif tindakan. Pada prinsip ketiga, 

yakni belajar lewat pengalaman sendiri. Perkembangan kognitif anak akan lebih 

berarti apabila didasarkan pada perkembangan nyata dari pada bahasa yang 
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digunakan berkomunikasi. Pembelajaran di sekolah hendaknya dimulai dengan 

memberikan pengalaman-pengalaman nyata dari pada dengan pemberitahuan-

pemberitahuan, atau pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya harus persis seperti 

yang diinginkan pendidik. Disamping akan membelenggu anak, dan tiadanya 

interaksi sosial, belajar verbal tidak menunjang perkembangan kognitif anak yang 

lebih bermakna. Oleh karena itu, Piaget sependapat dengan prinsip pendidikan 

dari kongkrit ke abstrak, dan dari khusus ke umum.  

Dengan demikian, keterkaitan penelitian ini dengan pendekatan teori 

Piaget adalah belajar lewat interaksi sosial bahwa siswa melakukan pembelajaran 

diperkenankan untuk berkelompok kecil serta merangsang siswa untuk aktif 

bertanya dan berdiskusi untuk menyelesaikan soal-soal yang diberikan mengenai 

materi jarak pada bangun ruang. 

2.1.2 Teori Brunner 

Dalam pembelajaran matematika tidak cukup dengan penyampaian materi 

saja tetapi juga membutuhkan media pembelajaran. Media pembelajaran dapat 

membantu siswa dalam memahami materi. Media pembelajaran ini kita kenal 

sebagai alat bantu belajar. CD pembelajaran merupakan salah satu contoh alat 

bantu belajar. 

Jerome Brunner sebagaimana dikutip oleh Suherman (2003: 43) 

mengungkapkan bahwa “dalam proses belajar anak sebaiknya diberi kesempatan 

untuk memanipulasi benda-benda (alat peraga)”. Melalui alat peraga anak akan 

melihat langsung bagaimana keteraturan dan pola struktur dalam benda yang 

sedang diperhatikan. Dengan kata lain benda yang ditampilkan merupakan benda 
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konkret. Namun ada beberapa peristiwa dan benda yang tidak bisa dibawa dalam 

pembelajaran di kelas. Maka untuk tetap mengajarkan pengetahuan, konsep, 

kemampuan, dan pemahaman yang dibutuhkan oleh siswa tentang suatu masalah 

tetap maksimal, keberadaan penyajian CD pembelajaran dapat sangat berperan. 

Pada pembelajaran, sebaiknya guru lebih mementingkan partisipasi aktif 

dari setiap siswa dan mengenal dengan baik adanya perbedaan kemampuan siswa. 

Menurut Sugandi (2006: 36-38) dalam belajar, guru hendaknya memperhatikan 

empat hal sebagai berikut. 

(1) Mengusahakan agar setiap siswa berpartisipasi aktif. 

(2) Menganalisis struktur materi yang akan diajarkan. 

(3) Menganalisis squence. Guru mengajar, berarti membimbing siswa melalui 

urutan pernyataan-pernyataan dari suatu masalah. 

(4) Memberi reinforcement dan umpan balik pada saat siswa mengetahui bahwa 

mereka menemukan jawaban. 

Dalam belajar, setiap anak melewati tahapan-tahapan dalam memahami 

materi. Menurut Suherman (2003: 44), Brunner mengemukakan bahwa dalam 

proses belajarnya anak melewati 3 tahap yakni sebagai berikut. 

(1) Tahap Enaktif 

Pada tahap ini, anak secara langsung terlihat dalam memanipulasi objek.  

(2) Tahap Ikonik 

Tahap ini kegiatan yang berlangsung, anak berhubungan dengan mental 

yang merupakan gambaran dari objek-objek yang dimanipulasi.  
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(3) Tahap Simbolik 

Tahap ini anak memanipulasi simbol-simbol atau lambang-lambang objek 

tertentu. siswa sudah mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap 

objek riil.  

Teori Brunner digunakan dalam mempelajari struktur-struktur dari aspek 

kognitif agar anak dapat menemukan sendiri konsep yang dipelajari. Untuk dapat 

memahami suatu konsep maka dalam belajar anak harus dapat memahami dan 

menganalisis pengetahuan baru sehingga dapat dicari kebermaknaannya dan 

kebenarannya dengan bahasa mereka sendiri. Pembelajaran yang efektif dapat 

terjadi jika penyampaian materi pada anak disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan anak dan melalui tahapan-tahapan dalam proses belajar. Dengan 

demikian keterkaitan penelitian ini dengan teori Brunner adalah penggunaan 

media pembelajaran berupa CD pembelajaran dalam pembelajaran yang dapat 

membantu menyampaikan pengalaman kepada siswa serta memberikan gambaran 

mengenai objek yang mewakili suatu konsep. 

2.2 Hakikat Matematika 

Sujono mengemukakan beberapa pengertian  matematika, sebagaimana 

dikutip oleh Ayunanda (2012: 14), yaitu: 

…matematika diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan 
terorganisasi secara sistematik. Selain itu, matematika merupakan ilmu 
pengetahuan tentang penalaran yang logik dan masalah yang berhubungan 
dengan bilangan. Bahkan dia mengartikan matematika sebagai ilmu bantu 
dalam menginterpretasikan berbagai ide dan kesimpulan. 
 

Matematika disusun untuk mengembangkan kemampuan berhitung, 

mengukur, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam 
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kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran, geometri, aljabar, dan 

tigonometri. Selain itu, matematika juga mengembangkan kemampuan 

mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model matematika yang 

dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, grafik ataupun tabel.  

Menurut Bell, sebagaimana dikutip oleh Wardhani (2008: 9), terdapat 

empat objek dalam pembelajaran matematika sebagai berikut. 

(1) Fakta 

Fakta merupakan objek matematika yang dinyatakan dalam simbol, lambang, 

tanda atau notasi tertentu. Misalkan di dalam aljabar terdapat tanda “+” untuk 

penjumlahan, dan di dalam geometri juga terdapat simbol ⊥  untuk 

menyatakan tegak lurus. 

(2) Konsep 

Konsep merupakan ide abstrak yang dapat digunakan untuk memungkinkan 

seseorang mengklasifikasikan sekumpulan objek. Misalnya “kubus” adalah 

nama suatu konsep abstrak. Dengan konsep ini, akhirnya akan dapat 

digolongkan apakah suatu bangun ruang merupakan contoh kubus atau 

bukan. 

(3) Prinsip 

Prinsip merupakan rangkaian konsep-konsep beserta hubungannya. 

Umumnya prinsip berupa pernyataan, misalnya melalui dua buah titik hanya 

dapat dilukis tepat satu garis lurus. Beberapa prinsip merupakan prinsip dasar 

yang dapat diterima kebenarannya secara alami tanpa pembuktian. Prinsip 

dasar ini disebut aksioma atau postulat. 
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(4) Skill atau keterampilan 

Keterampilan dalam matematika adalah kemampuan pengerjaan dan prosedur 

yang harus dikuasai oleh siswa dengan kecepatan dan ketepatan yang tinggi, 

misalnya, operasi hitung. Beberapa keterampilan ditentukan oleh seperangkat 

aturan atau instruksi atau prosedur yang berurutan, yang disebut algoritma, 

misalnya prosedur menyelesaikan perhitungan terkait dalil Pythagoras. 

2.3 Pembelajaran Matematika 

Menurut Hudojo (1988: 1), pada prinsipnya belajar adalah kegiatan yang 

dilakukan secara sadar oleh seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku 

pada dirinya, baik dalam bentuk sikap dan nilai yang positif maupun pengetahuan 

yang baru. Lebih lanjut, Hudojo (1988: 3) menambahkan bahwa matematika 

berkaitan dengan hal-hal atau konsep-konsep abstrak yang penalarannya deduktif 

dan tersusun secara hirarkis. Sedangkan belajar  matematika  ialah  belajar  

konsep-konsep dan struktur-struktur matematika yang terdapat di dalam materi 

yang dipelajari serta mencari  hubungan-hubungan antara konsep-konsep dan 

struktur-struktur matematika.  

Menurut Suyitno (2004: 2), pembelajaran merupakan upaya menciptakan 

iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan 

siswa yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa, serta 

antara siswa dengan siswa. Dengan demikian pembelajaran matematika adalah 

suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan 

matematika kepada siswanya yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk 

menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, 
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dan kebutuhan siswa tentang matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi 

optimal antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa dalam mempelajari 

matematika. 

Pembelajaran dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan 

menengah merupakan proses interaksi antara siswa dengan guru dan sumber 

belajar pada suatu lingkungan belajar. Matematika yang dimaksud dalam 

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah pada standar proses tersebut adalah 

matematika sekolah. Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di 

sekolah yaitu matematika yang diajarkan di pendidikan dasar (SD dan SMP) dan 

pendidikan menengah (SMA atau SMK). Dijelaskan bahwa matematika sekolah 

tersebut terdiri atas bagian-bagian matematika yang dipilih guna menumbuh 

kembangkan kemampuan-kemampuan dan membentuk pribadi serta berpadu pada 

perkembangan IPTEK. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sekolah tetap 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki matematika, yaitu memiliki objek kejadian yang 

abstrak serta berpola pikir deduktif dan konsisten. 

Beberapa faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar di dalam 

kelas adalah sebagai berikut. 

a) Keaktifan siswa 

Menurut Hudojo (1988: 6), kegagalan atau keberhasilan belajar sangat 

bergantung kepada siswa, seperti bagaimana kemampuan dan kesiapan siswa 

untuk mengikuti kegiatan belajar matematika, bagaimana sikap dan minat siswa 

terhadap matematika. Di samping itu, kondisi fisiologis dan psikologis serta 
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intelejensi siswa berpengaruh terhadap kelancaran belajarnya. Kondisi fisiologis 

misalnya orang yang ada dalam keadaan baik jasmaninya akan lebih baik 

belajarnya daripada orang lain yang dalam keadaan lelah. Kondisi psikologis 

seperti perhatian, pengamatan, ingatan dan sebagainya berpengaruh terhadap 

kegiatan belajar seseorang. 

b) Kemampuan guru mengelola pelajaran 

Kemampuan guru mengelola pembelajaran sangat berpengaruh terhadap 

proses belajar mengajar. Menurut Hudojo (1988: 7), penguasaan materi 

matematika dan daya penyampaiannya merupakan syarat yang tidak dapat ditawar 

lagi bagi pengajar matematika. Seorang guru yang tidak menguasai materi akan 

menyebabkan rendahnya mutu pengajaran matematika, demikian juga seorang 

guru yang tidak menguasai berbagai cara penyampaian akan mengakibatkan 

kesulitan siswa dalam memahami pelajaran matematika sehingga menimbulkan 

keengganan belajar matematika. 

c) Respon dan minat siswa 

Menurut Hudojo (1988: 106), suatu motivasi diperlukan dalam diri siswa 

untuk belajar matematika agar tujuan belajar matematika dapat tercapai. Macam-

macam motivasi yang berkaitan dengan belajar adalah kehendak, yaitu kemauan 

untuk mencari tujuan yang khusus, minat, sikap, penghargaan diri, perasaan 

terlibat sebagai anggota dan perasaan mendapat persetujuan. 

Jadi, pembelajaran matematika adalah suatu kegiatan guru mata pelajaran 

matematika dalam mengajarkan matematika kepada siswanya yang di dalamnya 

terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 
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kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang matematika yang 

amat beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan siswa serta siswa 

dengan siswa dalam mempelajari matematika tersebut. 

 
2.4 Hasil belajar 

Menurut Anni (2007: 5), hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang 

diperoleh siswa setelah mereka mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-

aspek perubahan perilaku tersebut bergantung pada apa yang dipelajari oleh 

siswa. 

Menurut Hamalik (2006: 30), hasil belajar akan tampak pada setiap 

perubahan pada aspek-aspek dari tingkah laku manusia. Aspek-aspek tersebut 

adalah: pengetahuan, pengertian, kebiasaan, keterampilan, apresiasi, emosional, 

hubungan sosial, jasmani, etis dan budi pekerti, dan sikap. 

Bloom sebagaimana dikutip oleh Anni (2007: 6), membagi hasil belajar 

menjadi 3 ranah, yaitu: 

(1) Ranah kognitif, berkaitan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 

pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan 

evaluasi. 

(2) Ranah afektif, berkaitan dengan sikap yang terdiri dari penerimaan, jawaban 

atau reaksi, dan penilaian. 

(3) Ranah psikomotorik, berkaitan dengan hasil belajar keterampilan dan 

kemampuan bertindak. 

Ketiga aspek hasil belajar diperoleh dengan cara yang berbeda. Aspek 

afektif dan psikomotor diperoleh dari sistem tagihan yang digunakan untuk mata 
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pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi dasar. Tidak semua mata pelajaran 

memiliki aspek psikomotor, hanya mata pelajaran tertentu saja yang dinilai aspek 

psikomotornya, yaitu yang melakukan kegiatan praktik di laboratorium atau 

bengkel. Aspek afektif diperoleh melalui kuesioner atau pengamatan yang 

sistematik. Sedangkan aspek kognitif diperoleh dari tes formatif.  

Meskipun demikian, dalam penelitian ini peneliti membatasi pembahasan 

secara khusus hanya pada pada ranah kognitif saja dengan penekanan pada bentuk 

tes yang tertulis. Dengan demikian, istilah hasil belajar mengacu pada tes prestasi 

belajar pada ranah ukur kognitif dalam bentuk tertulis. 

2.5 Model Pembelajaran Kontekstual CTL (Contextual 

Teaching and Learning) 

Menurut Suyitno (2004: 32), model pembelajaran kontekstual merupakan 

model pembelajaran yang membantu guru mengaitkan antara materi yang 

diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat 

hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam 

kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. 

Menurut Sugiyanto (2009: 16-17), landasan filosofis CTL adalah 

konstruktivisme, yaitu filosofi belajar yang menekankan bahwa belajar tidak 

hanya sekedar menghafal. Siswa harus mengkonstruksi pengetahuan di benak 

mereka sendiri-sendiri. Dengan pendekatan kontekstual (CTL), proses 

pembelajaran diharapkan berlangsung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa untuk 

bekerja dan mengalami, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa. Strategi 

pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil. Pembelajaran berbasis CTL 
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melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran, yaitu: konstruktivisme 

(Contructivism), bertanya (Questioning), menemukan (Inquiry), masyarakat 

belajar (Learning community), pemodelan (modelling), refleksi (Reflection) dan 

penilaian sebenarnya (Authentic assessment). 

Jadi, pembelajaran kontekstual merupakan sebuah model pembelajaran 

yang mengaitkan antara materi yang sedang diajarkan oleh guru dengan 

kehidupan nyata siswa, hal ini dikarenakan pembelajaran kontekstual menekankan 

pengetahuan harus dikonstruksi dalam benak siswa sendiri-sendiri, sehingga siswa 

harus mengalami sendiri kegiatan pembelajaran.   

2.6 Prosedur Newman 

Terdapat bermacam-macam cara dalam menyelesaikan persoalan dalam 

matematika, salah satunya adalah dengan menggunakan prosedur Newman. 

Menurut Prakitipong & Nakamura (2006: 113), prosedur Newman adalah sebuah 

metode untuk menganalisis kesalahan dalam soal uraian. Dalam proses 

penyelesaian masalah, ada banyak faktor yang mendukung siswa untuk 

mendapatkan jawaban yang benar. Metode ini menyatakan bahwa dalam 

menyelesaikan masalah terdapat dua jenis rintangan yang menghalangi siswa 

untuk mencapai jawaban yang benar, yaitu: 

a) permasalahan dalam membaca dan memahami konsep yang dinyatakan dalam 

tahap membaca dan memahami masalah, dan 

b) permasalahan dalam proses perhitungan yang terdiri atas transformasi, 

keterampilan memproses, dan penulisan jawaban. 
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Secara tidak langsung, metode ini menuntut siswa untuk menerjemahkan 

makna dari pertanyaan dalam konteks matematika sebelum mereka melanjutkan 

untuk memproses perhitungan untuk mendapatkan jawaban yang tepat.  

 
2.7 Analisis Kesalahan  

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 60), analisis adalah penyelidikan 

suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui apa 

sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Sedangkan 

kesalahan dalam Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1247), adalah kekeliruan, 

perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). Sehingga analisis 

kesalahan adalah sebuah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mencari 

tahu apa yang menyebabkan suatu kekeliruan itu bisa terjadi. Ketterlin-Geller & 

Yovanoff (2009: 4) menyatakan bahwa: “Analisis kesalahan adalah proses 

meninjau tanggapan siswa untuk mengidentifikasi pola kesalahpahaman.” 

Dalam proses pembelajaran, seorang guru harus mau memahami 

kesalahann yang dialami siswanya, dan juga sedapat mungkin untuk bisa 

menyelesaikan permasalahan itu untuk dicarikan solusinya. Hal demikian seperti 

yang diungkapkan oleh Legutko (2008: 141) bahwa:  

… dalam kegiatan pembelajaran, guru harus benar-benar menganalisis 
kesalahan siswa, mencoba untuk memahami kesalahan, menjelaskan 
apa yang mereka alami, dan menemukan apa yang menyebabkan 
kesalahan itu terjadi. Bergantung pada kesimpulan dari analisis 
tersebut, guru harus memilih sarana pengkoreksian dan metode untuk 
memperdalam pemahaman siswa terhadap konsep-konsep matematika, 
meningkatkan metode penalaran mereka dan menyempurnakan 
keterampilan mereka. Untuk mencapai itu guru perlu pengetahuan 
tertentu tentang kesalahan dan metode respon terhadap kesalahan.   
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Jadi, Analisis kesalahan dalam penelitian ini merupakan penyelidikan 

terhadap penyimpangan-penyimpangan atas jawaban yang benar dan bersifat 

sistematis dari siswa kelas X SMA Negeri 1 Kendal tahun pelajaran 2011/2012 

dalam menyelesaikan soal matematika materi jarak pada bangun ruang.  

2.8 Jenis-Jenis Kesalahan menurut Newman 

Menurut Prakitipong & Nakamura (2006: 113), prosedur Newman adalah 

sebuah metode untuk menganalisis kesalahan dalam soal uraian. Berikut adalah 

jenis-jenis kesalahan menurut Newman. 

2.8.1 Kesalahan Membaca  

Kesalahan membaca yaitu kesalahan yang dilakukan siswa pada saat 

membaca soal. Menurut Singh (2010: 266), kesalahan membaca terjadi ketika 

siswa tidak mampu membaca kata-kata maupun simbol yang terdapat dalam soal. 

Singh (2010: 266) juga memberikan contoh tentang kesalahan membaca yang 

dilakukan oleh siswa seperti pada tabel 2.1 berikut. 

Tabel 2.1 Contoh Kesalahan Membaca yang Dilakukan Siswa 
Kalimat atau pertanyaan 

dalam soal  
Kesalahan siswa dalam membaca 

Chin buys a bag that costs RM29.30. 
The shopkeeper returns RM70.70 as 
change to her. How much money does 
Chin give to the shopkeeper earlier? 

Chin buy a bag that cost RM twenty 
Ringgit thirty sen. The shop shopper, 
return RM70.70 as change to her. 
How much money does Chin give to 
the shopkeeper erlai? 

Sumber: Singh, P., Rahman, A.A., Sian Hoon, T. 2010. The Newman Procedure 
for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 
Malaysian Perspective. 

Dari tabel 2.1, contoh kesalahan membaca yang dilakukan oleh siswa 

adalah siswa salah dalam pelafalan kata, yang seharusnya ia mengucapkan buys, 

hanya terucap buy. Selanjutnya adalah ketika pengucapan RM 29.30. Seharusnya 
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yang diucapkan oleh siswa adalah Twenty nine Ringgit Thirty sen, tetapi hanya 

terucap Twenty Ringgit Thirty sen. Kesalahan selanjutnya yaitu pada kata 

shopkeeper dan earlier yang diucapkan dengan shop shoper dan erlai. 

2.8.2 Kesalahan Memahami Masalah 

Kesalahan memahami masalah adalah kesalahan yang dilakukan siswa 

setelah siswa mampu membaca permasalahan yang ada dalam soal namun tidak 

mengetahui permasalahan apa yang harus ia selesaikan. Menurut Singh (2010: 

266) kesalahan memahami masalah terjadi ketika siswa mampu untuk membaca 

pertanyaan tetapi gagal untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan sehingga 

menyebabkan dia gagal dalam menyelesaikan suatu permasalahan 

Singh (2010: 266) juga memberikan contoh tentang kesalahan memahami 

masalah yang dilakukan oleh siswa seperti pada tabel 2.2 berikut  

Tabel 2.2 Contoh Kesalahan Memahami Masalah yang Dilakukan Siswa 
Pertanyaan dalam soal  Kesalahan siswa 

Chin buys a bag that costs RM29.30. 
The shopkeeper returns RM70.70 as 
change to her. How much money does 
Chin give to the shopkeeper earlier? 

Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Parmijt Singh dengan 
siswa, jawaban yang diperoleh adalah 
bahwa siswa tidak mengerti apa yang 
ditanyakan oleh soal karena dia lupa. 
(I don’t know as well, I can’t recall) 

Sumber: Singh, P., Rahman, A.A., Sian Hoon, T. 2010. The Newman Procedure 
for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 
Malaysian Perspective. 

Dari tabel 2.2, contoh kesalahan memahami masalah yang dilakukan oleh 

siswa adalah siswa mampu membaca soal yang diberikan, tetapi tidak memahami  

apa yang ditanyakan oleh soal. 
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2.8.3 Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa setelah siswa mampu memahami permasalahan yag terdapat dalam soal, 

namun tidak mampu memilih pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Menurut Singh (2010: 266), kesalahan transformasi merupakan sebuah 

kesalahan yang terjadi ketika siswa telah benar memahami pertanyaan dari soal 

yang diberikan, tetapi gagal untuk memilih operasi matematika yang tepat untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut.  

Singh (2010: 266) juga memberikan contoh tentang kesalahan 

transformasi yang dilakukan oleh siswa seperti pada tabel 2.3 berikut.  

 Tabel 2.3 Contoh Kesalahan Transformasi yang Dilakukan Siswa 
Pertanyaan dalam soal  Kesalahan siswa 

A bag weighs 2.88 kg. A basket weighs 
320g less than the bag. Calculate the 
total weight of both the bag and 
the basket. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Parmijt Singh dengan 
siswa, jawaban yang diperoleh adalah 
bahwa siswa menyelesaikannya 
dengan perkalian. Padahal seharusnya 
adalah dengan pengurangan, lalu 
dianjutkan dengan penjumlahan. 

Sumber: Singh, P., Rahman, A.A., Sian Hoon, T. 2010. The Newman Procedure 
for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 
Malaysian Perspective. 

Dari tabel 2.3, contoh kesalahan transformasi yang dilakukan oleh siswa 

adalah siswa mampu membaca dan memahami permasalahan yang diberikan. 

Namun, ia menemukan kesalahan dalam proses transformasi ketika 

operasi matematika yang diperlukan, yaitu yang ia pilih adalah perkalian, padahal 

sebenarnya adalah pengurangan lalu dilanjutkan dengan penambahan. 
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2.8.4 Kesalahan Kemampuan Memproses   

Kesalahan kemampuan memproses adalah suatu kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam proses perhitungan. Siswa mampu memilih pendekatan yang harus ia 

lakukan untuk menyelesaikan soal, tapi ia tidak mampu menghitungnya. Menurut 

Singh (2010: 266), sebuah kesalahan akan disebut kesalahan kemampuan 

memproses apabila siswa mampu memilih operasi yang diperlukan untuk 

menyelesaikan persoalan namun ia tak dapat menjalankan prosedur dengan benar. 

Singh (2010: 267) juga memberikan contoh tentang kesalahan kemampuan 

memproses yang dilakukan oleh siswa seperti pada tabel 2.4 berikut.  

 Tabel 2.4 Contoh Kesalahan Kemampuan Memproses yang Dilakukan Siswa 
Pertanyaan dalam soal  Kesalahan siswa 

A clerk typed several letters and 
arranged some files in 4 hours and 15 
minutes. If he spent 2 hours and 30 
minutes typing the letters, how much 
time did he spend for arranging the 
file?. 

Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Parmijt Singh dengan 
siswa, jawaban yang diperoleh adalah  
bahwa siswa menyelesaikannya 
dengan pengurangan. Siswa 
mengurangkan 4 jam 15 menit dengan 
2 jam 30 menit. Berikut adalah hasil 
pekerjaan siswa 

 

 

 

Sumber: Singh, P., Rahman, A.A., Sian Hoon, T. 2010. The Newman Procedure 
for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 
Malaysian Perspective. 

Dari tabel 2.4, contoh kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan 

oleh siswa adalah siswa mampu memilih pendekatan yang harus ia lakukan untuk 

menghitung waktu seorang pramuniaga untuk mengatur file. Siswa benar memilih 

pendekatan, yaitu menggunakan operasi pengurangan, namun ada suatu kesalahan 

4hours 15 minutes 

2hours 30 minutes 

1hours 85 minutes 
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yang ia lakukan, yaitu ketika ia melakukan peminjaman, yang seharusnya 1 jam 

adalah 60 menit, ia nyatakan dengan 1 jam sama dengan 100 menit. 

2.8.5 Kesalahan Penulisan 

Kesalahan penulisan adalah kesalahan yang dilakukan oleh siswa karena 

kurang telitinya siswa dalam menulis. Pada tahap ini siswa sudah mampu 

menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada sedikit 

kekurangtelitian siswa yang menyebabkan berubahnya makna jawaban yang ia 

tulis. Menurut Singh (2010: 267), sebuah kesalahan masih tetap bisa terjadi 

meskipun siswa telah selesai memecahkan permasalahan matematika, yaitu bahwa 

siswa salah menuliskan apa yang ia maksudkan. 

Singh (2010: 267) juga memberikan contoh tentang kesalahan penulisan 

jawaban yang dilakukan oleh siswa seperti pada tabel 2.5 berikut.  

 Tabel 2.5 Contoh Kesalahan Penulisan Jawaban yang Dilakukan Siswa 
Pertanyaan dalam soal  Kesalahan siswa 

Calculate the volume of the cuboid. Berdasarkan hasil wawancara yang 
dilakukan oleh Parmijt Singh dengan 
siswa, sebenarnya siswa mampu 
menyelesaikannya untuk mencari 
volume dari balok, yaitu dengan 
menggunakan perkalian, tetapi pada 
penulisan ada sedikit kesalahan yang 
dilakukan tetapi akan berujung fatal 
jika tetap dibiarkan. Jawaban yang 
ditulis siswa adalah 90 cm. Jawaban 
yang sebenarnya adalah 90 cm3.  

Sumber: Singh, P., Rahman, A.A., Sian Hoon, T. 2010. The Newman Procedure 
for Analyzing Primary Four Pupils Errors on Written Mathematical Task: A 
Malaysian Perspective. 

Dari tabel 2.5, contoh kesalahan penulisan yang dilakukan oleh siswa 

adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan untuk mencari volume dari 
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balok dengan mengalikan panjang dengan lebar dan tinggi. Angka yang diperoleh 

pun sudah benar, tetapi ketika penulisan seharusnya yang ia tulis adalah 90 cm3, 

hanya 90 cm saja yang ia tulis. 

2.9 Tinjauan Materi Jarak pada Bangun Ruang 

Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar SMA Kelas X 

semester genap, dimensi tiga adalah materi pokok yang harus dipelajari dan 

dikuasi oleh siswa. Standar kompetensi materi pokok dimensi tiga yaitu 

menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. Sedangkan kompetensi dasar materi pokok 

dimensi tiga antara lain menentukan kedudukan titik, garis, dan bidang dalam 

ruang dimensi tiga, menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang 

dalam ruang dimensi tiga, dan menentukan besar sudut antara garis dan bidang 

dan antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Materi dalam penelitian ini adalah jarak dalam ruang yang meliputi jarak 

antara dua buah titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak antara dua 

garis sejajar, jarak antara dua garis yang bersilangan, jarak antara garis dan bidang 

yang sejajar, dan jarak antara dua bidang yang sejajar. Prasyarat untuk materi ini 

adalah proyeksi yang uraian materinya adalah sebagai berikut. 

2.9.1 Aksioma dan Teorema dalam Dimensi Tiga 

2.9.1.1 Aksioma 

Seperti dijelaskan oleh Ilman (1972: 31), dalam geometri ruang diperlukan 

tiga buah aksioma, yaitu: 

(1) melalui dua buah titik hanya dapat dilukis sebuah garis lurus saja; 
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(2) jika sebuah garis lurus dan sebuah bidang datar mempunyai dua titik 

persekutuan, maka garis lurus itu terletak seluruhnya pada bidang datar itu; 

dan 

(3) tiga buah titik sembarang (artinya ketiga titik itu tidak terletak pada sebuah 

garis lurus) selalu dapat dilalui oleh sebuah bidang datar. 

2.9.1.2 Teorema 

Berdasarkan aksioma-aksioma tersebut di atas, diperoleh teorema-teorema 

berikut yang akan digunakan sebagai dasar dalam mempelajari materi jarak pada 

ruang dimensi tiga (Ilman, 1972: 31-55). 

Teorema 1 :Sebuah bidang ditentukan oleh tiga titik sembarang. 

Teorema 2 :Sebuah bidang ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik (di 

luar garis itu). 

Teorema 3 :Sebuah bidang ditentukan oleh dua garis berpotongan. 

Teorema 7 :Sebuah bidang ditentukan pula oleh dua garis sejajar. 

Teorema 25 :Sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang, jika garis itu tegak 

lurus pada dua buah garis berpotongan yang terletak di bidang itu. 

Teorema 26 :Jika garis a tegak lurus dengan bidang H, maka garis a tegak lurus 

dengan semua garis yang ada pada bidang H. 

Teorema 27 :Jika garis a tegak lurus dengan bidang H, maka semua bidang 

melalui garis a tegak lurus dengan H. 

Teorema 30 :Jika a // b dan b ⊥ V, maka a ⊥ V. 

Teorema 30a :Jika a ⊥ V dan b ⊥ V, maka a // b. 
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2.9.2 Pengertian Jarak pada Bangun Ruang 

Jarak secara umum diartikan sebagai panjang lintasan terpendek atau 

panjang ruas garis hubung yang terpendek. Jarak antara dua buah bangun adalah 

panjang ruas garis penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai 

positif serta tegak lurus di kedua bangun itu. 

2.9.2.1 Jarak antara Titik dengan Titik 

Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan 

kedua titik tersebut. Pada Gambar 2.1 berikut ini jarak antara titik A dan B  

adalah panjang . 

 

 

 

 
 
Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara dua buah titik pada 

kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan titik G. 

Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik E 

dengan titik G. 

Gambar 2.1 Jarak antara titik A dan B  
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Ilustrasi 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, jarak antara titik E dengan titik G adalah panjang , yaitu 10√2 cm. 

2.9.2.2 Jarak antara Titik dengan Garis 

Jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari 

titik tersebut yang tegak lurus terhadap garis itu. Pada Gambar 2.2 berikut, titik A 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

 √  

 √10 10  

 √200 

 √100 x 2 

 10√2 

E F 

G 

10 cm 

10 cm 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik E dengan titik G adalah panjang ruas garis yang menghubungkan 

antara titik E dengan titik G, yaitu . 

Pendekatan untuk mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras, yaitu  

 √ . 

A B

C
D 

E 
F

GH 
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tidak terletak pada garis g. Menurut Kurnianingsih (2009: 330), untuk 

menentukan jarak antara titik A dengan garis g, dapat ditentukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

(1) Melukis garis h yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis g. 

(2) Andaikan garis g dan garis h berpotongan di titik P. Titik P adalah proyeksi 

titik A pada garis g. Jarak antara titik A dengan garis g adalah panjang  . 

 

 

Gambar 2.2. Jarak antara Titik dengan Garis 

 
Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara titik dengan garis 

pada kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui kubus dengan luas permukaan 108 cm2. Dengan menggunakan prosedur 

Newman, gambarkan jarak antara titik A dengan . Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik A dengan 

ruas garis BC.  
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Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2.3 Jarak antara Titik dengan Bidang 

Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang memotong 

tegak lurus dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Misalkan titik A 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik A dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A 

dan tegak lurus dengan , yaitu . 

Pendekatan yang untuk mencari  adalah dengan mencari panjang rusuk kubus 

dari luas kubus yang telah diketahui. 

Kemampuan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah 

 Luas kubus 6. Luas sisi 

 108 6. Luas sisi 

 Luas sisi 18 

A B 

C 
D 

E 
F 

G H 

A B 

C 

 

 

D 

Panjang sisi √18 

Panjang sisi 3√2 

Jadi, panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 3√2cm. 

Jadi, jarak antara titik A dengan  adalah panjang , yaitu 3√2 cm. 
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berada di bidang α, maka jarak antara titik A dengan bidang α adalah 0. Jika titik 

A tidak berada di bidang α, maka jarak antara titik A dengan bidang α dapat 

ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Melukis garis k yang melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang α. 

(2) Misalkan garis k memotong bidang α di titik P. Jarak antara titik A dengan 

bidang α adalah panjang  (Gambar 2.3). 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Jarak antara Titik dengan Bidang 

Berikut ini adalah contoh cara menghitung jarak titik dengan bidang pada 

bangun ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik U dengan 

bidang QRWT pada kubus PQRS.TUVW, jika diketahui panjang rusuk kubus 

adalah 4√6 cm. 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik U dengan 

bidang QRWT. 
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Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.2.4 Jarak antara Dua Garis Sejajar 

Jarak antara dua garis sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus 

terhadap kedua garis tersebut. Misalkan garis g dan garis h sejajar dan berada di 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik U ke bidang QRWT adalah panjang  ruas garis yang ditarik dari 

titik U dan memotong tegak lurus terhadap bidang QRWT di titik U’, yaitu ′. 

Untuk mencari panjang ′ digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu  

 , selanjutnya . . 

 √192 

 8√3 

 .  

 4√3 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah: 

  

 4√6 4√6  

 √96 96 

Jadi, jarak antara titik U dengan bidang QRWT adalah panjang , yaitu 4√3 cm. 

P Q 

R S 

T U 

V W 

U’ 

P Q 

U 

 

 

T 

U’ 
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bidang α. Jarak antara garis g dan garis h dapat ditentukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

(1) Melukis garis k tegak lurus dengan garis g dan garis h. 

(2) Misalkan garis k memotong garis g dan garis h berturut-turut di titik P dan Q, 

maka jarak antara garis g dan garis h adalah  (Gambar 2.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.4. Jarak antara Dua Garis Sejajar 
 
Berikut ini adalah contoh cara menghitung jarak dua garis sejajar pada 

bangun ruang limas dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang rusuk TA = 10 cm. TO  adalah 

tinggi limas dengan panjang 8 cm. Titik Q terletak pada rusuk TC  sehingga TA  

sejajar dengan OQ . Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara OQ  dengan TA . Hitunglah panjangya! 
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Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara OQ  dengan TA  

Ilustrasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

C 

B A 

D 

O 

O’ 

Q 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik O 

pada  dan tegak lurus terhadap rusuk  di titik O’, yaitu ′.  

Untuk mencari panjang ′ menggunakan pendekatan luas segitiga TAO. 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah: 

Lihat ∆ , 

Dengan alas AO,  ∆ . .  

Dengan alas AT,  ∆  . . ′ 

 

 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang ′, yaitu 4,8 cm. 

 √  

 √10 8  

 √36 6 

T 

CA O 

Q 

O

 ∆ . . . . ′ 

 . 6.8 . 10. ′ 

 24 5. ′ 

 ′  

 ′ 4,8 
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2.9.2.5 Jarak antara dua garis bersilangan 

Jarak antara dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak 

lurus terhadap kedua garis tersebut. Misalkan garis g dan garis h bersilangan. 

Jarak antara garis g dengan garis h dapat ditentukan dengan langkah-langkah 

sebagai berikut. 

(1) Lukis garis g’ yang sejajar dengan garis g dan berpotongan dengan garis h. 

(2) Melukis bidang α yang memuat garis g’ dan h. 

(3) Menentukan bidang β yang tegak lurus dengan bidang α dan memuat garis g. 

Bidang β dan garis h berpotongan di titik P. 

(4) Lukis garis melalui titik P dan tegak lurus dengan garis g dan misalkan garis 

tersebut memotong garis g di titik Q. 

(5) Jarak antara garis g dengan garis h adalah panjang  (Gambar 2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Jarak antara Dua Garis Bersilangan 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara dua garis 

bersilangan pada kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 
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Contoh: 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara  dengan . 

Hitunglah panjangnya.  

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan . 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation): 

1) Melukis garis yang sejajar  dan memotong , misalnya yaitu . 

2) Melukis bidang yang memuat  dan , yaitu bidang BDHF. 

3) Melukis bidang yang tegak lurus dengan bidang BDHF dan memuat , yaitu 

bidang ACGE, dan melukis titik potong antara  dengan bidang ACGE, yaitu 

titik S.  

4) Melukis garis yang melalui titik S yang tegak lurus dengan  misal di R, 

yaitu . 

5) Jarak antara  dengan  adalah panjang . 

 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

 

P 

Q 

R 

S 
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2.9.2.6 Jarak antara Garis dengan Bidang 

Jarak antara garis dengan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis 

yang tegak lurus dengan garis dan bidang tersebut. Misalkan garis g sejajar 

dengan bidang α. Jarak antara garis g dengan bidang α dapat ditentukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan sebarang titik P pada garis g. 

(2) Melukis garis h yang melalui titik P dan tegak lurus bidang α sehingga garis h 

menembus bidang α di titik Q. Titik Q merupakan proyeksi titik P pada 

bidang α. 

(3) Jarak antara garis g dengan bidang α adalah panjang  (Gambar 2.6). 

  

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

   

 √  

 √6 6  

 6√2 

  .6√2 3√2 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 3√2 cm. 
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Gambar 2.6. Jarak Antara Garis dan Bidang yang Sejajar 
 
Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara garis dengan 

bidang pada bangun ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara EF  dengan 

bidang ABGH pada kubus ABCD.EFGH yang memiliki luas permukaan 432 cm2. 

Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara EF  dengan 

bidang ABGH. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

B C 

G 

 

 

F 

F’ 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

F’ 
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Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan bidang ABGH adalah panjang ruas garis yang ditarik 

dari titik F pada  dan memotong tegak lurus bidang ABGH pada titik F’, 

yaitu  ′. 

Untuk mencari panjang ′ digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu  

 √ , selanjutnya  

 6√2 6√2  

 √144 

 12 

 .  

 6 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah: 

 L. kubus 6. sisi 

 432 6. sisi 

 P. sisi 6√2 

Jadi, jarak antara  dengan bidang ABGH adalah panjang ′, yaitu 6 cm. 
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2.9.2.7 Jarak antara dua Bidang Sejajar 

Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus  terhadap 

dua bidang tersebut. Misalkan bidang α dan β sejajar. Jarak bidang α dengan 

bidang β dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(1) Menentukan sembarang titik P pada bidang β. 

(2) Membuat garis h yang melalui titik P dan tegak lurus bidang β sehingga garis 

h menembus bidang α di titik Q. 

(3) Jarak antara bidang α dengan bidang β adalah panjang  (Gambar 2.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.7. Jarak antara Dua Bidang yang Sejajar 

 
Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara garis dengan 

bidang pada bangun ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang ACF ke bidang 

DGE. Hitunglah panjangnya! 
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Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang ACF 

dan DGE. 

Ilustrasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE adalah panjang ruas garis yang ditarik 

dari bidang ACF pada titik V, dan memotong tegak lurus dengan bidang DGE di titik 

W, yaitu . 

Untuk mencari panjang , pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dalil Pythagoras, yaitu √ . Selanjutnya  

V 

P 

W 

F H 

D B O 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

O 

P 

v 

W 
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Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 √  

 √9 9  

 √81 x 2 9√2 

 √  

 9√2 9  

 √81  3 9√3 

 .  

 . 9√3 

 3√3 

 

  Jadi, jarak antara bidang ACF dan DGE adalah panjang , yaitu 3√3 cm. 



10 

BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Sugiyono (2008: 2) menyatakan “metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.” Berkaitan dengan data, tujuan, dan kegunaan dari penelitian ini, maka 

metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.  Menurut 

Moleong (2011: 6) penelitian kualitatif  adalah suatu penelitian yang bertujuan 

untuk memahami hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan deskriptif dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan harapan agar 

dapat mengungkap secara lebih cermat kesalahan siswa dalam mengerjakan soal. 

Di samping itu, dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat berhubungan langsung 

dengan responden untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan kesalahan 

siswa. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan  adalah studi kasus. Studi kasus 

adalah suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci, dan mendalam 

terhadap suatu organisme, lembaga, atau objek tertentu. Keuntungan metode studi 

kasus adalah peneliti dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam dan 
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mendapat kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep 

dasar tingkah laku manusia. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung aspek 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika. Serta 

diharapkan agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat dicari penyebabnya dan dapat 

dicari jalan keluar untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kendal yang beralamatkan di 

Jalan Soekarno-Hatta no 11, kelurahan Purwokerto, Kecamatan Patebon, 

Kabupaten Kendal. Lokasi penelitian di ambil di SMA 1 kendal, karena 

berdasarkan statistika hasil ujian Nasional, SMA 1 Kendal selalu menenpati 

peringkat pertama se-kabupaten Kendal dalam kurun waktu 4 tahun terakhir.  

Tabel 3.1 Peringkat SMA 1 Kendal dalam kurun 
waktu 4 tahun terakhir di Kabupaten Kendal  

Tahun Pelajaran Peringkat Nilai Matematika 

2007/2008 1 9,29 

2008/2009 1 8,25 

2009/2010 1 9,42 

2010/2011 1 8,75 
Sumber: Laporan Hasil Ujian Nasional oleh Pusat Penilaian 
Pendidikan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian 
Pendidikan Nasional 2008-2011 

 
Berdasarkan fakta ini, peneliti ingin mengetahui, apakah ada siswa pada 

sekolah yang memiliki peringkat pertama SMA Se-Kabupaten Kendal 

berdasarkan hasil ujian nasional selama 4 tahun terakhir yang melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang. 
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3.3 Metode Penyusunan Instrumen 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dan tes uraian materi jarak 

pada bangun ruang. 

3.3.1 Peneliti 

Dalam penelitian ini, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Sehingga kehadiran peneliti di lapangan adalah 

mutlak. Selain itu peneliti berperan sebagai pengamat penuh karena peneliti 

mengamati secara langsung kegiatan siswa pada saat penelitian berlangsung.  

3.3.2 Materi dan Bentuk Tes 

Menurut Arikunto (2006: 150), “tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.” 

Materi tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi jarak pada bangun 

ruang yang diajarkan pada kelas X SMA semester 2. Sedangkan bentuk tes yang 

digunakan adalah tes bentuk uraian yang memerlukan jawaban yang bersifat 

pembahasan atau uraian kata-kata. Sehingga dapat mencerminkan pola pikir siswa 

yang mengerjakannya. 

Menurut Rudyatmi dan Rusilowati (2010: 41), tes bentuk uraian memiliki 

kebaikan-kebaikan, antara lain:  

a) sangat baik untuk mengukur proses mental tingkat tinggi, sehingga sampai 

sekarang masih tetap dipertahankan penggunaannya; 

b) menyusunnya lebih mudah, karena jumlah butir soal (test item) terbatas; 
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c) peserta ujian didorong agar menjadi lebih siap, karena harus menguasai 

secara mendalam untuk dapat melakukan analisis, sintesis, dan evaluasi. 

3.3.3 Langkah-langkah penyusunan tes 

Urutan dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut. 

1) Pembatasan terhadap bahan yang diteskan  

Materi yang diteskan adalah materi Jarak pada Bangun Ruang.  

2) Menentukan bentuk soal 

Soal yang akan digunakan merupakan soal tes berbentuk uraian. Karena 

peneliti ingin mengetahui kemampuan sswa dalam mengerjakan soal. 

3) Menentukan jumlah butir soal 

Jumlah soal yang digunakan adalah sebanyak 6 butir soal, meskipun pada 

indikator pembelajaran terdapat 7 buah indikator. Hal ini karena salah satu 

indikator yaitu menentukan jarak antara dua buah garis yang bersilangan 

merupakan materi pengayaan di SMA 1 Kendal. Sehingga dalam evaluasi ini, 

materi tersebut tidak disertakan. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal  

Waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal adalah 80 menit. Hal ini 

karena 1 jam pelajaran di SMA adalah 45 menit. Jumlah waktu untuk mata 

pelajaran matematika dalam 1 pertemuan adalah 2 jam pelajaran, atau 90 

menit. Sehingga peneliti mengambil waktu 10 menit untuk persiapan di 

dalam kelas ketika evaluasi.  
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5) Membuat kisi-kisi soal 

Soal yang dibuat disesuaikan dengan kisi-kisi soal. Hal ini bertujuan untuk 

melihat hasil belajar untuk masing-masing indikator.  

3.3.4 Validitas Instrumen 

Menurut Gronlund, sebagaimana dikutip oleh Ayunanda (2012: 55), 

“validitas berkaitan dengan hasil suatu alat ukur, menunjukkan tingkatan, dan 

bersifat khusus sesuai dengan tujuan pengukuran yang akan dilakukan. Oleh 

karena itu, validitas dapat digunakan dalam memeriksa secara langsung seberapa 

jauh suatu tes telah berfungsi.” Validasi instrumen dalam penelitian ini meliputi: 

3.3.4.1 Validitas Logis 

Menurut Arikunto (2007: 65), validitas logis terpenuhi jika instrumen 

tersebut sudah dirancang secara baik, mengikuti teori dan ketentuan yang ada. 

Ada dua macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu 

validitas isi dan validitas konstruksi. Menurut Arikunto (2007: 66), validitas isi 

bagi sebuah instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun 

berdasarkan isi materi pelajaran yang dievaluasi, sedangkan validitas konstruksi 

menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruksi, 

aspek-aspek kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Validitas pada aspek ini 

dilaksanakan dengan membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi soal yang telah 

disusun kemudian mengajukan instrumen tersebut untuk dinilai kevalidannya 

kepada dua orang validator ahli. Validator dalam penelitian ini adalah kedua 

dosen pembimbing. Berdasarkan hasil uji coba yang telah dilakukan, baik untuk 

soal tipe A maupun soal tipe B, maka dapat diketahui validitas dari masing-
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masing soal. Untuk soal tipe A, setelah semua hasil indeks  untuk masing-

masing soal diperoleh, lalu dibandingkan dengan indeks  dengan taraf 

signifikan 5% sebesar 0,355, diperoleh bahwa semua soal dapat dikatakan valid, 

karena indeks  untuk masing-masing soal melebihi indeks . Sedangkan 

untuk soal tipe B, setelah semua hasil indeks  untuk masing-masing soal 

diperoleh, lalu dibandingkan dengan indeks  dengan taraf signifikan 5% 

sebesar 0,339, diperoleh bahwa semua soal dapat dikatakan valid, karena indeks 

 untuk masing-masing soal melebihi indeks . Sehingga disimpulkan 

bahwa kedua tipe soal dapat dikatakan valid. 

3.3.4.2 Validitas Empiris 

Instrumen yang telah disusun dan divalidasi oleh ahli kemudian divalidasi 

empiris melalui uji coba instrumen. Dari hasil uji coba tersebut kemudian 

dianalisis untuk menentukan soal mana saja yang termasuk dalam kategori baik 

yang layak dipakai untuk instrumen penelitian. 

3.3.4.3 Analisis Perangkat Tes 

Menurut Arikunto (2007: 206), analisis perangkat tes bertujuan untuk 

mengadakan identifikasi soal-soal yang baik, kurang baik, dan soal yang jelek, 

sehingga dapat diperoleh informasi yang akan digunakan untuk menyempurnakan 

soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Analisis perangkat tes dilakukan 

terhadap hasil uji coba instrumen. Adapun analisis perangkat tes meliputi validitas 

butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. 
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3.3.4.3.1 Validitas Butir Soal 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suau instrumen tes. Menurut Arikunto (2010: 211), “sebuah instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.” Menurut 

Rudyatmi & Rusilowati (2010: 69-70), rumus yang digunakan adalah rumus 

korelasi product moment  yaitu: 

. ∑ ∑ ∑

. ∑ ∑ . ∑ ∑
 

Keterangan 

 : koefisien korelasi tiap-tiap butir 

  : banyaknya siswa 

∑   : jumlah skor item 

∑   : jumlah skor total 

Perhitungan dilakukan dengan program Microsoft Excel untuk 

memperoleh nilai . Setelah diperoleh nilai , lalu dibandingkan dengan hasil r 

product moment dengan taraf signifikan 5%. Butir soal dikatakan valid jika rhitung 

> rtabel. Setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing tipe soal, maka 

diperoleh bahwa semua tipe soal valid. Karena  masing-masing butir soal 

melebihi  dengan taraf signifikan 5%.  Untuk soal tipe A, setelah semua hasil 

indeks  untuk tiap soal diperoleh, lalu dibandingkan dengan indeks  

dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,355, diperoleh bahwa semua soal dikatakan 

valid, karena indeks  tiap soal tipe A melebihi indeks . Sedangkan 
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untuk soal tipe B, setelah semua hasil indeks  untuk tiap soal diperoleh, 

lalu dibandingkan dengan indeks  dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,339, 

diperoleh bahwa semua soal dikatakan valid, karena indeks  tiap soal 

melebihi indeks . Contoh perhitungan validitas soal uji coba ada pada 

Lampiran 11. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba Tipe A  

Butir   Keputusan 

1 0,585 

0,355 

Valid 

2 0,795 Valid 

3 0,793 Valid 

4 0,788 Valid 

5 0,718 Valid 

6 0,799 Valid 

 
Tabel 3.3 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba Tipe B  

Butir   Keputusan 

1 0,651 

0,339 

Valid 

2 0,609 Valid 

3 0,846 Valid 

4 0,860 Valid 

5 0,809 Valid 

6 0,823 Valid 

 

3.3.4.3.2 Reliabilitas 

Seperangkat tes dikatakan reliabel apabila tes tersebut dapat memberikan 

hasil yang tetap. Artinya apabila tes tersebut dikenakan pada sejumlah subjek 

yang sama pada lain waktu, maka hasilnya akan tetap sama atau relatif sama. 
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Menurut Arikunto (2010: 239), untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian 

digunakan rumus Alpha sebagai berikut. 

1 1
∑

 

Keterangan 

 : reliabilitas instrumen tes 

k : banyaknya butir soal 

∑  : jumlah varians butir soal 

 : varians total 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga    

kemudian dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel, jika rhitung > 

rtabel maka item tes yang diujicobakan reliabel. Dari hasil perhitungan analisis data 

pada soal tipe A yang telah diujicobakan, diperoleh 0,834. Sedangkan pada 

soal tipe B diperoleh 0,860. Setelah dibandingkan dengan tabel 

r   dengan taraf signifikasi 5% diperoleh kesimpulan bahwa soal uji 

coba baik tipe A maupun tipe B merupakan soal yang reliabel. Contoh 

perhitungan reliabilitas soal uji coba ada pada Lampiran 12. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Reliabilitas Soal Uji Coba 

Soal Tipe   Keputusan 

A 0,834 0,355 Reliabel 

B 0,795 0,339 Reliabel 

 
3.3.4.3.3 Tingkat Kesukaran 

Menurut Rudyatmi & Rusilowati (2010: 82), tingkat kesukaran soal 

adalah peluang untuk menjawab benar suatu soal pada tingkat kemampuan 
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tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Indeks tingkat kesukaran 

ini umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 0,00-1,00. 

Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil hitungan, 

berarti semakin mudah soal itu. 

Menurut Rudyatmi & Rusilowati (2010: 83), untuk mengetahui tingkat 

kesukaran soal bentuk uraian digunakan rumus berikut. 

Mean
Jumlah skor peserta tes pada suatu soal

Jumlah peserta tes  

 tingkat kesukaran M
   

 

dengan kriteria tingkat kesukaran sebagai berikut. 

TK < 0,3  : sukar 

 0,3 0,7 : sedang 

Tk  > 0,7  : mudah 

Dari hasil perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh data 

bahwa soal pada tipe A yang termasuk dalam kategori mudah adalah soal nomor 2 

dan 4. Sedangkan soal yang termasuk dalam kategori sedang adalah soal nomor 1, 

3, 5 dan 6. Lalu untuk soal pada tipe B yang termasuk dalam kategori mudah 

adalah soal nomor 1 dan 2. Sedangkan soal yang termasuk dalam kategori sedang 

adalah soal nomor 3, 4, 5, dan 6. Jadi, kedua tipe soal yang diujicobakan tidak ada 

yang termasuk dalam kategori sukar. Contoh perhitungan tingkat kesukaran soal 

uji coba ada pada Lampiran 13. 
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Tabel 3.5 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji 
Coba Tipe A 

Butir Indeks TK Keputusan 

1 0,67 Sedang 

2 0,77 Mudah 

3 0,52 Sedang 

4 0,73 Mudah 

5 0,64 Sedang 

6 0,49 Sedang 

 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji 
Coba Tipe B 

Butir Indeks TK Keputusan 

1 0,77 Mudah 

2 0,73 Mudah 

3 0,55 Sedang 

4 0,52 Sedang 

5 0,62 Sedang 

6 0,49 Sedang 

 
3.3.4.3.4 Daya Pembeda 

Daya beda suatu butir soal adalah kemampuan suatu butir soal untuk 

dapat membedakan antara peserta tes yang berkemampuan tinggi dengan peserta 

tes berkemampuan rendah sedemikian hingga untuk peserta tes yang memiliki 

kemampuan tinggi lebih banyak yang menjawab dengan jawaban benar dibanding 

dengan peserta tes dengan kemampuan rendah. Langkah-langkah menghitung 

daya pembeda soal menurut Arikunto (2007: 211) adalah 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 50% 

dari jumlah peserta tes dan begitu juga dengan kelompok bawah. 

Menurut Zulaiha (2007: 25), rumus yang digunakan untuk menentukan 

daya pembeda soal bentuk uraian yaitu: 

DP
MeanA MeanB

skor maksimun
 

Keterangan  

   : daya pembeda soal 

MeanA   : rata-rata skor siswa pada kelompok atas 

MeanB   : rata-rata skor siswa pada kelompok bawah 

Skor maksimum : skor maksimum yang ditetapkan 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

  0,25  : diterima 

 0 0,25 : diperbaiki 

 0  : ditolak 

Dari hasil perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh data 

bahwa semua butir soal pada soal tipe A mempunyai indeks daya pembeda 

0,25. Hal yang sama juga terjadi pada semua butir soal tipe B, yaitu memiliki 

indeks daya beda 0,25. Contoh perhitungan daya pembeda soal ada pada 

Lampiran 14. 
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Tabel 3.7 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 
Tipe A 

Butir Indeks DP Keputusan 

1 0,26 Diterima 

2 0,34 Diterima 

3 0,27 Diterima 

4 0,26 Diterima 

5 0,26 Diterima 

6 0,28 Diterima 

 

Tabel 3.8 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 
Tipe B 

Butir Indeks DP Keputusan 

1 0,28 Diterima 

2 0,32 Diterima 

3 0,29 Diterima 

4 0,36 Diterima 

5 0,33 Diterima 

6 0,32 Diterima 

 
3.3.5 Kriteria Pemilihan Soal 

Perangkat tes atau instrumen dikatakan baik apabila memiliki butir-butir 

soal yang baik. Sedangkan butir-butir soal baik jika valid (butir soal dapat 

menjalankan fungsi pengukurannya dengan baik), reliabel (hasil pengukuran 

relatif sama jika dilakukan pengujian butir soal berkali-kali), tingkat kesukarannya 

dapat diketahui tidak terlalu mudah  dan tidak terlalu sukar serta kesanggupan 

instrumen dalam membedakan siswa yang tergolong mampu (tinggi prestasinya) 

dengan siswa yang tergolong kurang (lemah prestasinya). 
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Setelah soal diujicobakan di kelas X-8 serta X-10 dan dilakukan analisis 

data dengan hasil seperti yang telah dijelaskan di atas serta mengacu pada kisi-kisi 

instrumen penelitian, diperoleh soal instrumen penelitian sebagai berikut. 

1) Soal penelitian nomor 1 menggunakan soal uji coba nomor 1 tipe A, dengan 

skor maksimum adalah 12 poin. 

2) Soal penelitian nomor 2 tidak menggunakan soal uji coba baik dari tipe A 

maupun tipe B. Hal ini dikarenakan pada soal nomor 2 baik tipe A maupun 

tipe B memiliki indeks kesukaran yang berada pada kriteria mudah. Sehingga 

untuk mendapatkan soal penelitian nomor 2 peneliti membuat beberapa soal 

lagi untuk nomor 2 yang kemudian diperlihatkan kepada tim ahli yang dalam 

hal ini adalah dosen pembimbing. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan 

soal mana yang akan dipakai dalam penelitian pada nomor 2. Skor maksimum 

untuk soal nomor 2 adalah 12 poin. 

3) Soal penelitian nomor 3 menggunakan soal uji coba nomor 3 tipe A, dengan 

skor maksimum adalah 15 poin. 

4) Soal penelitian nomor 4 menggunakan soal uji coba nomor 4 tipe B, dengan 

skor maksimum adalah 12 poin. 

5) Soal penelitian nomor 5 menggunakan soal uji coba nomor 5 tipe A, dengan 

skor maksimum adalah 12 poin. 

6) Soal penelitian nomor 6 menggunakan soal uji coba nomor 6 tipe B, dengan 

skor maksimum adalah 15 poin. 
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3.4 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

Setelah soal diujicobakan pada siswa kelas X-8 dan X-10 yang berjumlah 

31 dan 34 siswa dan dianalisis, diperoleh instrumen penelitian yang valid. 

Instrumen penelitian tersebut kemudian diteskan pada siswa kelas X-5 sebanyak 

33 siswa. Hasil pekerjaan dari 33 siswa tersebut kemudian dikoreksi dan dinilai. 

Nilai yang diperoleh kemudian diurutkan dari nilai terbesar hingga nilai terkecil. 

Setelah selesai diurutkan, kemudian dikelompokkan menjadi tiga kelompok yaitu 

kelompok atas, kelompok sedang, dan kelompok bawah. Kriteria yang digunakan 

adalah urutan ke-1 sampai dengan urutan ke-11 sebagai kelompok atas, urutan ke-

12 sampai dengan urutan ke-22 sebagai kelompok sedang, dan urutan ke-23 

sampai dengan urutan ke-33 sebagai kelompok bawah. Kemudian diambil 2 siswa 

sebagai subjek penelitian dari kelompok atas (S1 dan S2), 2 siswa dari kelompok 

sedang (S3 dan S4), dan 2 siswa dari kelompok bawah (S5 dan S6). Jadi, jumlah 

keseluruhan subjek penelitian yang diambil adalah 6 siswa. Daftar subjek 

penelitiannya disajikan dalam Tabel 3.9 sebagai berikut. 

Tabel 3.9 Daftar Nama Subjek Penelitian 
No Nama Kelompok Penyebutan 
1 Fatra Valahatul Ihda Atas S1 
2 Wahyu Prasetyo Adji Atas S2 
3 Aisyah Putriana Sedang S3 
4 Badrul Lailatuz Zahra Sedang S4 
5 Iara Aldera Shonata  Bawah S5 
6 Pandu Atmadi Putra Bawah S6 

 
Dari kelompok atas dipilih Fatra Valahatul Ihda (S1) dan Wahyu Prasetyo 

Adji (S2) sebagai subjek penelitian. Kedua siswa tersebut dijadikan sebagai subjek 

penelitian dengan cara dipilih secara acak dari kelompok atas. Dari kelompok 
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sedang dipilih Aisyah Putriana (S3) dan Badrul Lailatuz Zahra (S4) sebagai subjek 

penelitian. Kedua siswa tersebut dijadikan sebagai subjek penelitian dengan 

dipilih secara acak dari kelompok sedang. Sedangkan dari kelompok bawah, 

dipilih Iara Aldera Shonata (S5) dan Pandu Atmadi Putra (S6) sebagai subjek 

penelitian. Pemilihan subjek pada kelompok bawah dilakukan dengan cara 

mengambil secara acak dua orang siswa pada kelompok bawah. 

3.5 Data Penelitian 

Menurut Sarwono (2006: 209), dilihat dari jenisnya, data kualitatif dapat 

dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang 

langsung memberikan data kepada peneliti, data ini dapat berupa teks hasil 

wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian. Data 

dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Sedangkan data sekunder adalah data 

yang memberikan informasi kepada peneliti secara tidak langsung. Data sekunder 

berupa data-data yang sudah ada dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara 

membaca, melihat atau mendengarkan, misalnya lewat orang lain atau lewat 

dokumen. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini 

berupa data tertulis yang berasal dari hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan 

soal materi jarak pada bangun ruang dan hasil wawancara dengan siswa yang 

dipilih peneliti untuk dijadikan subjek penelitian. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data 

penelitian adalah sebagai berikut. 
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3.6.1 Metode Tes 

Menurut Arikunto (2010: 193), “tes adalah serentetan pertanyaan atau 

latihan atau alat lain yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, 

intelegensi, kemampuan atau bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok.” 

Tes ini diberikan untuk memperoleh data kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal. 

 Tes dalam penelitian ini berbentuk uraian. Menurut Arikunto (2007: 162), 

“tes uraian adalah sejenis tes kemajuan belajar yang memerlukan jawaban yang 

bersifat pembahasan atau uraian kata-kata.” Tes diberikan untuk memperoleh data 

mengenai kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 

3.6.2 Metode Wawancara 

Salah satu cara untuk memperoleh pengamatan langsung adalah 

wawancara kepada orang-orang yang kita jadikan subjek. Maksud dari wawancara 

menurut Moleong (2011: 186) antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, 

kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan lain-lain. Wawancara 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap secara langsung 

seluruh informasi dari subjek penelitian. Materi wawancara berisi kendala-

kendala yang dihadapi siswa dalam mengerjakan tes.  

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah teknik 

wawancara tak terstruktur. Menurut Moleong (2011: 190), “wawancara tak 

terstruktur adalah wawancara yang digunakan untuk menemukan informasi yang 

tidak baku.” Dalam pelaksanaannya, proses tanya-jawab wawancara tak 

terstruktur mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. 
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Wawancara dilakukan terhadap siswa yang menjadi subjek penelitian, 

yaitu 6 siswa, 2 siswa dari kelompok atas, 2 siswa dari kelompok sedang, dan 2 

siswa dari kelompok bawah yang masing-masing diambil secara acak dari 

kelompoknya.  

Wawancara dilakukan dengan perekaman pada camera digital sehingga 

hasil wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat teroganisir dengan baik untuk 

analisis selanjutnya. Materi wawancara berisi kesalahan-kesalahan yang 

ditemukan pada lembar jawab siswa dalam mengerjakan tes. 

Beberapa hal yang berkaitan dengan pelaksanaan wawancara diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

1) Prosedur wawancara 

Perekaman dilakukan secara bergiliran, artinya wawancara dilakukan satu 

persatu secara bergantian sehingga peneliti lebih mudah menyimpulkan kesalahan 

yang dilakukan oleh siswa dalam menyelesaikan soal-soal jarak pada bangun 

ruang, sehingga akan diketahui kesalahan dan penyebab kesalahan masing-masing 

siswa yang mungkin berbeda. 

2) Pedoman wawancara 

Menurut Arikunto (2010: 192), pedoman wawancara merupakan suatu alat 

bantu yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berupa ancer-

ancer pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan. Menurut Moleong (2011: 

229-231), hal-hal yang berkaitan dengan pedoman wawancara diantaranya 

sebagai berikut.    

a) Alur pertanyaan 
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Alur pertanyaan dikembangkan terlebih dahulu oleh peneliti agar arah 

diskusi dapat terbimbing. Pertanyaan diurutkan dari yang umum ke khusus, 

pertanyaan yang penting dikemukakan di awal diskusi sedangkan yang 

dipandang kurang penting bisa dikemukakan kemudian. 

b) Jumlah pertanyaan 

Agar wawancara dapat terfokus pada upaya penggalian masalah, maka 

jumlah pertanyaan hendaknya kurang dari 12 pertanyaan. 

c) Jenis pertanyaan 

Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang tidak 

terstruktur dengan tujuan dapat membuka pemikiran para peserta sehingga 

dapat menanggapinya dari berbagai sudut pandang.  

d) Pewawancara 

Seorang pewawancara harus terampil untuk mengarahkan diskusi dan 

tanggap untuk memahami perilaku yang muncul dari peserta diskusi serta 

mampu mengatasi hal tersebut dengan jalan tetap mengarahkan sikap dan 

perilaku mereka. 

e) Pengumpulan data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan perekaman 

menggunakan camera digital dan pembuatan catatan saat diskusi.  

Pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk masing-masing subjek 

penelitian berbeda antara satu dengan lainnya. Pedoman wawancara dibuat 

berdasarkan kesalahan-kesalahan pada lembar jawaban yang dibuat oleh subjek 
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penelitian, Pedoman wawancara dalam penelitian ini dapat dilihat pada lampiran 

22. Berikut adalah salah satu pedoman wawancara untuk subjek penelitian 1. 

P1 : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 
P2 : Bolehkah saya tahu nama panggilan kamu? 
P3 : Bisakah kamu membacakan soal nomor 3? 
P4  : Permasalahan apa yang terdapat pada soal nomor 3? 
P5 : Pada langkah memahami masalah, apa saja yang harus kamu lakukan? 
P6 : Perhatikan pekerjaanmu. Mengapa kamu tidak menggambar dalam 

dimensi 2? 
P7 : Menurut prosedur Newman, setelah memahami masalah, langkah apa 

yang harus kamu lakukan? 
P8  : Apa yang kamu ketahui tentang langkah transformasi? 
P9  : Menurut prosedur Newman, setelah transformasi, langkah apa yang 

harus kamu lakukan? 
P10  : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya tahu 

darimana kamu mendapatkan panjang garis KM=9√2 cm dan OK = 9? 
Bukankah yang diketahui pada soal adalah luas permukaan kubus adalah 
486 cm2? 

 

3.7 Uji 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 

keabsahan data. 

Menurut Moleong (2011: 327), untuk menentukan keabsahan temuan ada 

beberapa teknik pemerikasaan: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan 

pengamatan, (3) triangulasi, (4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensial, 

(6) kajian kasus negatif, dan (7) pengecekan anggota. Pemeriksaan keabsahan 

temuan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Menurut Moleong (2011: 330), teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
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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 data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. Dalam 

penelitian ini yang dibandingkan adalah hasil pekerjaan siswa dengan hasil 

wawancaranya. 

 
3.8 Metode Analisis Data 

Menurut Bogdan, sebagaimana dikutip oleh Ayunanda (2012: 61), analisis 

data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis berdasarkan hasil 

wawancara dengan cara mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 

yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami 

dan dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Sugiyono (2008: 246), 

analisis data ini dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

 

 

3.8.1 Reduksi Data 

Menurut Rosita (2007: 37), “reduksi data adalah suatu bentuk analisis 

yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.” 

Kegiatan ini mengarah kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mengabstraksikan serta mentransformasikan data mentah 
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yang ditulis pada catatan lapangan yang dibarengi dengan perekaman 

menggunakan camera digital. 

Menurut Rosita (2007: 38), tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

(1) Mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kemudian diranking untuk menentukan 

siswa yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

(2) Hasil pekerjaan siswa yang menjadi subjek penelitian merupakan data mentah 

yang harus ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk wawancara; 

(3) Hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, 

kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengolah hasil wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian agar 

menjadi data yang siap untuk digunakan. 

3.8.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini 

data yang berupa hasil pekerjaan siswa disusun menurut urutan objek penelitian.  

Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kumpulan data atau 

informasi yang terorganisasi dan terkategori yang memungkinkan suatu penarikan 

kesimpulan atau tindakan. 

Tahap penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dipilih sebagai subjek penelitian 

untuk dijadikan bahan wawancara. 
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(2) Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam dengan menggunakan 

camera digital. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan mampu 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini.  

3.8.3 Menarik Simpulan atau Verifikasi 

Menarik simpulan atau verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh sehingga mempu menjawab pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan analisis 

hasil pekerjaan dan wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian  sehingga 

dapat diketahui letak dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

materi jarak. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Berdasarkan hasil tes evaluasi, dapat dilihat kesalahan masing-masing 

subjek penelitian untuk tiap butir soal yang dikerjakan. Subjek penelitian S1, S2, 

S3, S4, S5, dan S6 masing-masing memiliki kesalahan pada butir soal tes yang 

terdiri atas 6 soal. Akan tetapi, kesalahan yang dilakukan antara subjek penelitian 

yang satu dan yang lain pada tiap butir soal tidaklah sama. Hasil pekerjaan dari 

subjek-subjek penelitian selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 21. 

4.1.1 Reduksi Data 

Disajikan penggalan hasil tes tertulis dan wawancara pada instrumen 

penelitian untuk masing-masing subjek penelitian. Dari penggalan hasil tes tertulis 

tiap subjek penelitian dilakukan analisis kesalahan siswa. Jenis kesalahan pertama 

menurut Newman adalah membaca soal. Jenis kesalahan ini dapat diketahui pada 

saat wawancara berlangsung. Jenis kesalahan ke-2 adalah kesalahan memahami 

masalah. Siswa dianggap melakukan jenis kesalahan ini jika siswa melakukan 

kesalahan dalam menuliskan permasalahan pada soal, mengilustrasikan 

permasalahan dalam dimensi 3 maupun dimensi 2. Jenis kesalahan ke-3 adalah 

kesalahan transformasi. Siswa dianggap melakukan kesalahan transformasi jika ia 

salah dalam menentukan ruas garis yang ia temukan pada bagian ilustrasi dan 

salah dalam menuliskan pendekatan yang akan ia gunakan untuk mencari 
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panjangnya. Jenis kesalahan ke-4 adalah kesalahan kemampuan memproses. 

Siswa dianggap melakukan jenis kesalahan ini jika ia tidak mampu untuk 

melakukan manipulasi aljabar untuk mencari panjang jarak dari soal. Jenis 

kesalahan ke-5 adalah kesalahan penulisan jawaban. Siswa dianggap melakukan 

kesalahan penulisan jawaban jika ia melakukan kesalahan dalam menuliskan 

jawaban dari apa yang ia maksudkan. 

Setelah dilakukan analisis terhadap hasil pekerjaan subjek penelitian, maka 

diperlukan adanya suatu penguatan untuk memperkuat keabsahan tentang analisis 

berdasarkan lembar jawaban subjek penelitian. Penguatan dalam hal ini disebut 

dengan proses triangulasi yaitu membandingkan lembar jawaban subjek penelitian 

dengan hasil wawancara. Berdasarkan proses pembandingan, ditentukan validitas 

datanya. Data yang konsisten pada lembar jawab dan hasil wawancara dikatakan 

valid. Kemudian, dari data-data yang telah ditentukan validitasnya dibuat 

verifikasi dari masing-masing subjek penelitian mencakup kesalahannya.  

Untuk memudahkan penulisan pada paparan data dibuat kode Pa.b.c dan 

Sa.b.c, yang maksudnya adalah sebagai berikut. 

Keterangan 

P : Pewawancara 

S : Subjek Penelitian 

a.b.c : Kode digit setelah huruf P dan S. Digit pertama menyatakan subjek 

penelitian ke-, digit kedua menyatakan nomor soal, digit ketiga 

menyatakan pertanyaan atau jawaban ke-. 
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adalah kesalahan memahami masalah. Hal ini terjadi karena ilustrasi yang 

dibuat oleh S1 salah. S1 tidak bisa menggambar dengan benar ruas garis yang 

merupakan jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. Beberapa 

kemungkinan penyebab dari hal ini adalah S1 lupa tentang cara menentukan 

jarak antara dua garis yang sejajar atau S1 belum memahami konsep jarak 

antara dua garis yang sejajar. 

Pada langkah ke-3, yaitu transformasi, S1 melakukan kesalahan 

transformasi. Kesalahan ini terjadi karena ia salah dalam memilih ruas garis. 

Ia menuliskan bahwa jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah 

ruas garis AN. Sedangkan jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN 

bukanlah panjang AN. Selain itu, ia tidak menuliskan pendekatan yang akan 

ia gunakan untuk mencari panjang ruas ruas garis AN.  Kemungkinan ia tidak 

menuliskannya karena ia lupa. 

Pada langkah ke-4, yaitu kemampuan memproses, terlihat bahwa S1 

melakukan kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Hal ini terjadi karena perhitungan yang ia buat 

didasarkan atas gambar yang salah. Maka hasil akhir yang diperoleh S1 juga 

salah. Secara keseluruhan, S1 tidak melakukan kesalahan dalam penulisan 

jawaban pada soal nomor 4, meskipun jawaban yang ia tuliskan salah. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S1 untuk soal nomor 4, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S1 untuk 

soal nomor 4. 
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Penggalan wawancara dengan S1 pada soal nomor 4 

P1.4.1 : Saudari Fatra, tolong bacakan kembali soal nomor 4. 
S1.4.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 

cm. Titik M terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak 
pada pertengahan AC. Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah panjangnya! 

P1.4.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
S1.4.2 : Menghitung jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 
P1.4.3 : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 
S1.4.3 : Menggambar ilustrasinya. 
P1.4.4 : Perhatikan gambar pada lembar jawabmu, apakah menurutmu 

gambar yang kamu buat sudah benar? 
S1.4.4 : Benar pak. 
P1.4.5 : Tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis 

GN dengan ruas garis AM. 
S1.4.5 : Jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM adalah panjang 

ruas garis AN. 
P1.4.6 : Kenapa kamu memilih ruas garis AN? 
S1.4.6 : Menurut saya itu ruas garis terpendek yang menghubungkan antara 

ruas garis GN dengan ruas garis AM. 
P1.4.7 : Apakah kamu masih mengingat syarat jarak antara dua garis yang 

sejajar? 
S1.4.7 : Ingat pak 
P1.4.8 : Apa itu?  
S1.4.8 : Jaraknya adalah panjang dari ruas garis terpendek dan saling tegak 

lurus. 
P1.4.9 : Apakah ruas garis AN tegak lurus dengan ruas garis AM? 
S1.4.9 : Tidak pak. 
P1.4.10 : Lalu bagaimana seharusnya jawaban yang benar? 
S1.4.10 : Mungkin titik N diproyeksikan ke ruas garis AM. Sehingga ada titik 

N’. 
P1.4.11 : Kenapa diproyeksikan? 
S1.4.11 : Sebab jika diproyeksi akan diperoleh garis yang tegak lurus pak. 
P1.4.12 : Jadi sekarang ruas garis manakah yang merupakan jarak antara ruas 

garis GN dengan AM? 
S1.4.12 : Ruas garis NN’.  
P1.4.13 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 

yang harus kamu lakukan? 
S1.4.13 : Transformasi pak. 
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beberapa kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh S1 adalah kesalahan 

memahami masalah, kesalahan transformasi dan kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi karena ilustrasi yang 

dibuat oleh S1 salah, karena ia tidak menggambar ruas garis yang merupakan 

jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN dengan benar. Hal ini karena 

menurut S1 jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah panjang 

ruas garis AN, karena ruas garis AN merupakan ruas garis terpendek yang 

menghubungkan antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. Namun, dengan 

sedikit arahan dari peneliti pada saat wawancara berlangsung, S1 dapat 

menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM dan 

GN dengan benar, yaitu dengan memproyeksikan titik N ke ruas garis AM, 

sehingga diperoleh titik N’, kemudian menghubungkan antara titik N dengan 

titik N’, sehingga diperoleh ruas garis yang saling tegak lurus antara ruas 

garis AM dan GN. 

Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan transformasi. Kesalahan 

ini terjadi karena siswa salah dalam menuliskan ruas garis yang merupakan 

jarak antara ruas garis AM dengan GN. Hal ini sebagai akibat karena dia salah 

dalam membuat ilustrasi.  

Jenis kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh S1 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan pada langkah 

sebelumnya. S1 menyadari bahwa jawaban yang ia tuliskan salah. Namun, 

ketika wawancara berlangsung, S1 mampu memperbaiki pekerjaan pada soal 
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nomor 4 dan memperoleh hasil akhirnya dengan benar, yaitu jarak antara ruas 

garis AM dengan GN adalah 62 cm. 
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yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. S1 hanya 

menggambarkan ruas garis pada kubus ABCD.EFGH yang tegak lurus 

dengan bidang AFH dan bidang BDG, yaitu ruas garis CE. Kemungkinan ini 

terjadi karena waktu mengerjakan yang dimiliki oleh S1 sudah hampir habis, 

sehingga ia lebih memfokuskan dirinya untuk mengerjakan bagian 

perhitungan dengan pengimajinasian jarak antara bidang AFH dengan BDG 

di dalam pikiran. 

Pada langkah ke-3, yaitu transformasi, S1 menuliskan bahwa jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga diagonal ruang CE. 

Pada langkah ini pendekatan yang akan digunakan oleh S1 tidak ditulis. 

Kemungkinan hal ini terjadi karena S1 tidak sempat untuk menuliskannya 

dikarenakan waktu mengerjakan yang hampir habis. 

Pada langkah ke-4, yaitu kemampuan memproses, terlihat bahwa S1 

melakukan kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Hal ini terjadi karena ia kurang cermat dalam 

melakukan manipulasi aljabar, yaitu pada bagian perkalian 36 x 6. Hasil yang 

ditulis oleh S1 adalah 192, padahal seharusnya adalah 216. Karena kesalahan 

ini maka jawaban akhir yang diperoleh S1 dipastikan salah. Secara 

keseluruhan, S1 tidak melakukan kesalahan dalam penulisan jawaban soal 

nomor 6, meskipun jawaban yang ditulis oleh S1 salah. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S1 untuk soal nomor 6, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 
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berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S1 untuk 

soal nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S1 pada soal nomor 6 

P1.6.1 : Saudari Fatra, tolong bacakan kembali soal nomor 6.  
S1.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 

cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P1.6.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
S1.6.2 : Mencari jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG pak. 
P1.6.3 : Apa yang selanjutnya harus kamu lakukan? 
S1.6.3 : Menggambar pak. 
P1.6.4 : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis 

yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG? 
S1.6.4 : Tidak ada pak, tapi saya tahu kalau jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG adalah sepertiga diagonal ruang. 
P1.6.5 : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara dua 

bidang? 
S1.6.5 : Ingat pak. Dengan mencari ruas garis yang saling tegak lurus 

dengan kedua bidang dan yang terpendek. 
P1.6.6 : Lalu menurutmu ruas garis mana yang saling tegak lurus dengan 

kedua bidang itu? 
S1.6.6 : ruas garis CE pak. 
P1.6.7 : Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? 
S1.6.7 : Mencari titik potong dengan kedua bidang. 
P1.6.8 : Apakah kamu tahu caranya? 
S1.6.8 : Tidak tahu pak. 
P1.6.9 : Coba kamu buat gambar kubus terlebih dahulu di kertas coret-

coretan.  
S1.6.9 : Iya pak. (Subjek menulis). Sudah pak. 
P1.6.10 : Coba hubungkan titik G ke pertengahan ruas garis BD, dan titik A 

ke pertengahan ruas garis FH. Apakah kedua garis itu 
berpotongan dengan CE? 

S1.6.10 : Iya pak. 
P1.6.11 : Coba kedua titik itu diberi nama. 
S1.6.11 : Saya beri nama P dan Q. 
P1.6.12 : Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara bidang 

AFH dengan bidang BDG? 
S1.6.12 : Ruas garis PQ. 
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Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S1, diketahui bahwa S1 berusaha menerapkan prosedur Newman saat 

mengerjakan soal nomor 6. S1 melakukan semua langkah yang diperlukan 

untuk mengerjakan soal nomor 6. Namun, dalam pengerjaanya, ada bagian 

yang tidak dilakukan oleh S1 pada langkah memahami masalah, yaitu 

membuat ilustrasi dalam dimensi 2. S1 tidak melakukannya karena waktu 

yang ia miliki hampir habis. Pada soal nomor 6 ini, jenis kesalahan yang 

dilakukan oleh S1 adalah kesalahan memahami masalah, dan kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi karena ia 

tidak bisa menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak antara bidang 

AFH dengan bidang BDG. Hal ini karena S1 belum paham tentang cara 

menentukan titik tembus antara ruas garis CE dengan bidang AFH dan bidang 

BDG. Namun, dengan sedikit arahan dari peneliti pada saat wawancara 

berlangsung, S1 mampu menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak 

antara bidang AFH dengan BDG, baik dalam dimensi 3 maupun dimensi 2 

dengan benar, yaitu dengan membuat titik tembus antara diagonal ruang CE 

dengan bidang AFH dan BDG, yang ia nyatakan dengan ruas garis PQ, 

dengan titik P merupakan titik tembus antara diagonal CE dengan bidang 

AFH, dan titik Q merupakan titik tembus antara diagonal CE dengan bidang 

BDG. 

Jenis kesalahan selanjutnya yang dilakukan oleh S1 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan ini terjadi karena kesalahan perhitungan 

yang dilakukan oleh S1. S1 menyadari hal ini, dan pada saat wawancara 
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berlangsung, ia bisa memperbaiki pekerjaannya dengan benar pada lembar 

perbaikan tanpa adanya kesalahan dalam penulisan jawaban, yaitu jarak 

antara bidang AFH dengan BDG adalah 6 cm.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi pada soal nomor 4 dan 6, maka dapat 

dibuat kesimpulan bahwa S1 sudah mencoba mengimplementasikan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal matematika. Semua langkah pada prosedur 

Newman telah ia lakukan, meskipun pada beberapa langkah ada yang masih 

kurang, yaitu pada langkah memahami masalah dan transformasi. 

Selanjutnya, kesalahan dalam pengerjaan pun juga terjadi. Jenis kesalahan 

yang dilakukan S1 pada soal nomor 4 adalah kesalahan memahami masalah, 

transformasi dan kemampuan memproses. Sedangkan pada soal nomor 6, 

jenis kesalahan yang dilakukan S1 adalah kesalahan memahami masalah dan 

kemampuan memproses. 

4.1.1.2 Subjek Penelitian 2 

Dari hasil pekerjaan S2 diperoleh fakta bahwa S2 melakukan kesalahan 

dalam mengerjakan soal nomor 3, 5 dan 6. 

  



 

4

 

 

 

 

 

 

4.1.1.2.1 A

Penggal

 

 

B

menyele

bagian a

hanya 

memoto

yang m

kesalaha

ini terja

bidang. 

P

dengan 

ia tida

Kemung

Analisis Kes

lan hasil pek

Berdasarkan

esaikan soa

awal, ia beru

mampu me

ong tegak lu

merupakan ja

an ini masu

adi karena S

 

Pada bagian

bidang LNQ

ak menulis

gkinan hal i

alahan S2 pa

kerjaan tertul

n hasil peng

al matematik

usaha untuk 

enggambark

urus dengan b

arak antar tit

uk jenis kesa

S2 belum m

n perhitunga

Q adalah dua

kan perhit

ini terjadi ka

ada Soal Nom

lis S2 pada s

galan pekerj

ka sesuai d

membuat ilu

kan ruas ga

bidang LNQ

tik O dengan

alahan mema

emahami ca

an, S2 menya

apertiga dari 

tungan men

arena menur

mor 3 

soal nomor 3

jaan S2, dik

dengan pros

ustrasi dalam

aris yang m

Q, tanpa mem

n bidang LN

ahami masa

ara menentu

atakan bahw

panjang dia

ncari panja

rut S2 jika s

3 

ketahui bahw

sedur Newm

m dimensi 3. 

memuat tit

mperlihatkan

NQ. Menuru

alah. Kemun

ukan titik tem

wa jarak ant

agonal ruang

ang diagon

sebuah kubu

83

wa S2 tidak 

man. Pada 

Namun, ia 

ik O dan 

n ruas garis 

ut Newman 

ngkinan hal 

mbus pada 

tara titik O 

, meskipun 

nal ruang. 

us memiliki 



84 
 

 
 

panjang rusuk 9 cm, maka panjang diagonal ruangnya adalah 39  cm. 

Secara keseluruhan, tidak ada kesalahan dalam penulisan jawaban yang 

dilakukan oleh S2 dalam mengerjakan soal nomor 3, meskipun pada bagian 

perhitungan yang ia tuliskan terlalu singkat. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S2 untuk soal nomor 3, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S2 untuk 

soal nomor 3. 

Penggalan wawancara dengan S2 pada soal nomor 3 
P2.3.1 : Saudara Tyo, tolong bacakan kembali soal nomor 3. 
S2.3.1 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus 

KLMN.OPQR memiliki luas permukaan 486 cm2. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik O 
dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P2.3.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 
S2.3.2 : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 
P2.3.3 : Apa yang selanjutnya harus kamu lakukan? 
S2.3.3 : Menggambar pak 
P2.3.4 : Perhatikan gambarmu, apakah menurutmu gambar yang kamu buat 

itu benar? 
S2.3.4 : Saya rasa benar pak, tapi ada yang kurang. Saya belum menentukan 

titik tembus antara ruas garis OM dengan bidang LNQ. 
P2.3.5 : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S2.3.5 : Bisa pak. (Subjek memperbaiki gambarnya) 
P2.3.6 : Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara titik O 

dengan bidang LNQ? 
S2.3.6 : Ruas garis OX pak. 
P2.3.7 : Bolehkah saya tahu letak titik X? 
S2.3.7 : Titik X berada pada bidang LNQ. 
P2.3.8 : Kenapa kamu memilih ruas garis OX sebagai jarak antara titik O 

dengan bidang LNQ? 
S2.3.8 : Karena ruas garis OX merupakan bagian dari ruas garis OM, dan 

ruas garis OM tegak lurus dengan bidang LNQ, berarti ruas garis 
OX juga tegak lurus dengan bidang LNQ. 

P2.3.9 : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak menggambar 
dalam dimensi 2? 

S2.3.9 : Tidak sempat pak. 
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Pada langkah ke-3, yaitu transformasi, S2 menyatakan YZ sebagai 

jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. Namun, sayangnya ia tidak 

menuliskan pendekatan yang akan ia gunakan untuk mencari panjang YZ. 

Kemungkinan hal ini dikarenakan S2 tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, 

sehingga ada bagian dari langkah Newman yang tidak ia tulis. 

Pada langkah ke-4, yaitu kemampuan memproses, terdapat kesalahan 

yang dilakukan oleh S2. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

penulisan jawaban. Pada bagian dalil Pythagoras, seharusnya yang ia tulis 

adalah 22 OKTOTK += , namun yang ia tulis pada lembar jawab adalah 

22 OATOTK += . Jenis kesalahan penulisan jawaban juga dilakukan oleh 

S2 pada bagian perhitungan mencari panjang jarak antara rusuk BC dengan 

bidang TAD. S2 menuliskan jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah 

ruas garis TU, padahal pada langkah transformasi, S2 menuliskan bahwa jarak 

antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis YZ. Kemungkinan hal 

ini terjadi karena S2 salah dalam melihat ilustrasi yang ia buat dalam dimensi 

2. Pada ilustrasi yang ia buat, ruas garis YZ terlihat seperti tinggi limas, 

sehingga S2 memilih jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas 

garis TU. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S2 untuk soal nomor 5, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S2 untuk 

soal nomor 5. 
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Penggalan wawancara dengan S2 pada soal nomor 5 

P2.5.1 : Saudara Tyo, tolong bacakan kembali soal nomor 5. 
S2.5.1 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD 

dengan panjang rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak rusuk BC ke 
bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P2.5.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
S2.5.2 : Mencari jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 
P2.5.3 : Baik, sekarang perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu titik 

yang berada pada ruas garis YK? 
S2.5.3 : Itu titik O pak. 
P2.5.4 : Lalu bagaimana kedudukan antara ruas garis TO terhadap ruas garis 

YK? 
S2.5.4 : Ruas garis TO tegak lurus terhadap ruas garis YK. 
P2.5.5 : Pada bagian transformasi, pendekatan apa yang kamu pilih? 
S2.5.5 : Pendekatan yang saya pilih pada langkah transformasi adalah luas 

segitiga. Akan tetapi saya lupa menuliskannya pak. 
P2.5.6 : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. 

Apakah dalil Pythagoras yang kamu tulis itu benar? Apakah 
22 OATOTK += .  

S2.5.6 : Itu bukan OA, tetapi OK pak. Maaf saya salah dalam menulis. 
P2.5.7 : Pada langkah transformasi kamu menuliskan bahwa jarak antara 

rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis YZ. Lalu kanapa 
pada langkah perhitungan kamu memunculkan ruas garis TU? 
Darimana kamu mendapatkan ruas garis TU? 

S2.5.7 : Pada waktu itu saya tergesa-gesa pak, saya salah dalam melihat 
gambar dalam dimensi 2 yang saya buat. Ruas garis YZ terlihat 
seperti tinggi limas, sehingga saya pikir jaraknya adalah ruas garis 
TU. 

P2.5.8 : Apakah kamu bisa mengerjakan lagi bagian perhitunganmu dengan 
lengkap? Sebab langkah perhitungan pada lembar jawabmu 
terlalu singkat.  

S2.5.8 : Bisa pak. (Subjek menulis) 
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Berdasarkan penggalan pekerjaan S2 pada soal nomor 6, diketahui 

bahwa S2 tidak mengerjakan soal nomor 6 dengan menggunakan prosedur 

Newman. Pada bagian awal mengerjakan, S2 mengetahui permasalahan soal 

nomor 6 dengan menuliskan permasalahan yang akan diselesaikan jarak AFH 

dan BDG. Selanjutnya, S2 berusaha untuk mengilustrasikan permasalahan 

yang ia temukan. Namun, sayangnya ia hanya bisa menggambar dalam 

dimensi 3 saja. Pada gambar yang dibuat pun tidak ada ruas garis yang 

menunjukkan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Sementara untuk 

ilustrasi dalam dimensi 2, S2 tidak menggambarkannya. Kemungkinan 

penyebab dari ini semua adalah ia tergesa-gesa dalam mengerjakan, karena 

soal nomor 6 adalah soal terakhir, sehingga jawaban yang ditulis terkesan 

seadanya. Menurut Newman, kesalahan yang dilakukan oleh S2 saat membuat 

ilustrasi dikategorikan dalam jenis kesalahan memahami masalah. 

Pada bagian perhitungan, jawaban yang ditulis S2 bisa dikatakan 

jawaban pintas, karena S2 langsung menyatakan bahwa jarak antara bidang 

AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga dikalikan dengan panjang rusuk, 

kemudian dikalikan dengan akar tiga. Kemungkinan maksud dari S2 adalah 

jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga dari diagonal 

ruang. Meskipun demikian, jawaban akhir dari S2 bisa dikatakan benar. 

Secara keseluruhan tidak ada kesalahan dalam penulisan jawaban yang 

dilakukan oleh S2 saat mengerjakan soal nomor 6, meskipun pekerjaannya 

singkat. 
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Untuk mendukung keabsahan atas analisis pada lembar jawab, maka 

diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini berupa 

wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S2 untuk soal 

nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S2 pada soal nomor 6 

P2.6.1 : Saudara Tyo, tolong bacakan kembali soal nomor 6 
S2.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 

cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P2.6.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
S2.6.2 : Mencari jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P2.6.3 : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis 

yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG?  
S2.6.3 : Di gambar yang saya buat tidak ada ruas garis itu pak, tapi saya 

tahu bahwa jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah 
sepertiga panjang diagonal ruang. 

P2.6.4 : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua 
bidang? 

S2.6.4 : Masih ingat pak, yaitu dengan mencari ruas garis yang saling tegak 
lurus dengan kedua bidang, kemudian cari ruas garis yang 
terpendek. 

P2.6.5 : Ruas garis apa yang tegak lurus dengan bidang AFH dan BDG? 
S2.6.5 : Ruas garis CE pak. 
P2.6.6 : Lalu apa yang harus kamu lakukan setelah menentukan ruas garis 

yang saling tegak lurus dengan kedua bidang? 
S2.6.6 : Mencari titik tembus pada kedua bidang pak. 
P2.6.7 : Apakah kamu bisa menulis itu? 
S2.6.7 : Bisa. (Subjek menulis). Sudah pak 
P2.6.8 : Sekarang ruas garis apa yang merupakan jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG? 
S2.6.8 : Ruas garis XY. Titik X berada pada bidang AFH, dan titik Y berada 

pada bidang BDG. 
P2.6.9 : Baik, sekarang kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak 

mengilustrasikan dalam dimensi 2? 
S2.6.9 : Tidak sempat pak. Sebab waktu mengerjakan sudah hampir habis. 
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Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S2, diketahui bahwa S2 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 

soal nomor 6. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh S2 adalah kesalahan 

memahami masalah. Kesalahan memahami masalah terjadi karena S2 tidak 

bisa menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG. S2 menyadari hal ini, namun pada saat wawancara 

berlangsung ia bisa memperbaiki gambarnya yang salah dengan gambar yang 

benar yaitu dengan membuat ruas garis yang memotong tegak lurus bidang 

AFH dan BDG, yaitu CE, kemudian membuat titik tembus antara ruas garis 

CE dengan bidang AFH yang dinotasikan dengan titik X dan membuat titik 

tembus antara ruas garis CE dengan bidang BDG yang dinotasikan dengan Y 

Mengenai ilustrasi dalam dimensi 2, ia memang tidak menggambarkannya 

karena waktu yang ia miliki untuk mengerjakan soal sudah hampir habis, 

sehingga ia tidak sempat untuk menggambar ilustrasi dalam dimensi 2.  

Pada bagian perhitungan, jawaban yang dituliskan oleh S2 sudah 

benar, akan tetapi jawaban tersebut terlalu singkat. Pada lembar jawaban, S2 

menyatakan bahwa jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah 

sepertiga dikalikan dengan panjang rusuk kubus, kemudian dikalikan dengan 

3 . Menurut S2 jawaban tersebut ditulis karena jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG adalah sepertiga diagonal ruang. Menurut S2, Perkalian 

antara rusuk kubus dengan akar tiga adalah perhitungan mencari panjang 

diagonal ruang. Meskipun demikian, ketika peneliti meminta ia untuk 
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menuliskan lagi perhitungan mencari panjang diagonal, ia mampu 

melakukannya tanpa ada kesalahan dalam penulisan jawaban. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi pada soal nomor 3, 5 dan 6, maka dapat 

dibuat kesimpulan bahwa pada soal nomor 5, S2 sudah mencoba 

mengimplementasikan prosedur Newman saat mengerjakan soal. Semua 

langkah pada prosedur Newman telah ia lakukan. Sedangkan untuk soal 

nomor 3 dan 6, S2 tidak mengerjakan soal dengan menggunakan prosedur 

Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan S2 pada soal nomor 3 adalah 

kesalahan memahami masalah. Kemudian untuk soal nomor 5, jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan penulisan jawaban. Sedangkan 

pada soal nomor 6, jenis kesalahan yang dilakukan S2 adalah kesalahan 

memahami masalah. 
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Pada bagian perhitungan, ada hal yang menarik. S3 menuliskan NN’, 

padahal pada ilustrasi yang ia buat tidak terdapat tulisan tersebut. 

Kemungkinan S3 kurang cermat dalam menggambarkan ruas garis NN’ pada 

ilustrasinya. Pada bagian perhitungan ini terlihat bahwa pendekatan yang 

digunakan S3 untuk mencari jarak antara AM dengan GN adalah dengan 

menggunakan luas segitiga. Secara keseluruhan tidak ada kesalahan dalam 

penulisan jawaban saat mengerjakan soal noor 4 ini. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S3 pada soal nomor 4, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S3 untuk 

soal nomor 4. 

Penggalan wawancara dengan S3 pada soal nomor 4 

P3.4.1 : Saudari Aisyah, tolong bacakan soal nomor 4. 
S3.4.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 

cm. Titik M terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak 
pada pertengahan AC. Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah panjangnya! 

P3.4.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
S3.4.2 : Menghitung jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 
P3.4.3 : Perhatikan gambarmu. Apakah menurutmu gambar yang kamu buat 

itu benar? 
S3.4.3 : Sebentar pak saya lihat dulu (Subjek mengecek lagi gambarnya). 

Maaf pak sepertinya gambar yang saya buat salah. Penempatan 
titik N dan M terbalik. Padahal di lembar coret-coretan tidak 
seperti itu. 

P3.4.4 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
S3.4.4 : Bisa pak. sebentar. (Subjek menggambar) 
P3.4.5 : Apakah sudah selesai? 
S3.4.5 : Sudah pak. 
P3.4.6 : Sekarang bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak 

antara ruas garis AM dengan ruas garis GN? 
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belum memperlihatkan ruas garis yang merupakan jarak antara rusuk BC 

dengan bidang TAD. Sedangkan pada ilustrasi dalam dimensi 2, nampak 

bahwa jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD diwakili oleh ruas garis QX.  

Pada bagian perhitungan ada suatu ketidakkonsistenan yang dilakukan 

oleh S3. S3 mencari panjang TQ, namun pada saat perhitungan S3 

menggunakan TP. Kemungkinan S3 mengetahui bahwa segitiga TPQ adalah 

segitiga samakaki, sehingga ruas garis TP dan TQ memiliki panjang yang 

sama. Pada bagian perhitungan ini S3 melakukan kesalahan. Jenis kesalahan 

yang dilakukan adalah kesalahan penulisan jawaban. Pada perhitungan, S3 

menuliskan ruas garis QU, padahal pada gambar jelas tertulis hurus X. 

Kemudian S3 juga menuliskan bahwa panjang T adalah 3x cm, dan pada baris 

ke tiga, S3 menuliskan 10x , padahal pada baris sebelumnya S3 menuliskan 

106 . Kemungkinan hal ini terjadi karena S3 tergesa-gesa dalam menulis 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S3 pada soal nomor 5, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S3 untuk 

soal nomor 5. 

Penggalan wawancara dengan S3 pada soal nomor 5 

P3.5.1 : Saudari Aisyah, tolong bacakan kembali soal nomor 5 
S3.5.1 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD 

dengan panjang rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak rusuk BC ke 
bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P3.5.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
S3.5.2 : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD pak. 
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P3.5.3 : Perhatikan gambarmu, Bolehkah saya tahu posisi segitiga TPQ 
pada limas T.ABCD? 

S3.5.3 : Titik P merupakan titik tengah rusuk AD, dan titik Q merupakan 
titik tengah rusuk BC. 

P3.5.4 : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QX terhadap ruas garis TP? 
S3.5.4 : Ruas garis QX tegak lurus terhadap ruas garis TP pak. 
P3.5.5 : Lalu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk BC 

dengan bidang TAD? 
S3.5.5 : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis QX. 
P3.5.6 : Kenapa kamu memilih ruas garis QX? 
S3.5.6 : Sebab ruas garis yang memuat titik Q dan tegak lurus dengan 

bidang TAD adalah ruas garis QX, jadi jarak antara rusuk BC 
dengan bidang TAD adalah ruas garis QX. 

P3.5.7 : Apakah kamu melupakan langkah trasformasinya lagi? 
S3.5.7 : iya pak. 
P3.5.8 : Lalu pada bagian perhitungan, apa pendekatan yang kamu pakai? 
S3.5.8 : Pendekatan yang saya pakai adalah luas segitiga TPQ. 
P3.5.9 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu 

mencari panjang ruas garis TQ? Bukankah pada perhitungan 
selanjutnya kamu tidak membutuhkan panjang ruas TQ? 

S3.5.9 : Segitiga TPQ adalah segitiga samakaki. Jadi ruas garis TP dan TQ 
memiliki panjang yang sama. Yang saya cari adalah panjang ruas 
garis TQ, tetapi yang saya pakai adalah panjang ruas garis TP. 
Saya rasa itu sama saja pak. 

P3.5.10 : Baik, sekarang perhatikan tulisan setelah kata proses. Bolehkah 
saya tahu itu adalah tulisan TP dan QU ataukah TP dan QX? Lalu 
setelah tanda sama dengan, ada tulisan T x PQ. Apakah panjang 
dari titik T itu 3x? 

S3.5.10 : Itu ruas garis TP dan ruas garis QX pak. Yang memiliki panjang 3x 
adalah ruas garis TO. 

P3.5.11 : Perhatikan tulisan pada baris di bawahnya. Bolehkah saya tahu 
darimana kamu mendapatkan 106 ?  

S3.5.11 : Itu x pak. Waktu itu saya tergesa-gesa dalam menulis. 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S3, diketahui bahwa S3 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 

soal nomor 5. Pada pekerjaan soal nomor 5 ini, terdapat suatu kesalahan yang 

dilakukan oleh S3. Menurut Newman, jenis kesalahan yang dilakukan S3 
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Newman. Pada bagian awal, S3 menuliskan bahwa masalah yang akan 

diselesaikan adalah menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Selanjutnya, S3 berusaha untuk membuat ilustrasi dalam dimensi 3. 

Namun, terjadi suatu kesalahan. Menurut Newman, jenis kesalahanyang 

dilakukan adalah kesalahan memahami masalah. kesalahan ini terjadi karena 

pada ilustrasi yang dibuat, S3 tidak menggambarkan dengan benar ruas garis 

yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan BDG. Kemungkinan S3 

memang tidak bisa menggambarkannya. 

Pada bagian perhitungan, terlihat bahwa S3 mengalami kebingungan. 

Hal ini Nampak pada alur perhitungan yang ia lakukan. Terlihat bahwa S3 

mencari panjang EC terlebih dahulu baru kemudian mencari AC. Namun, hal 

ini rasanya tidak mungkin, karena pada saat mencari EC dibutuhkan panjang 

AC. Jika S3 mencari panjang AC terlebih dahulu maka usaha S3 untuk 

mencari panjang EC dirasa percuma, karena perhitungan akhir dari S3 adalah 

66   yang merupakan panjang dari ruas garis AC. Pada bagian perhitungan 

ini, terjadi suatu kesalahan yang dilakukan oleh S3. Menurut Newman, jenis 

kesalahan yang dilakukan S3 termasuk jenis kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan ini terjadi karena manipulasi aljabar yang dilakukan 

oleh S3 saat mencari panjang AC salah. Nampaknya ia kehilangan konsentrasi 

pada saat mengerjakan soal nomor 6. Pada bagian perhitungan ini juga 

terdapat kesalahan penulisan jawaban yang dilakukan S3. Ia menuliskan 

bahwa 86836324 =+= . Kemungkinan yang dimaksudkan oleh S3 adalah 

tanda operasi perkalian, bukan penjumlahan.   
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Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S3 untuk soal nomor 6, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S3 untuk 

soal nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S3 pada soal nomor 6 

P3.6.1 : Saudari Aisyah tolong bacakan kembali soal nomor 6. 
S3.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 

cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P3.6.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
S3.6.2 : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P3.6.3 : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ruas garis yang 

merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG.  
S3.6.3 : Maaf pak tidak ada. 
P3.6.4 : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua 

bidang? 
S3.6.4 : Maaf pak saya sudah lupa. 
P3.6.5 : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. 

Apakah yang saya beri tanda kuning itu benar simbol dari operasi 
penjumlahan? 

S3.6.5 : Bukan pak, ini simbol operasi perkalian. Mirip dengan tanda 
jumlah. 

P3.6.7 : Bolehkah saya tahu ruas garis mana yang kamu cari terlebih dahulu 
antara ruas garis EC dan ruas garis AC? 

S3.6.7 : Ruas garis AC saya cari terlebih dahulu pak. 
P3.6.8 : Bolehkah saya tahu kenapa kamu mencari panjang ruas garis EC? 

Bukankah hasil akhirmu itu 66 . Bukankah itu panjang dari ruas 
garis AC? 

S3.6.8 : Maaf pak, saya tidak tahu. Ketika itu pikiran saya sudah buyar pak. 
P3.6.9 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaiki pekerjaanmu ini? 
S3.6.9 : Maaf pak, saya tidak bisa. 

 
Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S3, diketahui bahwa S3 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 

soal nomor 6. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami 

masalah. Kesalahan ini terjadi karena ilustrasi dalam dimensi 3 yang dibuat 
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oleh S3 belum benar. Menurut S3, hal ini terjadi karena ia sudah lupa cara 

menentukan jarak antara dua bidang. 

Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan kemampuan memproses. 

Kesalahan ini terjadi karena manipulasi aljabar yang dilakukan oleh S3 salah. 

Pada bagian perhitungan ini juga terdapat kesalahan penulisan jawaban. S3 

menyadari hal ini dan pada saat wawancara berlangsung, ia mampu 

menjelaskan kepada peneliti bahwa tulisan sebenarnya yang ia maksud adalah 

tanda perkalian. Namun, meskipun S3 mampu menjelaskan tentang kesalahan 

dalam penulisan, jawaban yang ia tulis salah dan ia juga tetap tidak bisa 

menjelaskan alur berpikir dalam menghitung jarak antara bidang AFH dengan 

BDG, karena pikirannya pada saat itu sudah buyar. 

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi data pada soal nomor  4, 5 dan 6, maka 

dapat dibuat kesimpulan bahwa S3 tidak menerapkan prosedur Newman saat 

mengerjakan soal nomor 4, 5, dan 6. Jenis kesalahan yang dilakukan oleh  S3 

pada soal nomor 4 adalah kesalahan memahami masalah. Untuk soal nomor 

5, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan dalam penulisan jawaban. 

Sedangkan untuk soal nomor 6, jenis kesalahan yang dilakukan oleh S3 

adalah kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, dan penulisan 

jawaban. 
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salah. S4 salah dalam menempatkan sudut siku yang seharusnya berada di 

titik O, tetapi ia gambarkan di titik B. Kemungkinan hal ini terjadi karena S4 

kurang cermat dalam menggambar. 

Pada langkah ke-3, yaitu transformasi, S4 melakukan kesalahan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan trasnformasi. Kesalahan ini 

terjadi karena S4 salah dalam menyatakan ruas garis yang merupakan jarak 

antara titik E dengan garis BG. Menurutnya jarak antara titik E dengan garis 

BG adalah ruas garis EO yang merupakan sisi miring dari segitiga EBO, dan 

untuk mencari panjang EO digunakan pendekatan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Pada langkah ke-4, yaitu kemampuan memproses, terlihat bahwa S4 

melakukan kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Jika melihat dari sudut pandang aljabar, S4 mampu 

melakukan manipulasi aljabar dengan benar untuk mencari panjang EO 

dengan dalil Pythagoras tanpa ada kesalahan dalam penulisan. Namun, 

sayangnya usaha perhitungan yang dilakukan oleh S4 didasarkan atas gambar 

yang salah, maka perhitungan yang dilakukan oleh S4 pun dipastikan salah. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S4 untuk soal nomor 2, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S4 untuk 

soal nomor 2. 

Penggalan wawancara dengan S4 pada soal nomor 2 

P4.2.1 : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 2. 
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S4.2.1 : Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. 
Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara 
titik E dengan BG. Hitunglah panjangnya! 

P4.2.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 2? 
S4.2.2 : Menentukan jarak antara titik E dengan ruas garis BG pada kubus 

ABCD.EFGH. 
P4.2.3 : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 
S4.2.3 : Menggambar pak. 
P4.2.4 : Perhatikan gambarmu, bolehkah saya tahu letak titik O? 
S4.2.4 : Titik O berada di tengah-tengah ruas garis BG pak. 
P4.2.5 : Lalu ruas garis apa yang maerupakan jarak antara titik E dengan 

ruas garis BG? 
S4.2.5 : Jarak antara titik E dengan ruas garis BG adalah panjang dari ruas 

garis EO. 
P4.2.6 : Kenapa kamu memilih ruas garis EO? Bukankah ada ruas garis lain 

yang juga menghubungkah antara titik E dengan ruas garis BG? 
S4.2.6 : Karena ruas garis yang memuat titik E dan tegak lurus dengan ruas 

garis BG adalah ruas garis EO pak. 
P4.2.7 : Perhatikan ilustrasi yang kamu buat dalam dimensi 2! Apakah 

menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 
S4.2.7 : (Subjek mengecek lagi gambarnya). Maaf pak, sepertinya gambar 

yang saya buat salah. 
P4.2.8 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
S4.2.8 : Bisa pak, hanya mengganti sudut siku menjadi O (Subjek 

memperbaiki gambarnya). 
P4.2.9 : Apakah sudah selesai? 
S4.2.9 : Sudah pak. 
P4.2.10 : Baik, sekarang kembali ke pekerjaanmu lagi. Menurut Newman, 

setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 
lakukan? 

S4.2.10 : Transformasi pak. 
P4.2.11 : Apa itu transformasi? 
S4.2.11 : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik 

E dengan ruas garis BG dan memilih pendekatan yang akan saya 
gunakan untuk mencari jarak antara titik E dengan ruas garis BG. 

P4.2.12 : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Setelah 
mengetahui gambar yang kamu buat salah, apakah menurutmu 
perhitungan yang kamu buat ini benar? 
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Berdasarkan penggalan pekerjaan S4 pada soal nomor 3, diketahui 

bahwa S4 tidak menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan 

prosedur Newman. Pada bagian awal, S4 dapat memahami permasalahan soal 

nomor 3 dengan menuliskan pernyataan bahwa permasalahan yang akan 

diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ pada 

kubus KLMN.OPQR yang memiliki luas permukaan 486 cm2. Selanjutnya, S4 

berusaha untuk mengilustrasikan permasalahan soal nomor 3 dalam dimensi 

3. Namun nampaknya terjadi suatu kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan 

S4 menurut Newman adalah kesalahan memahami masalah. kesalahan ini 

terjadi karena ia belum bisa menunjukkan ruas garis yang merupakan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. S4 juga berusaha mengilustrasikan dalam 

dimensi 2, namun gambar yang ia buat juga belum menunjukkan ruas garis 

yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 

Pada bagian perhitungan, S4 mampu mencari panjang rusuk kubus 

dengan benar. Namun, pada bagian selanjutnya, S4 melakukan perhitungan 

tanpa berdasarkan gambar. S4 mencari panjang MT dan NA, namun pada 

gambar yang ia buat tidak ada titik T dan titik A. Hasil dari perhitungannya 

pun salah. Kesalahan menulis juga dilakukan oleh S4 pada bagian dalil 

Pythagoras. S4 menuliskan 222 KNKLLN += , padahal seharusnya yang ia 

tulis adalah 22 KNKLLN += .Di bagian akhir perhitungan, S4 juga masih 

menulis tanpa berdasarkan gambar. S4 menuliskan OX. Namun, pada gambar 

yang ia buat tidak ada titik X. 
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Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S4 untuk soal nomor 3, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S4 untuk 

soal nomor 3. 

Penggalan wawancara dengan S4 pada soal nomor 3 

P4.3.1 : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 3.   
S4.3.1 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus 

KLMN.OPQR memiliki luas permukaan 486 cm2. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik O 
dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P4.3.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 
S4.3.2 : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 
P4.3.3 : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 
S4.3.3 : Menggambar pak. 
P4.3.4 : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang 

merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ? 
S4.3.4 : Maaf pak tidak ada, sebab saya nggak bisa menggambarkan ruas 

garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ, 
tapi saya tahu panjang jarak antara titik O dengan bidang LNQ 
adalah OMOM

3
1

− . 

P4.3.5 : Apakah sekarang kamu bisa menggambarkannya? 
S4.3.5 : Maaf pak tidak bisa. 
P4.3.6 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 

yang harus kamu lakukan? 
S4.3.6 : Transformasi pak 
P4.3.7 : Apakah kamu menuliskannya di lembar jawaban? 
S4.3.7 : Maaf pak tidak saya tulis. Kelewatan. 
P4.3.8 : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan, tolong 

saya dihitungkan 81-64.  
S4.3.8 : 17 pak. 
P4.3.9 : Kenapa kamu menulis 27 di lembar jawabmu? 
S4.3.9 : Saya rasa salah hitung itu pak, tapi itu nyambung dengan 

perhitungan selanjutnya. 
P4.3.10 : Pada akhir jawaban, kamu menulis 3339 −=OX . Bolehkah saya 

tahu darimana kamu mendapatkan titik X? 
S4.3.10 : Jaraknya antara titik O dengan bidang LNQ adalah OMOM

3
1

− , inilah 

OX. Titik X berada pada bidang LNQ.  
P4.3.11 : Lalu kenapa kamu mencari panjang ruas garis NA dan NT? 

Bolehkah saya tahu letak titik T pada gambarmu? 
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S4.3.11 : Titik T terletak pada bidang LNQ juga pak. Saya mencari panjang 
ruas garis NA dan NT untuk mencari panjang ruas garis MT. 

P4.3.12 : Kalau saya meminta kamu memperbaiki jawaban yang kamu buat, 
apakah kamu bisa melakukannya? 

S4.3.12 : Maaf pak tidak bisa, saya sudah lupa. Menurut saya jawaban yang 
saya tulis sudah benar. 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S4, diketahui bahwa S4 tidak menerapkan prosedur Newman saat 

menyelesaikan soal nomor 3. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 

kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, dan penulisan 

jawaban. Kesalahan memahami masalah terjadi karena S4 belum bisa 

menunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ. Hal ini dikuatkan pada saat wawancara berlangsung, ketika peneliti 

meminta S4 untuk memperbaiki gambarnya, S4 mengaku bahwa ia tidak bisa 

melakukannya. 

Jenis kesalahan selanjutnya terletak pada bagian perhitungan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan kemampuan memproses dan 

penulisan jawaban. Kesalahan ini terjadi karena S4 melakukan perhitungan 

tanpa berdasar pada gambar. Diantaranya yaitu pada saat mencari MT dan 

OX. Namun, pada saat wawancara S4 bisa menjelaskan kepada peneliti bahwa 

letak titik T dan X berada pada bidang LNQ. Kesalahan selanjutnya adalah 

pada bagian operasi perhitungan. S4 kurang cermat dalam melakukan 

perhitungan pengurangan. Namun, menurut S4 hal itu suatu keberuntungan 

baginya. Karena meskipun perhitungannya salah, hasilnya masih bisa 

tersambung dengan perhitungan selanjutnya. Kesalahan penulisan jawaban 

juga dilakukan oleh S4 pada saat menulis dalil Pythagoras. Seharusnya yang 
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Pada bagian perhitungan, S4 melakukan kesalahan. Jenis kesalahan 

yang dilakukan adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan ini 

terjadi karena S4 melakukan perhitungan tanpa berdasarkan gambar. S4 

menggunakan pendekatan luas segitiga untuk mencari panjang ON. Namun, 

pada gambar yang ia buat tidak ada titik O. Terlepas dari hal itu, S4 juga 

kurang cermat dalam menulis. Harusnya panjang MN sama dengan panjang 

rusuk kubus, yaitu 26 , tetapi yang ditulis S4 adalah 6 cm. sebagai akibatnya 

jawaban akhir yang diperoleh pun salah. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S4 untuk soal nomor 4, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S4 untuk 

soal nomor 4. 

Penggalan wawancara dengan S4 pada soal nomor 4 

P4.4.1 : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 4. 
S4.4.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 26  

cm. Titik M terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak 
pada pertengahan AC. Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah panjangnya! 

P4.4.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
S4.4.2 : Menentukan jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 
P4.4.3 : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang 

merupakan jarak antara garis GN dengan garis AM? 
S4.4.3 : Maaf pak gambar yang saya buat ada yang kurang, itu tidak sesuai 

dengan yang saya buat di lembar coret-coretan. Harusnya ada titik 
O di ruas garis AM. 

P4.4.4 : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S4.4.4 : Bisa pak. (Subjek memperbaiki pekerjaannya) 
P4.4.5 : Apakah sudah selesai? 
S4.4.5 : Sudah pak. 
P4.4.6 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 

yang harus kamu lakukan? 
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kesalahan memahami masalah dan kesalahan kemampuan memproses. Jenis 

kesalahan memahami masalah terjadi karena S4 belum bisa menunjukkan ruas 

garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM dengan GN, baik dalam 

dimensi 3, maupun dimensi 2. Namun, pada saat wawancara berlangsung, S4 

menyadari hal ini dan mampu memperbaiki gambarnya dengan benar, yaitu 

dengan membuat titik O pada ruas garis AM, kemudian menghubungkannya 

dengan titik N, sehingga diperoleh ruas garis ON. 

Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan kemampuan memproses. 

Kesalahan ini terjadi karena hasil akhir yang diperoleh S4 salah. Hal ini 

terjadi karena S4 kurang cermat dalam menuliskan panjang ruas garis MN. 

Selain itu juga karena S4 melakukan perhitungan tanpa berdasar pada gambar, 

yaitu pada saat mencari ON. Namun, pada saat wawancara, S4 bisa 

menjelaskan kepada peneliti bahwa letak titik O berada pada ruas garis AM. 

Meskipun demikian, pada saat wawancara berlangsung, S4 mampu 

memperbaiki pekerjaanya dan memperoleh hasil akhir dengan benar tanpa 

adanya kesalahan dalam penulisan jawaban, yaitu 62 cm.  
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yang dilakukan adalah kesalahan penulisan jawaban. S4 menuliskan bahwa 

panjang T adalah 3x cm, dan pada baris ke tiga, S4 menuliskan 10x , 

padahal pada baris sebelumnya S4 menuliskan 106 . Kemungkinan hal ini 

terjadi karena S4 tergesa-gesa dalam menulis 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S4 pada soal nomor 5, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S4 untuk 

soal nomor 5. 

Penggalan wawancara dengan S4 pada soal nomor 5 

P4.5.1 : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 5. 
S4.5.1 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD 

dengan panjang rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak rusuk BC ke 
bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P4.5.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
S4.5.2 : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 
P4.5.3 : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu darimana kamu 

mendapatkan segitiga TPQ? 
S4.5.3 : Dari limas T.ABCD pak. 
P4.5.4 : Bolehkah saya tahu letak titik P dan Q pada limas T.ABCD? 
S4.5.4 : Titik P terletak di tengah-tengah rusuk AD, dan titik Q terletak di 

tengah-tengah rusuk BC. 
P4.5.5 : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QU terhadap ruas garis PT? 
S4.5.5 : Ruas garis QU tegak lurus terhadap ruas garis PT pak. 
P4.5.6 : Menurutmu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk 

BC dengan bidang TAD? 
S4.5.6 : Ruas garis QU pak. 
P4.5.7 : Kenapa kamu memilih ruas garis QU? Kenapa tidak memilih ruas 

garis QP atau QT? 
S4.5.7 : Sebab ruas garis yang memuat titik Q dan tegak lurus dengan ruas 

garis PT adalah ruas garis QU, jadi jarak antara rusuk BC dengan 
bidang TAD adalah ruas garis QU. 
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P4.5.8 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 
yang harus kamu lakukan selanjutnya? 

S4.5.8 : Transformasi pak. Tapi maaf pak tidak saya tulis lagi. Yang 
penting saya tahu ruas garis yang merupakan jaraknya dan bisa 
memilih pendekatan yang saya gunakan pada bagian perhitungan. 

P4.5.9 : Kalau begitu sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian 
perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang ruas garis TQ? 
Bukankah pada perhitungan selanjutnya kamu tidak 
membutuhkan panjang ruas TQ? 

S4.5.9 : Segitiga TPQ adalah segitiga samakaki. Jadi ruas garis TP dan TQ 
memiliki panjang yang sama. Yang saya cari adalah panjang ruas 
garis TQ, tetapi yang saya pakai adalah panjang ruas garis TP. 
Saya rasa itu sama saja pak. 

P4.5.10 : Perhatikan tulisan setelah kata proses. Pada baris ke dua, kenapa 
bisa muncul 106 ? Bolehkah saya tahu darimana kamu 
mendapatkannya?  

S4.5.10 : Itu x pak. Waktu itu saya tergesa-gesa dalam menulis. Sehingga 
terlihat seperti angka 6. 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S4, diketahui bahwa S4 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 

soal nomor 5. Pada pekerjaan soal nomor 5 ini, terdapat suatu kesalahan yang 

dilakukan oleh S4. Menurut Newman, jenis kesalahan yang dilakukan S4 

adalah kesalahan penulisan jawaban. Kesalahan ini terletak pada bagian 

perhitungan. Pada bagian perhitungan, S4 mampu melakukan manipulasi 

aljabar dengan baik dengan menggunakan pendekatan luas segitiga. 

Mengenai ruas garis TP dan TQ, menurut S4 ruas garis TQ dan TP memiliki 

panjang yang sama, sehingga sah-sah saja ruas garis mana yang akan 

digunakan pada saat perhitungan. Kesalahan penulisan terjadi karena S4 salah 

menulis panjang ruas garis. Seharusnya yang ditulis adalah 10x , bukan 
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memperlihatkan ruas garis yang yang merupakan jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG. 

Pada bagian perhitungan, S4 terlihat melakukan kesalahan dalam 

penulisan. S4 menuliskan 22 ABAEC += . Perhitungan yang dilakukan  

juga 2 kali. Di akhir perhitungan, S4 menuliskan PX. Padahal di gambar yang 

dibuat oleh S4 tidak terdapat titik X. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S4 untuk soal nomor 6, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S4 untuk 

soal nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S4 pada soal nomor 6 

P4.6.1 : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 6.  
S4.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 

cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P4.6.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
S4.6.2 : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P4.6.3 : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang 

merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
S4.6.3 : Maaf pak tidak ada, soalnya ketika evaluasi saya membuatnya 

tergesa-gesa, jadi bagian gambar saya lewati. 
P4.6.4 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
S4.6.4 : Bisa pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 
P4.6.5 : Sekarang yang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG? 
S4.6.5 : Ruas garis PX pak. 
P4.6.6 : Bolehkah saya tahu letak titik P dan titik X? 
S4.6.6 : Titik P terletak pada bidang AFH, sedangkan titik X terletak pada 

bidang BDG. 
P4.6.7 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 

yang harus kamu lakukan selanjutnya? 
S4.6.7 : Transformasi pak. 
P4.6.8 : Adakah itu di lembar jawabmu? 
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mengerjakannya. Namun, pada saat wawancara berlangsung S4 mampu untuk 

memperbaiki ilustrasi permasalahan soal nomor 6, baik dalam dimensi 3 

maupun dimensi 2, yaitu dengan membuat ruas garis yang memotong tegak 

lurus dengan bidang AFH dan BDG, yaitu ruas garis CE, kemudian 

menentukan titik tembusnya, yaitu P yang merupakan titik tembus ruas garis 

CE pada bidang AFH dan X yang merupakan titik tembus ruas garis CE pada 

bidang BDG. 

Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan penulisan jawaban. 

Kesalahan ini terjadi karena S4 salah menuliskan dalil Pythagoras. Pada 

lembar jawaban, ia menuliskan 22 AEABC += , seharusnya yang ia tuliskan 

adalah 22 AEABAC += . S4 menyadari hal ini, dan pada saat wawancara 

berlangsung ia mampu menjelaskan kepada peneliti tulisan sebenarnya yang 

ia maksud. Selain itu S4 juga melakukan perhitungan sebanyak 2 kali untuk 

mencari panjang AC. Menurut S4, hal ini kerena ia terlalu bersemangat dan 

juga tergesa-gesa. Di akhir pekerjaan, S4 juga melakukan perhitungan tanpa 

didasarkan atas gambar. Namun, pada saat wawancara berlangsung, S4 

mampu menjelaskan kepada peneliti asal usul pekerjaan itu, yaitu titik P 

berada pada bidang AFH dan titik X berada pada bidang BDG, serta panjang 

PX adalah 6 cm.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi data pada soal nomor 2, 3, 4, 5 dan 6, 

maka dapat dibuat kesimpulan bahwa utnuk soal nomor 2, S4 berusaha untuk 

menyelesaikannya dengan menggunakan prosedur Newman. Sedangkan 
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Newman. Pada langkah ke-2, yaitu memahami masalah, S5 mampu 

memahami permasalahan yang ada pada soal nomor 1 dengan menuliskan 

pernyataan bahwa permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak 

antara titik C dengan titik E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 

8 cm. Pada bagian ilustrasi, S5 juga mampu mengilustrasikan permasalahan 

soal nomor 1 dengan benar, yaitu dengan membuat garis yang memuat titik E 

dan titik C, baik dalam dimensi 3 maupun dimensi 2. 

Pada langkah ke-3, yaitu transformasi, S5 menyatakan bahwa jarak 

antara titik C dengan titik E adalah ruas garis CE. Untuk menghitung panjang 

ruas garis CE pendekatan yang ia gunakan adalah dalil Pythagoras. 

Pada langkah ke-4, yaitu kemampuan memproses, terjadi kesalahan. 

Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan kemampuan memproses. 

Hal ini terjadi karena ia tidak bisa melakukan manipulasi aljabar terkait 

perpangkatan bentuk akar. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S5 untuk soal nomor 1, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S5 untuk 

soal nomor 1. 

Penggalan wawancara dengan S5 pada soal nomor 1 

P5.1.1 : Saudari Iara, tolong bacakan kembali soal nomor 1. 
S5.1.1 : Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara 

titik C dengan titik E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang 
rusuk 8 cm. Hitunglah panjangnya! 

P5.1.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 1? 
S5.1.2 : Menhitung jarak antara titik C dengan titik E. 
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ia buat tidak ada titik T. Hasil dari perhitungannya pun salah. Pada bagian 

perhitungan ini, S5 juga melakukan kesalahan dalam penulisan. Harusnya 

yang ia tulis adalah 9, namun yang ia tulis adalah 29 . Di bagian akhir 

perhitungan, S5 juga masih menulis tanpa berdasarkan gambar. S5 menuliskan 

OX. Namun, pada gambar yang ia buat tidak ada titik X. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S5 untuk soal nomor 3, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S5 untuk 

soal nomor 3. 

Penggalan wawancara dengan S5 pada soal nomor 3 

P5.3.1 : Saudari Iara, tolong bacakan kembali soal nomor 3. 
S5.3.1 :Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus 

KLMN.OPQR memiliki luas permukaan 486 cm2. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik O 
dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P5.3.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 
S5.3.2 : Menghitung jarak dari titik O ke bidang LNQ. 
P5.3.3 : Kenapa tidak ditulis? 
S5.3.3 : Maaf pak lupa. 
P5.3.4 : Perhatikan gambarmu, yang pertama tolong tunjukkan ruas garis 

yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ? Lalu 
yang ke dua kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S5.3.4 : Jarak antara titik O dengan bidang LNQ adalah ruas garis OX, titik 
X terletak pada bidang LNQ. Ketika evaluasi saya tidak bisa 
menggambarnya. Kemudian mengenai ilustrasi dalam dimensi 2 
sepertinya saya kelewatan pak. 

P5.3.5 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
S5.3.5 : Bisa pak. (Subjek menggambar).  
P5.3.6 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa 

yang harus kamu lakukan? 
S5.3.6 : Transformasi, tapi maaf tidak saya tulis pak, sebab saya lupa. 
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tidak menggambarkannya karena ia terlewatkan tidak menggambar. Namun, 

pada saat wawancara berlangsung, S5 mampu memperbaiki ilustrasinya 

dengan menggambarkan ruas garis yang memuat titik O dan memotong tegak 

lurus bidang LNQ di titik X. 

Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan kemampuan memproses. 

Kesalahan ini terjadi karena S5 melakukan perhitungan tanpa berdasar pada 

gambar. Diantaranya yaitu pada saat mencari MT dan OX. Namun, pada saat 

wawancara berlangsung, menurut S5 letak titik T dan X berada pada bidang 

LNQ yang merupakan titik tembus antara ruas garis OM dengan bidang LNQ. 

Pada bagian operasi perhitungan, S5 kurang cermat dalam melakukan operasi 

pengurangan. Ia menuliskan bahwa 81-64=27. Namun, menurut S5 hal itu 

suatu keberuntungan baginya. Karena meskipun perhitungannya salah, 

hasilnya masih bisa tersambung dengan perhitungan selanjutnya. Kesalahan 

penulisan jawaban juga dilakukan oleh S5 pada saat menulis dalil Pythagoras. 

Seharusnya dalil Pythagoras yang harus ia tuliskan adalah 22 OKKMOM += , 

tetapi yang ia tuliskan adalah 222 OKKMOM += . Kemudian, seharusnya 

panjang ruas garis KN adalah 9 cm, namun yang ia tulis adalah 29=KN  

cm. 
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garis NN’, dan pendekatan yang digunakan adalah luas segitiga. Pada 

perhitungan ini S5 juga langsung memunculkan angka 218 tanpa 

perhitungan terlebih dahulu. Secara keseluruhan tidak ada kesalahan dalam 

penulisan jawaban yang dilakukan oleh S5, meskipun perhitungan yang ia 

lakukan tidak didasarkan atas gambar yang benar. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S5 untuk soal nomor 4, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S5 untuk 

soal nomor 4. 

Penggalan wawancara dengan S5 pada soal nomor 4 

P5.4.1 : Saudari Iara, tolong bacakan kembali soal nomor 4. 
S5.4.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 26  

cm. Titik M terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak 
pada pertengahan AC. Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah panjangnya! 

P5.4.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
S5.4.2 : Menghitung jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 
P5.4.3 : Perhatikan gambarmu. Yang pertama tolong tunjukkan ruas garis 

yang merupakan jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 
Yang ke dua, kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S5.4.3 : Maaf pak, sepertinya gambar yang saya buat salah. 
P5.4.4 : Bagian mana yang salah? 
S5.4.4 : Seharusnya titik M dihubungkan dengan titik A, bukan ke titik D. 

Kemudian titik N dihubungkan ke titik G bukan ke titik F. 
Gambar ini berbeda dengan yang saya buat di lembar coret-
coretan. 

P5.4.5 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
S5.4.5 : Bisa pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 
P5.4.6 :  Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara garis 

AM dengan GN? 
S5.4.6 : Jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah ruas garis 

NN’. 
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terjadi kesalahan. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

memahami masalah. Kesalahan ini terjadi karena ia hanya menggambar 

kubus tanpa nama, dan juga tidak ada informasi mengenai ruas garis yang 

merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Kemungkinan hal 

ini terjadi karena S5 tidak bisa menggambarnya. 

Pada proses perhitungan, jika dilihat dari sudut pandang aljabar, S5 

mampu melakukan perhitungan dengan benar pada saat mencari panjang AC. 

Namun, perhitungan ini dilakukan tanpa ada dasarnya. Hal ini karena ia tidak 

menggambarkan ilustrasi sebelumnya. Kemungkinan S5 melakukan 

perhitungan hanya didasarkan atas imajinasinya. Pada proses perhitungan ini 

telihat juga bahwa S5 melakukan kesalahan dalam penulisan jawaban. Ia salah 

dalam menuliskan tanda perkalian. Seharusnya yang ia tulis adalah 

8x36324 = , tetapi yang ia tulis adalah 836324 += . Di akhir 

perhitungan, S5 menuliskan PX, padahal pada ilustrasi ia tidak bisa 

menggambar PX sama sekali. Jika melihat hasil akhir dari perhitungan S5, 

terlihat bahwa jawaban yang diperoleh S5 salah. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S5 untuk soal nomor 6, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S5 untuk 

soal nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S5 pada soal nomor 6 

P5.6.1 : Saudari Iara, tolong bacakan kembali soal nomor 6. 
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S5.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 
cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P5.6.2 : Permasalahan  apa yang ada pada soal nomor 6? 
S5.6.2 : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P5.6.3 : Bolehkah saya tahu bagaimana kamu bisa mengerjakan soal nomor 

6 padahal tidak ada gambar yang kamu buat sedikitpun? 
S5.6.3 : Maaf pak saya tidak bisa menggambarnya. 
P5.6.4 : Bagaimana kamu bisa membuat bagian perhitungannya? 
S5.6.4 : Saya bisa membayangkan kalau jarak antara bidang AFH dengan 

bidang BDG adalah sepertiga panjang diagonal ruang CE. Jadi 
tinggal mencari panjang diagonal ruang, lalu dibagi 3. 

P5.6.5 : Kenapa kamu memilih diagonal ruang CE? Kenapa tidak memilih 
AG, HB, atau DF? 

S5.6.5 : Sebab diagonal ruang yang tegak lurus dengan bidang AFH dan 
BDG adalah diagonal ruang CE. 

P5.6.6 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya 
tahu darimana kamu mendapatkan ruas garis PX? Dimana letak 
titik X? 

S5.6.6 : Di dalam pikiran saya titik P tereletak pada bidang AFH, dan titik X 
terletak pada bidang BDG. 

P5.6.7 : Perhatikan pekerjaanmu bagian perhitungan pada baris ke empat 
dan kelima. Kenapa hasil dari 836 +  adalah 86 ? Kenapa 
bukan 44 ? 

S5.6.7 : Maaf pak, maksud saya itu adalah tanda perkalian, karena tergesa-
gesa tertulis seperti tanda penjumlahan. 

P5.6.8 : Berapakah hasil dari 36 x 8? 
S5.6.8 : 288. 
P5.6.9 ; Kenapa pada lembar jawaban kamu tulis 324? Apakah menurutmu 

jawabanmu masih benar? 
S5.6.9 : Salah pak.  
P5.6.10 : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S5.6.10 : Bisa pak. (Subjek menulis). Ini pak, hasilnya 18. 

  



 

Hasil pe

 

 
 

 

 

 

 

 

B

S5, dike

soal nom

masalah

memaha

hal ini t

J

Kesalah

didasark

dasarka

menyad

menyad

Kemudi

juga m

erbaikan tert

Berdasarkan

etahui bahwa

mor 6. Jenis

h, kemamp

ami masalah

terjadi karen

Jenis kesalah

han ini terj

kan atas ga

an atas imajin

darinya. M

dari bahwa i

ian mengena

menyadariny

tulis S5 pada 

n hasil analis

a S5 tidak me

s kesalahan 

uan memp

h terjadi kar

a ia memang

han selanjutn

adi karena 

ambar. Men

nasinya. Me

Menurutnya 

ia salah dal

ai kesalahan 

ya. Namun

soal nomor 

sis lembar ja

enerapkan pr

yang dilaku

roses, dan 

rena ilustras

g tidak bisa m

nya adalah k

perhitungan

nurut S5 per

engenai kesal

36324 =

am menulis

dalam prose

n saat wa

6 

awab dan ha

rosedur New

ukan adalah

penulisan 

si yang ia bu

menggamba

kesalahan ke

n yang dila

rhitungan p

lahan dalam

8x6 , bukan

 tanda kali 

es perhitung

awancara b

asil wawanc

wman saat m

h kesalahan m

jawaban. 

uat salah. M

arnya. 

emampuan m

akukan oleh

pada soal no

m penulisan ja

n 324 =

dengan tan

gan yang ia t

berlangsung,

139

ara dengan 

mengerjakan 

memahami 

Kesalahan 

Menurut S5, 

memproses. 

h S5 tidak 

omor 6 ia 

awaban, S5 

836+ . ia 

da jumlah. 

tuliskan, S5 

 ia bisa 



140 
 

 
 

memperbaikinya, dan memperoleh hasilnya dengan benar yaitu jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG adalah 6 cm 

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi data soal nomor 1, 3, 4 dan 6, maka 

dapat dibuat kesimpulan bahwa untuk soal nomor 1 S5 berusaha menerapkan 

prosedur Newman. Namun, dalam pengerjaan terjadi kesalahan. Jenis 

kesalahannya adalah kesalahan kemampuan memproses. Untuk soal nomor 3, 

4, dan 6, S5 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan pada soal nomor 3 adalah kesalahan memahami 

masalah, kemampuan memproses dan penulisan jawaban. Pada soal nomor 4, 

jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah. 

Sedangkan untuk sol nomor 6, jenis kesalahan yang dilakukan adalah 

kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, dan kesalahan dalam 

penulisan jawaban.  

4.1.1.6 Subjek Penelitian 6 

Dari hasil pekerjaan S6 diperoleh fakta bahwa S6 melakukan kesalahan 

mengerjakan soal nomor 4 dan 6, serta tidak mengerjakan soal nomor 3 dan 5. 

4.1.1.6.1 Analisis Kesalahan S6 pada Soal Nomor 3 

Berdasarkan lembar jawab S6, diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan 

soal nomor 3 sama sekali. Kemungkinan penyebab dari hal ini adalah karena 

S6 tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 3. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S6 untuk soal nomor 3, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 
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berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S6 untuk 

soal nomor 3. 

Penggalan wawancara dengan S6 pada soal nomor 3 

P6.3.1 : Saudara Pandu, kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 3? 
S6.3.1 : Saya tidak bisa pak. 
P6.3.2 : Bagian mana yang tidak bisa? 
S6.3.2 : Bagian prosedur Newman dan bagian menggambar ilustrasi.  
P6.3.3 : Apakah kamu belum paham materi tersebut? 
S6.3.3 : Iya pak. 
P6.3.4 : Bisakah kamu membacakan soal nomor 3? 
S6.3.4 :Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus 

KLMN.OPQR memiliki luas permukaan 486 cm2. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik O 
dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P6.3.5 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 
S6.3.5 : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 
P6.3.6 : Menurutmu bagaimana jarak antara titik O dengan bidang LNQ? 
S6.3.6 : Jarak titik O dengan bidang LNQ adalah panjang ruas garis dari 

titik O ke tengah-tengah ruas garis LN. 
P6.3.7 : Kenapa begitu? 
S6.3.7 : Tidak tahu pak, menurut saya itu jaraknya. 
P6.3.8 : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak dari titik ke 

bidang? 
S6.3.8 : Lupa pak. 
P6.3.9 : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk menghitung itu? 
S6.3.9 : Pythagoras pak. 
P6.3.10 : Bisakah kamu menuliskannya? 
S6.3.10 : Bisa pak. (Subjek menulis). 

 
Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S6, diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan soal nomor 3. Hal ini karena S6 

tidak bisa menggunakan prosedur Newman, dan juga tidak bisa 

menggambarkan ilustrasi dari soal nomor 3. Pada saat wawancara 

berlangsung S6 mampu untuk membaca soal nomor 3 dengan baik dan benar 

tanpa ada kesalahan dalam pelafalan. Kesalahan terjadi pada saat S6 memilih 

jarak pada gambar yang ditunjukkan oleh peneliti. Kemampuan menentukan 
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jarak antara ruas garis AM dengan GN adalah ruas garis NG. Dari sisi aljabar, 

S6 mampu menggunakan dalil Pythagoras untuk mencari panjang ruas garis 

NG. Akan tetapi, meskipun ia mampu melakukan manipulasi aljabar dalam 

mencari panjang ruas garis NG dengan benar, jawaban akhir yang ia tuliskan 

salah. Sehingga, menurut Newman, kesalahan ini masuk jenis kesalahan 

kemampuan memproses. Pada pekerjaan nomor 4 ini, terdapat perbedaan 

antara perhitungan dengan kesimpulan. Pada bagian perhitungan, jarak antara 

ruas garis AM dengan GN dinyatakan oleh garis NG, dengan panjangnya 

adalah 36 cm, tetapi yang ditulis S6 pada bagian kesimpulan adalah 6 cm. 

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S6 untuk soal nomor 4, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S6 untuk 

soal nomor 4. 

Penggalan wawancara dengan S6 pada soal nomor 4 

P6.4.1 : Saudara Pandu, tolong bacakan kembali soal nomor 4. 
S6.4.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 26  

cm. Titik M terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak 
pada pertengahan AC. Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah panjangnya! 

P6.4.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
S6.4.2 : Menghitung jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 
P6.4.3 : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang 

merupakan jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN?  
S6.4.3 : Jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah panjang 

ruas garis MG pak. 
P6.4.4 : Kenapa kamu memilih ruas garis MG? 
S6.4.4 : Karena ruas garis MG adalah ruas garis terpendek yang 

menghubungkan antara garis AM dengan garis GN. 
P6.4.5 : Apakah ruas garis MG tegak lurus dengan ruas garis AM? 
S6.4.5 : Tidak pak. 
P6.4.6 : Lha kenapa kamu pilih? 
S6.4.6 : Karena terpendek. 
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P6.4.7 : Kalau begitu pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk 
mencari panjang MG? 

S6.4.7 : Pythagoras pak, pertama mencari panjang ruas garis EG terlebih 
dulu, lalu nanti dibagi 2, karena panjang ruas garis MG adalah 
setengah dari panjang ruas garis EG.  

P6.4.8 : Perhatikan lembar jawabmu. Setelah kamu menemukan panjang 
ruas garis EG, lalu membagi dengan 2, kenapa kamu masih 
mencari panjang ruas garis NG? 

S6.4.8 : Tidak tahu pak. Supaya lembar jawab saya terlihat penuh. 
 
Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S6, diketahui bahwa S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 

soal nomor 4. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami 

masalah dan kemampuan memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi 

karena ilustrasi yang ia buat salah, hal ini dikarenakan ia tidak 

menggambarkan dengan benar ruas garis yang merupakan jarak antara ruas 

garis AM dengan GN. 

Jenis kesalahan selanjutnnya adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan ini terjadi karena hasil akhir dari perhitungan yang ia 

lakukan salah. Hal ini merupakan akibat dari dirinya yang tidak bisa membuat 

ilustrasi dengan benar. Ketidakkonsistenan jawaban terjadi karena langkah 

perhitungan tidak sesuai dengan kesimpulan akhir. Menurut S6, ia melakukan 

hal ini agar lembar jawabnya terlihat penuh. 

4.1.1.6.3 Analisis Kesalahan S6 pada Soal Nomor 5 

Berdasarkan lembar jawab S6, diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan 

soal nomor 5 sama sekali. Kemungkinan penyebab dari hal ini adalah S6 sama 

sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 5. 
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Untuk mendukung keabsahan atas analisis pada lembar jawab, maka 

diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini berupa 

wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S6 untuk soal 

nomor 5. 

Penggalan wawancara dengan S6 pada soal nomor 5 
P6.5.1 : Saudara Pandu, kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 5? 
S6.5.1 : Saya tidak bisa pak. 
P6.5.2 : Bagian mana yang tidak bisa? 
S6.5.2 : Bagian prosedur Newman dan bagian menggambar ilustrasi.  
P6.5.3 : Apakah kamu belum paham materi tersebut? 
S6.5.3 : Iya pak. 
P6.5.4 : Bisakah kamu membacakan soal nomor 5? 
S6.5.4 : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD 

dengan panjang rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan 
menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak rusuk BC ke 
bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya!  

P6.5.5 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
S6.5.5 : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 
P6.5.6 : Menurutmu bagaimana jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD? 
S6.5.6 : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang ruas 

garis dari tengah-tengah rusuk BC ke tengah-tengah bidang TAD. 
P6.5.7 : Kenapa begitu? 
S6.5.7 : Tidak tahu pak, menurut saya itu jaraknya 
P6.5.8 : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara garis 

dengan bidang? 
S6.5.8 : Tidak ingat pak. 
P6.5.9 : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk mencari ruas garis 

tersebut? 
S6.5.9 : Pythagoras pak. 
P6.5.10 : Bisakah kamu menulisnya?. 
S6.5.10 : Bisa pak.(Subjek menulis) Ini pak sudah. 
P6.5.11 : Berapa jaraknya? 

S6.5.11 : 
2
10x

 cm. 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S6, diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan soal nomor 5 karena ia tidak bisa 

melakukannya. Hal ini dikarenakan ia tidak bisa menggunakan prosedur 

Newman dan juga tidak bisa mengilustrasikan permasalahan pada soal nomor 
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hanya berusaha menggambarkan ilustrasi soal nomor 6 dalam dimensi 3 dan 

menulis kesimpulan tanpa adanya suatu perhitungan sedikitpun. Pada 

pekerjaan nomor 6 ini, terdapat kesalahan yang dilakukan oleh S6. Jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah. Kesalahan 

ini terjadi karena ilustrasi yang ia buat tidak memberikan informasi tentang 

ruas garis yang menunjukkan jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG.  

Untuk mendukung analisis atas lembar jawab S6 untuk soal nomor 6, 

maka diperlukan adanya suatu triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini 

berupa wawancara. Berikut adalah penggalan wawancara terhadap S6 untuk 

soal nomor 6. 

Penggalan wawancara dengan S6 pada soal nomor 6 

P6.6.1 : Saudara Pandu, tolong bacakan kembali soal nomor 6. 
S6.6.1 : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 36

cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 
antara bidang AFH dengan bidang BDG. Hitunglah panjangnya! 

P6.6.2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
S6.6.2 : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P6.6.3 : Apakah hanya seperti itu jawaban yang bisa kamu tulis? 
S6.6.3 : Saya belum paham pak, dan juga waktu mengerjakan sudah hampir 

habis, saya bikin seadanya pak. 
P6.6.4 : Apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 
S6.6.4 : Salah pak 
P6.6.5 : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S6.6.5 : Tidak bisa pak. 
P6.6.6 : Lalu menurutmu bagaimana jarak antara bidang AFH dengan 

bidang BDG? 
S6.6.6 : Jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah panjang dari 

setengah diagonal ruang. 
P6.6.7 : Bisakah kamu menuliskannya? 
S6.6.7 : Bisa pak (Subjek menulis). 18 dibagi 2,  jadi jaraknya adalah 9 cm 

pak. 
 

Berdasarkan hasil analisis lembar jawab dan hasil wawancara dengan 

S6, diketahui bahwa S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan 
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soal nomor 6. Pekerjaan nomor 6 ini tidak mewakili pemikiran S6 dalam 

mengerjakan soal. Sehingga untuk kasus ini, peneliti menganggap S6 tidak 

mengerjakan soal nomor 6.  

Simpulan 

Berdasarkan hasil triangulasi data soal nomor 3, 4, 5 dan 6, maka 

dapat dibuat kesimpulan bahwa S6 hanya mengerjakan soal nomor 4 saja. 

Soal nomor 4 dikerjakan tanpa menerapkan prosedur Newman. Jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah dan 

kemampuan memproses. 

4.1.2 Penyajian Data 

4.1.2.1 Penyajian data untuk soal nomor 1 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 1 disajikan dalam Tabel 4.1 

berikut. 

Tabel 4.1 Penyajian Data Soal Nomor 1 
Subjek 

Penelitian Data Temuan 

S5 S5 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses saat 
menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan prosedur 
Newman. Kesalahan yang dilakukan adalah S5 salah dalam 
melakukan manipulasi aljabar. Penyebabnya adalah pada saat 
evaluasi S5 lupa cara memanipulasi terkait materi aljabar. 
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4.1.2.2 Penyajian data untuk soal nomor 2 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 2 disajikan dalam Tabel 4.2 

berikut. 

Tabel 4.2 Penyajian Data Soal Nomor 2 

Subjek 
Penelitian Data Temuan 

S4 S4 melakukan jenis kesalahan memahami masalah, transformasi 
dan kemampuan memproses saat menyelesaikan soal 
matematika dengan menggunakan prosedur Newman. Jenis 
kesalahan memahami masalah terjadi karena S4 salah dalam 
menggambar dalam dimensi 2. Kesalahan selanjutnya adalah 
kesalahan transformasi. Meskipun S4 menyatakan bahwa jarak 
antara titik E dengan garis BG adalah EO dan pendekatan yang 
akan digunakan adalah dengan dalil Pythagoras, hal ini tidak 
bisa dikatakan benar, karena EO yang dimaksud oleh S4 
merupakan sisi miring segitiga EBO. Kesalahan kemampuan 
memproses terjadi sebagai akibat dari kesalahan sebelumnya. 

 

4.1.2.3 Penyajian data untuk soal nomor 3 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 3 disajikan dalam Tabel 4.3 

berikut. 

Tabel 4.3 Penyajian Data Soal Nomor 3 

Subjek 
Penelitian Data Temuan 

S2 S2 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah. Kesalahan ini terjadi 
karena pada bagian ilustrasi S2 tidak mengambarkan ruas 
garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang 
LNQ. S2 menyadari hal ini. Menurutnya ini terjadi karena 
ia belum menentukan titik tembus antara ruas garis OM 
dengan bidang LNQ.  

S4 S4 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, 
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dan penulisan jawaban. Kesalahan memahami masalah 
terjadi karena S4 belum bisa menunjukkan ruas garis yang 
merupakan jaraknya antara titik O dengan bidang LNQ. 
Menurut S4 hal ini terjadi karena ia tidak bisa 
melakukannya. Kesalahan kemampuan memproses terjadi 
karena kurang cermat dalam perhitungan, dan kesalahan 
penulisan jawaban terjadi karena S4 salah menulis dalil 
Pythagoras. Seharusnya yang ia tuliskan adalah 

22 KNKLLN += , tetapi yang ditulis oleh S4 adalah 
222 KNKLLN += .  

S5 S5 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, 
dan penulisan jawaban. Kesalahan memahami masalah 
terjadi karena S5 belum bisa menunjukkan ruas garis yang 
merupakan jaraknya antara titik O dengan bidang LNQ. 
Menurut S5 hal ini terjadi karena ia tidak bisa 
melakukannya. Kesalahan kemampuan memproses terjadi 
karena kurang cermat dalam melakukan proses 
perhitungan, dan kesalahan penulisan jawaban terjadi 
karena S4 salah menulis dalil Pythagoras. Selain itu ia 
juga salah dalam menuliskan panjang ruas garis. 
Seharusnya panjang ruas garis KN adalah 9 cm, namun 
yang ia tulis adalah 29=KN cm. 

S6 S6 tidak mengerjakan soal nomor 3. Menurut S6, hal ini 
karena ia tidak bisa menggunakan prosedur Newman, dan 
juga tidak bisa menggambarkan ilustrasi soal nomor 3. 

4.1.2.4 Penyajian data untuk soal nomor 4 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 4 disajikan dalam Tabel 4.4 

berikut. 

Tabel 4.4 Penyajian Data Soal Nomor 4 

Subjek 
Penelitian Data Temuan 

S1 S1 melakukan jenis kesalahan memahami masalah, 
transformasi dan kemampuan memproses saat 
menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Kesalahan memahami masalah terjadi karena ia 
tidak menggambar ruas garis yang merupakan jarak 
antara ruas garis AM dengan ruas garis GN dengan benar. 
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Kesalahan transformasi terjadi karena ia salah dalam 
memilih ruas garis yang merupakan jarak antara ruas 
garis AM dengan ruas garis GN. Sedangkan kesalahan 
kemampuan memproses terjadi karena sebagai akibat dari 
kesalahan yang dibuat sebelumnya. 

S3 S3 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah. Kesalahan ini terjadi 
karena ia tidak menggambar ruas garis yang merupakan 
jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 
Menurut S3, ia bisa menggambarkannya pada lembar 
coret-coretan, tapi tidak tersalin pada lembar jawab. 

S4 S4 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah dan kemampuan 
memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi karena  
ia belum bisa menunjukkan ruas garis yang merupakan 
jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 
Kesalahan kemampuan memproses terjadi karena ia 
kurang cermat dalam melihat panjang MN. Seharusnya 
adalah 26  cm, tetapi yang ia tulis adalah 6 cm. Sebagai 
akibatnya hasil akhir yang ia peroleh juga salah. 

S5 S5 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah. Kesalahan ini terjadi 
karena S5 salah dalam menggambarkan ilustrasi. 
Menurutnya gambar yang ia buat berbeda dengan yang ia 
buat dalam lembar coret-coretan. 

S6 S6 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan memahami masalah dan kemampuan 
memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi karena  
S6 tidak menunjukkan ruas garis yang merupakan jarak 
antara ruas garis AM dan GN. Sedangkan kesalahan 
kemampuan memproses terjadi karena hasil akhir yang 
diperoleh S6 salah dan tidak konsisten. Hal ini karena 
kesalahan pemilihan ruas garis yang ia lakukan 
sebelumnya.. Ketidakkonsistenan terjadi karena proses 
perhitungan tidak sesuai dengan kesimpulan akhir. 
Menurut S6, ini karena ia ingin agar lembar jawabnya 
terlihat penuh. 
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4.1.2.5 Penyajian data untuk soal nomor 5 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 5 disajikan dalam Tabel 4.5 

berikut. 

Tabel 4.5 Penyajian Data Soal Nomor 5 
Subjek 

Penelitian Data Temuan 

S2 S2 melakukan jenis kesalahan penulisan jawaban saat 
menyelesaikan soal matematika nomo 5 dengan prosedur 
Newman. Kesalahan penulisan jawaban terjadi pada 
langkah memahami masalah. S2 salah dalam menuliskan 
titik di ruas garis YK pada ilustrasi dalam dimensi 2. Pada 
lembar jawaban tertulis titik U, padahal pada ilustrasi 
dalam dimensi 3 tidak ada titik U. Kesalahan penulisan 
jawaban juga terdapat pada langkah kemampuan 
memproses. Pada langkah ini kesalahan yang dilakukan 
oleh S2 adalah pada saat menulis dalil Pythagoras. Pada 
lembar jawaban tertulis 22 OATOTK += , padahal 
seharusnya adalah 22 OKTOTK += . Penyebab dari hal ini 
adalah karena ia salah dalam menulis. Kesalahan 
penulisan jawaban juga masih terjadi pada proses 
perhitungan selanjutnya. Pada perhitungan selanjutnya S2 
menyatakan bahwa jarak antara rusuk BC dengan bidang 
TAD adalah ruas garis TU. Padalah pada langkah 
transformasi dengan jelas S2 menuliskan bahwa jarak 
antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis YZ. 
Menurut S2, kesalahan ini terjadi karena ia tergesa-gesa 
dalam mengerjakan. 

S3 S3 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 
kesalahan penulisan jawaban. Kesalahan ini terjadi karena  
Pada lembar jawaban tertulis panjang T adalah 3x cm dan 
panjang TP adalah 106 , padahal seharusnya adalah 

10x . Penyebab kesalahan penulisan jawaban ini adalah 
karena S3 tergesa-gesa dalam mengerjakan. 

S4 S4 tidak menyelesaikan soal matematika dengan 
menggunakan prosedur Newman. Jenis kesalahan yang 
dilakukan adalah kesalahan penulisan jawaban. 
Kesalahan penulisan jawaban terjadi pada proses 
perhitungan. S4 menyadari hal ini. Namun, pada saat 
wawancara ia bisa menjelaskan hal yang  sebenarnya ia 
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maksudkan kepada peneliti 

S6 S6 tidak mengerjakan soal nomor 5 karena ia tidak bisa 
melakukannya. Hal ini dikarenakan ia tidak bisa 
menggunakan prosedur Newman dan menggambar 
permasalahn pada soal nomor 5. 

 

4.1.2.6 Penyajian data untuk soal nomor 6 

Data-data yang ditemukan pada soal nomor 6 disajikan dalam Tabel 4.6 

berikut. 

Tabel 4.6 Penyajian Data Soal Nomor 6 

Subjek 
Penelitian Data Temuan 

S1 S1 melakukan jenis kesalahan memahami masalah dan 
kemampuan memproses saat menyelesaikan soal nomor 6 
dengan menggunakan prosedur Newman. Kesalahan 
memahami masalah terjadi karena ia tidak membuat 
ilustrasi. Penyebab dari hal ini adalah karena S1 belum 
paham tentang cara menentukan titik tembus, dan juga 
karena waktu yang dimiliki S1 untuk mengerjakan sudah 
hampir habis. Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan 
kemampuan memproses. Kesalahan ini terjadi karena 
adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh S1. 

S2 S2 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman pada soal nomor 6. Jenis kesalahan yang 
dilakukan adalah kesalahan memahami masalah. 
Kesalahan ini terjadi karena ia ia tidak menggambarkan 
ruas garis yang merupakan jarak antara bidang AFH 
dengan bidang BDG. 

S3 S3 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman pada soal nomor 6. Jenis kesalahan yang 
dilakukan adalah kesalahan memahami masalah, 
kemampuan memproses, dan penulisan jawaban. 
Kesalahan memahami masalah terjadi karena ilustrasi 
yang dibuat oleh S3 belum benar. Hal ini karena S3 sudah 
lupa cara menentukan jarak antara dua bidang. Kesalahan 
kemampuan memproses terjadi karena jawaban yang 
ditulis S3 salah. Selain itu alur pengerjaan yang dilakukan 
tidak jelas. Penyebabnya adalah karena pikirannya pada 
saat evaluasi sudah buyar. Sedangkan kesalahan 
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penulisan jawaban terjadi karena ia tergesa-gesa dalam 
mengerjakan.  
 

S4 S4 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman pada soal nomor 6. Jenis kesalahan yang 
dilakukan adalah kesalahan memahami masalah dan 
penulisan jawaban. Kesalahan memahami masalah terjadi 
karena ilustrasi yang ia buat belum benar. Penyebabnya 
adalah S4 tergesa-gesa dalam mengerjakannya. 
Sedangkan kesalahan pada langkah penulisan jawaban 
terjadi karena S4 tergesa-gesa dalam menulis dalail 
Pythagoras.. 

S5 S5 tidak menyelesaikan soal matematika dengan prosedur 
Newman pada soal nomor 6. Jenis kesalahan yang 
dilakukan adalah kesalahan memahami masalah, 
kemampuan memproses, dan penulisan jawaban. 
Kesalahan memahami masalah terjadi karena ia salah 
dalam membuat ilustrasi untuk soal nomor 6. 
Penyebabnya adalah karena ia memang tidak bisa 
menggambarnya. Kesalahan kemampuan memproses 
terjadi karena perhitungan yang dilakukan oleh S5 tidak 
didasarkan atas gambar. Menurut S5 perhitungan pada 
soal nomor 6 ia dasarkan atas imajinasinya. Kesalahan 
dalam penulisan juga terjadi pada saat proses 
perhitungan. Penyebabnya adalah karena ia tergesa-gesa.  

S6 S6 sebenarnya berusaha untuk mengerjakan soal nomor 6, 
akan tetapi dengan melihat pertimbangan atas jawaban 
yang ditulis, peneliti menganggap S6 tidak mengerjakan 
soal nomor 6, karena jawaban yang ditulis sama sekali 
tidak mencerminkan pemikiran untuk mengerjakan soal 
nomor 6.  

 

4.1.3 Verifikasi Data 

4.1.3.1 Subjek Penelitian 1 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S1 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S1 berusaha untuk menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal evaluasi. Namun dalam pengerjaannya, 

ada beberapa bagian dari langkah yang tidak ia kerjakan. Pada langkah memahami 
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masalah, ia tidak mengilustrasi dalam dimensi 2. Hal ini terlihat pada jawaban 

nomor 6. Bagian lain dari langkah Newman yang tidak dilakukan adalah pada 

langkah Transformasi. Hal ini ditemukan pada hasil pekerjaan S1 untuk soal 

nomor 4. Untuk soal nomor 4, S1 juga melakukan kesalahan pada langkah 

kemampuan memproses. Hal yang sama juga terjadi untuk soal nomor 6, S1 salah 

dalam melakukan proses perhitungan. Penyebab dari S1 melakukan kesalahan 

dalam mengerjakan soal evaluasi adalah lemahnya kemampuan S1 dalam 

membuat ilustrasi. Penyebab lain terjadinya kesalahan adalah faktor lupa, dan 

juga kurang cermat dalam mengerjakan. Penyebab terakhir S1 melakukan 

kesalahan dalam mengerjakan soal evaluasi adalah karena waktu pengerjaan yang 

hampir habis sehingga membuatnya tergesa-gesa dalam mengerjakan yang 

mengakibatkan adanya langkah yang tidak dilakukan. 

4.1.3.2 Subjek Penelitian 2 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S2 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S2 menerapkan prosedur Newman 

untuk menyelesaikan soal hanya pada nomor 5. Untuk nomor 3 dan 6, ia tidak 

menggunakan prosedur Newman. Pada soal nomor 5, kesalahan yang dilakukan 

adalah pada langkah penulisan jawaban. Hal ini terjadi karena ia kurang cermat 

dalam menulis. Pada soal nomor 5 ini juga ada bagian dari langkah yang tidak 

dilakukan, yaitu penulisan pendekatan yang akan digunakan di langkah 

Transformasi. Untuk soal nomor 3 dan 6, S2 tidak mengerjakannya dengan 

menggunakan prosedur Newman. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 

kesalahan memahami masalah. Hal ini karena S2 tidak bisa menggambarkan 
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ilustrasi dengan benar, Penyebab dari S2 melakukan kesalahan dalam pengerjaan 

soal evaluasi adalah karena S2 belum memiliki kemampuan yang baik dalam 

menggambar ilustrasi, dan beberapa juga karena faktor lupa. Selain itu waktu 

yang sempit juga menjadi suatu kendala tersendiri penyebab terjadinya kesalahan, 

karena hal ini membuat S2 tergesa-gesa dalam mengerjakan, sehingga ada 

beberapa langkah yang tidak dikerjakan. 

4.1.3.3 Subjek Penelitian 3 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S3 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S3 tidak menerapkan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal evaluasi. Hal ini terlihat pada jawaban nomor 4, 5 

dan 6. Pada soal nomor 4, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

memahami masalah, kesalahan ini terjadi karena salahnya ilustrasi yang ia buat. 

Pada soal nomor 5, jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan penulisan 

jawaban. Kesalahan ini terjadi karena ia salah dalam menuliskan panjang dari ruas 

garis. Sedangkan untuk soal nomor 6, jenis kesalahan yang dilakukan adalah 

kesalahan memahami masalah, kemampuan memproses, dan penulisan jawaban. 

Kesalahan memahami masalah terjadi karena ilustrasi yang ia buat salah. 

Kemudian kesalahan kemampuan memproses terjadi karena jawaban yang ia 

peroleh salah dan kesalahan penulisan jawaban terjadi karena ia salah dalam 

menulis dalil Pythagoras. Penyebab dari S3 melakukan kesalahan pada soal 

evaluasi adalah berkaitan dengan kemampuan S3 dalam menggambar ilustrasi. 

Sifat kurang cermat juga menjadi salah satu faktor S3 melakukan kesalahan. 

Selain itu tidak terbiasanya S3 dalam mengerjakan soal dengan menggunakan 



157 
 

 
 

prosedur Newman juga menjadi salah satu alasan S3 tidak menerapkan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal. Dan terakhir adalah berkaitan dengan waktu, 

yang membuat S3 tergesa-gesa dalam mengerjakan sehingga terdapat kesalahan 

dalam penulisan jawaban dan juga membuat jawaban S3 tidak teratur.  

4.1.3.4 Subjek Penelitian 4 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S4 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S4 berusaha menerapkan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal evaluasi. Hal ini terlihat pada jawaban untuk soal 

nomor 2. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah, 

transformasi, dan kemampuan memproses. Kesalahan memahami masalah terjadi 

karena ilustrasi yang ia buat salah. Kesalahan transformasi terjadi sebagai akibat 

kesalahan memahami masalah, begitu pula dengan kesalahan kemampuan 

memproses yang merupakan akibat dari kesalahan sebelumnya. Pada soal nomor 

3, 4, 5 dan 6, S4 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

evaluasi. Pada soal nomor 3 jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

memahami masalah, kemampuan memproses dan penulisan jawaban. Pada soal 

nomor 4 jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami msalah dan 

kemampuan memproses. Pada soal nomor 5, jenis kesalahan yang dilakukan 

adalah kesalahan penulisan jawaban. Sedangkan pada soal nomor 6, jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah dan penulisan 

jawaban. Penyebab dari S4 melakukan kesalahan pada soal evaluasi adalah kurang 

cermatnya S4 dalam menggambar ilustrasi. Selain itu kemampuan S4 dalam 

menggambar ilustrasi yang kurang, dan tidak terbiasanya S4 dalam mengerjakan 
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soal dengan menggunakan prosedur Newman. Terakhir adalah berkaitan dengan 

waktu, yang membuat S4 tergesa-gesa dalam mengerjakan sehingga terdapat 

kesalahan dalam penulisan jawaban. 

4.1.3.5 Subjek Penelitian 5 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S5 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S5 menerapkan prosedur Newman 

untuk menyelesaikan soal nomor 1. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah 

kesalahan kemampuan memproses. Sedangkan untuk soal nomor 3, 4 dan 6, ia 

tidak menerapkan prosedur Newman untuk menyelesaikannya. Jenis kesalahan 

memahami masalah menjadi kesalahan yang selalu terjadi pada soal nomor 3, 4, 

dan 6. Kesalahan lain yang terjadi pada soal nomor 3 dan 6 adalah kesalahan 

kemampuan memproses dan penulisan jawaban. Penyebab dari S5 melakukan 

kesalahan pada soal evaluasi adalah kurang cermatnya S5 dalam menggambar 

ilustrasi, lemahnya kemampuan S5 dalam menggambar ilustrasi, lupa dalam 

beberapa langkah mengerjakan soal dengan menggunakan prosedur Newman, dan 

terakhir adalah karena S5 mengabaikan langkah untuk menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur Newman. 

4.1.3.6 Subjek Penelitian 6 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S6 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S6 mengerjakan soal nomor 3, 5 dan 

6. Pada soal nomor 4, S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan. 

Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan memahami masalah dan 

kemampuan memproses. Penyebab dari S6 melakukan kesalahan pada soal 
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evaluasi adalah kurangnya kemampuan S6 dalam menggambar ilustrasi, kurang 

familiar dengan prosedur Newman, juga merupakan salah satu faktor penyebab 

terjadinya kesalahan. 

 

4.2 Pembahasan 

Materi jarak pada bangun ruang merupakan salah satu materi yang 

termasuk aspek geometri. Untuk menyelesaikan soal materi jarak pada bangun 

ruang, diperlukan langkah-langkah yang urut dan sistematis. Dipilih langkah-

langkah menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan prosedur Newman 

untuk membantu siswa menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang. 

Diharapkan, dengan adanya langkah-langkah tersebut siswa lebih mudah dalam 

menyelesaikan soal dan dapat meminimalkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan 

siswa pada saat mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang. Berkenaan 

dengan hal tersebut, diperlukan analisis hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

soal materi jarak pada bangun ruang ditinjau prosedur Newman yang dilakukan 

siswa. 

Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa semua subjek penelitian, baik 

dari kelompok atas, sedang, maupun bawah, melakukan kesalahan pada soal yang 

diberikan, meskipun tidak semua soal yang mereka kerjakan salah. Kesalahan 

yang dilakukan antara subjek penelitian yang satu dengan yang lain tidak selalu 

sama. Begitu juga dengan penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan. Berikut adalah pembahasan untuk kesalahan yang dilakukan subjek 

penelitian.  
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4.2.1 Membaca 

Pada langkah pertama menyelesaikan soal matematika dengan 

menggunakan prosedur Newman, yakni membaca, tidak ada satupun subjek yang 

melakukan kesalahan dalam membaca. Hal ini dapat diketahui pada saat 

wawancara. Semua subjek penelitian, baik dari kelompok atas, tengah maupun 

bawah dapat membaca soal dengan benar tanpa adanya kesalahan dalam 

pelafalan. 

4.2.2 Memahami Masalah  

Jenis kesalahan memahami masalah terjadi jika subjek melakukan 

kesalahan dalam membuat ilustrasi. Pada penelitian ini, jenis kesalahan 

memahami masalah dilakukan oleh semua subjek penelitian. Terdapat 17 

kesalahan dari 36 kesempatan mengerjakan langkah memahami masalah. Tetapi, 

kesalahan yang dilakukan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain 

tidaklah sama., Pada soal nomor 1, tidak ada subjek yang melakukan kesalahan 

memahami masalah. 

Pada soal nomor 2, kesalahan memahami masalah dilakukan oleh 1 subjek 

penelitian, yaitu subjek penelitian 4. Kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 

4 adalah karena ilustrasi yang ia buat dalam dimensi 2 salah. Penyebabnya adalah 

karena ia kurang cermat dalam menggambar.  

Pada soal nomor 3, kesalahan memahami masalah dilakukan oleh 3 subjek 

penelitian. Masing-masing subjek adalah subjek penelitian 2, 4 dan 5. Kesalahan 

yang dilakukan adalah pada bagian ilustrasi. Untuk subjek 2, kesalahan yang 
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dilakukan adalah karena ia belum bisa menunjukkan ruas garis yang merupakan 

jarak antara titik O dengan bidang LNQ. Penyebabnya adalah karena ia belum 

menentukan titik tembus antara titik O dengan bidang LNQ. Untuk subjek 

penelitian 4, kesalahan memahami masalah dilakukan karena ia belum 

menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ. Penyebabnya adalah kurangnya kemampuan subjek 4 dalam menggambar. 

Hal yang sama juga berlaku untuk subjek penelitian 5, ia belum bisa 

menggambarkan ruas garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ. Penyebabnya adalah karena kurangnya kemampuan subjek 5 dalam 

menggambar.  

Untuk soal nomor 4, kesalahan memahami masalah dilakukan oleh 5 

subjek penelitian selain subjek 2. Untuk subjek 1, kesalahan dilakukan karena ia 

tidak menggambar ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM dan GN 

dengan benar. Penyebabnya adalah berkaitan dengan pemahaman subjek 1 tentang 

jarak antara dua buah garis yang sejajar. Untuk subjek 3, kesalahan dilakukan 

karena ia tidak menggambarkan ruas ruas garis yang merupakan jarak antara ruas 

garis AM dan GN. Hal ini terjadi karena ia kurang cermat dalam menyalin gambar 

yang ia buat pada lembar coret-coretan ke lambar pekerjaannya. Hal yang sama 

juga terjadi pada subjek penelitian 4 dan 5, kesalahan memahami masalah terjadi 

karena mereka tidak menggambarkan ruas ruas garis yang merupakan jarak antara 

ruas garis AM dan GN. Hal ini terjadi karena mereka kurang cermat dalam 

menyalin gambar yang mereka buat pada lembar coret-coretan ke lambar 

pekerjaan mereka. Sedangkan untuk subjek penelitian 6, kesalahan memahami 
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masalah terjadi karena ia salah dalam menggambar ilustrasi. Penyebabnya adalah 

kurangnya kemampuan subjek 6 dalam menggambar. 

Pada soal nomor 5, tidak subjek penelitian yang melakukan kesalahan 

memahami masalah. Hanya saja, ada subjek yang tidak mengerjakan soal nomor 

5, yaitu subjek penelitian 6. 

Pada soal nomor 6, kesalahan memahami masalah dilakukan oleh semua 

subjek penelitian. Semua kesalahan yang dilakukan berkaitan dengan ilustrasi. 

Untuk subjek 1, kesalahan terjadi karena ia  tidak mampu menggambarkan ruas 

garis yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan BDG. Penyebabnya 

adalah karena ia belum paham cara menentukan titik tembus. Untuk subjek 2, 

kesalahan memahami masalah terjadi karena ilustrasi yang ia buat salah. 

Penyebabnya adalah karena ia tidak menggambarkan ruas garis yang merupakan 

jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Untuk subjek 3, kesalahan 

memahami masalah terjadi karena ilustrasi yang ia buat salah, penyebabnya 

adalah karena ia lupa cara menentukan jarak antara dua buah bidang. Untuk 

subjek 4, kesalahan memhami masalah terjadi karena ilustrasi yang ia buat salah. 

Penyebabnya adalah karena ia sengaja tidak menggambarnya dikarenakan waktu 

untuk mengerjakan yang sudah hampir habis. Untuk subjek 5, kesalahan 

memahami masalah terjadi karena ia salah mengilustrasikan permasalahan soal 

nomor 6. Penyebabnya adalah karena ia tidak bisa melakukannya. Sedangkan 

untuk subjek 6, kesalahan memahami masalah terjadi karena ia salah dalam 

menggambar ilustrasi. Penyebabnya adalah karena kurangnya kemampuan subjek 

6 dalam menggambar. 
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Solusi yang bisa digunakan untuk menghilangkan kesalahan yang 

dilakukan subjek penelitian pada langkah memahami masalah adalah Guru 

hendaknya mengecek apakah semua siswa telah memahami dengan baik setiap 

materi yang diberikan, dan apakah dari mereka juga telah mampu untuk 

menggambar ilustrasi dari suatu soal yang diberikan dengan benar. Sehingga 

harapannya, dengan adanya upaya demikian, kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam memahami masalah dapat diminimalisir. 

4.2.3 Transformasi 

Jenis kesalahan transformasi terjadi pada subjek penelitian yang 

mengerjakan dengan prosedur Newman. Jenis kesalahan ini terjadi jika mereka 

salah dalam memilih ruas garis yang merupakan jarak dan salah dalam 

menggunakan pendekatan untuk mencari panjang jarak. Pada soal nomor 1 tidak 

terdapat satu subjek yang melakukan kesalahan transformasi.  

Pada soal nomor 2, kesalahan transformasi dilakukan oleh 1 subjek 

penelitian, yaitu subjek penelitian 4. Kesalahan transformasi terjadi sebagai akibat 

kesalahan ilustrasi yang ia buat sebelumnya salah, sehingga ruas garis yang ia 

nyatakan sebagai jarak antara titik E dengan ruas garis BG juga salah.  

Pada soal nomor 3, tidak ada subjek yang melakukan kesalahan 

Transformasi. 

Pada soal nomor 4, kesalahan transformasi dilakukan oleh subjek 

penelitian 1. Kesalahan transformasi terjadi karena ruas garis yang ia nyatakan 

sebagai jarak antara ruas garis AM dengan GN salah. Penyebabnya adalah karena 

ilustrasi yang ia buat pada langkah sebelumnya salah dan juga ia tidak menuliskan 
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pendekatan yang akan ia gunakan untuk mencari panjangnya, dikarenakan lupa 

menuliskannya.  

Pada soal nomor 5, kesalahan transformasi dilakukan oleh subjek 

penelitian 2. Kesalahan transformasi terjadi karena ia tidak menuliskan 

pendekatan yang akan ia gunakan untk menghitung panjang jarak antara rusuk BC 

dengan bidang TAD. Penyebab dari hal ini adalah karena ia lupa menuliskannya.  

Pada soal nomor 6, tidak ada subjek penelitian yang melakukan kesalahan 

transformasi. 

Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan kesalahan yang 

dilakukan subjek penelitian pada langkah transformasi adalah Guru hendaknya 

mengecek apakah semua siswanya apakah dari mereka telah mampu menggambar 

ilustrasi dari suatu soal yang diberikan dengan benar. Sehingga harapannya, ruas 

garis yang mereka nyatakan sebagai jarak, merupakan ruas garis yang benar. Jika 

ruas garis yang mereka nyatakan sebagai jarak merupakan ruas garis yang benar, 

kemungkinan pendekatan yang akan mereka gunakan untuk mencari panjangnya 

juga benar. 

4.2.4 Kemampuan Memproses 

Jenis kesalahan kemampuan memproses terjadi jika subjek salah dalam 

memperoleh menghitung panjang jarak yang ditanyakan oleh soal. Pada jenis 

kesalahan ini, semua subjek melakukan kesalahan. Terdapat 13 kesalahan dari 36 

kesempatan mengerjakan kemampuan memproses. Tetapi, kesalahan yang 

dilakukan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain tidaklah sama., Pada 

soal nomor 1, terdapat satu subjek yang melakukan kesalahan transformasi. 
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Subjek berasal dari kelompok bawah, yaitu subjek penelitian 5. Kesalahan yang 

dilakukan adalah karena perhitungan yang ia lakukan salah. Penyebabnya adalah 

pada saat evaluasi ia lupa cara memanipulasi aljabar untuk menghitung jarak 

antara titik C dengan titik E.  

Pada soal nomor 2, kesalahan kemampuan memproses dilakukan oleh 1 

subjek penelitian, yaitu subjek 4. Kesalahan terjadi karena perhitungan yang ia 

lakukan salah. Penyebabnya adalah karena ilustrasi jarak antara titik E dengan 

ruas garis BG yang ia buat salah. 

Pada soal nomor 3, kesalahan kemampuan memproses dilakukan oleh dua 

subjek penelitan, yaitu subjek 4 dan 5. Untuk subjek 4, kesalahan terjadi karena ia 

salah dalam melakukan proses perhitungan. Penyebab dari hal ini adalah karena ia 

kurang cermat dalam melakukan perhitungan. Untuk subjek 5, kesalahan terjadi 

karena ia salah dalam melakukan proses perhitungan. Penyebab dari hal ini adalah 

karena ia kurang cermat dalam melakukan perhitungan. 

Pada soal nomor 4, kesalahan kemampuan memproses dilakukan oleh 

empat subjek penelitian, yaitu subjek 1, 4, dan 6. Untuk subjek 1, kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena pada saat ilustrasi, ruas garis yang ia 

nyatakan sebagai jarak antara ruas garis AM dengan GN adalah ruas garis yang 

salah. Sehingga pada bagian perhitungan jawaban subjek 1 salah. Untuk subjek 4, 

kesalahan kemampuan memproses terjadi karena jawaban yang ia peroleh salah. 

Penyebabnya adalah karena kurang cermat dalam melihat panjang rusuk kubus. 

Untuk subjek 6, kesalahan kemampuan memproses terjadi karena jawaban yang 

ditulis oleh subjek 4 salah dan tidak konsisten. Salah karena karena ruas garis 
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yang ia nyatakan sebagai jarak antara ruas garis AM dengan GN salah. Sedangkan 

ketidakkonsistenan terjadi karena kesimpulan akhir yang ia tulis tidak sama 

dengan perhitungan yang ia lakukan.  

Pada soal nomor 5, tidak ada subjek penelitian yang melakukan kesalahan 

kemampuan memproses. Hanya saja ada subjek yang tidak mengerjakan soal 

nomor 5, yaitu subjek 6. 

Pada soal nomor 6, kesalahan kemampuan memproses dilakukan oleh tiga 

subjek penelitian, yaitu subjek 1, 3 dan 5.. Untuk subjek 1, kesalahan terjadi 

karena jawaban yang  ia peroleh salah. Penyebabnya adalah karena proses yang ia 

lakukan salah karena kurang cermat pada saat menghitung. Untuk subjek 3, 

kesalahan kemampuan memproses terjadi karena jawaban yang ia peroleh salah. 

Penyebab dari hal ini adalah karena pada saat evaluasi pikiran subjek 3 sudah 

buyar. Untuk subjek 5, kesalahan kemampuan memproses terjadi karena ia 

melakukan sesuatu yang tidak wajar dengan melakukan proses perhitungan tanpa 

adanya ilustrasi. 

Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam 

kemampuan memproses adalah, guru hendaknya memastikan bahwa siswa sudah 

tuntas pada materi aljabar. Karena kesalahan pada kemampuan memproses sangat 

erat kaitannya dengan kemampuan masing-masing siswa pada bidang aljabar. 

Selain itu, siswa hendaknya juga sering melatih kemampuannya pada bidang 

aljabar dengan sering-sering mengerjakan soal, karena pada mata pelajaran 

matematika, kemampuan dalam memanipulasi aljabar merupakan merupakan 

suatu hal yang penting.  
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4.2.5 Penulisan Jawaban 

Jenis kesalahan penulisan jawaban terjadi jika subjek salah dalam 

menuliskan apa yang sebenarnya ia maksudkan ke dalam lembar jawaban. 

Terdapat 11 kesalahan dari 36 kesempatan dalam penulisan jawaban. Tetapi, 

kesalahan yang dilakukan antara subjek yang satu dengan subjek yang lain 

tidaklah sama., Pada soal nomor 1, 2, dan 4, tidak terdapat satu subjek pun yang 

melakukan kesalahan dalam penulisan jawaban. 

Pada soal nomor 3, kesalahan penulisan jawaban dilakukan oleh dua 

subjek penelitian, yaitu subjek 4, dan 5. Untuk subjek 4, kesalahan dalam 

penulisan jawaban terjadi karena kurang cermat dalam menuliskan dalil 

Pythagoras. Seharusnya yang ditulis adalah 22 KNKLLN += , tetapi yang tertulis 

adalah 222 KNKLLN += . Untuk subjek 5, kesalahan penulisan terjadi pada proses 

perhitungan. Seharusnya panjang dari ruas garis KN adalah 9 cm, namun yang ia 

tulis pada lembar jawaban adalah 29=KN cm. penyebab dari kesalahan ini 

adalah karena subjek 5 kurang cermat dalam menulis. 

Pada soal nomor 5, kesalahan penulisan jawaban dilakukan oleh tiga 

subjek penelitian, yaitu subjek 2, 3, dan 4. Untuk subjek 2, kesalahan penulisan 

terjadi pada bagian perhitungan. Pada saat transformasi, ia menuliskan bahwa 

jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis YZ, namun pada saat 

perhitungan, yang ia tulis adalah ruas garis TU. Penyebab dari kesalahan ini 

adalah karena ia salah melihat ruas garis yang merupakan jarak antara rusuk BC 

dengan bidang TAD pada ilustrasi dalam dimensi 2. Untuk subjek 3, kesalahan 

penulisan terjadi pada bagian perhitungan. Pada lembar jawaban tertulis xT 3=  
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dan 106=TP . Padahal, sebenarnya yang ia maksudkan adalah xTO 3= dan 

10xTP = . Kesalahan penulisan ini terjadi karena ia tergesa-gesa dalam menulis. 

Untuk subjek 4, kesalahan penulisan jawaban terjadi pada bagian perhitungan. 

Pada lembar jawabnya tertulis 106=TP , padahal sebenarnya yang ia maksudkan 

adalah 10xTP = . Penyebab dari kesalahan ini adalah karena ia tergesa-gesa 

dalam menulis. 

Pada soal nomor 6, kesalahan penulisan jawaban dilakukan oleh tiga 

subjek penelitian, yaitu subjek 3, 4, dan 5. Untuk subjek 3, kesalahan penulisan 

jawaban terjadi pada bagian perhitungan. Pada lembar jawabnya tertulis 

86836 =+ , padahal sebenarnya yang ia maksudkan adalah 868x36 = . 

Kesalahan penulisan jawaban ini terjadi karena ia tergesa-gesa dalam menulis.. 

Untuk subjek 4, kesalahan penulisan jawaban terjadi pada bagian perhitungan. 

Pada lembar jawabnya tertulis 22 ABAEC += , padahal sebenarnya yang ia 

maksudkan adalah 22 BCABAC += . Kesalahan penulisan jawaban ini terjadi 

karena ia tergesa-gesa dalam menulis. Sedangkan untuk subjek 5, kesalahan 

penulisan jawaban terjadi pada bagian perhitungan. Pada lembar jawabnya tertulis 

86836 =+ , padahal sebenarnya yang ia maksudkan adalah 868x36 = . 

Kesalahan penulisan jawaban ini terjadi karena ia tergesa-gesa dalam menulis. 

Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan kesalahan dalam 

penulisan jawaban adalah, guru hendaknya meminta siswa untuk mengecek 

kembali lembar pekerjaannya sebelum dikumpulkan, sehingga tidak ada sesuatu 

yang salah ia tulis pada lembar jawaban. Siswa juga hendaknya memastikan 
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bahwa lembar pekerjaannya telah sesuai dengan apa yang ia maksudkan sebelum 

dikumpulkan. 

Untuk mengetahui lebih jelas kesalahan subjek penelitian dalam 

menyelesaikan soal materi jarak pada bangun ruang, ditinjau dari penyelesaian 

berdasarkan prosedur Newman, maka pembahasan di atas disajikan dalam Tabel 

4.7 berikut ini. 

Tabel 4.7 Kesalahan Subjek Penelitian Ditinjau dari Jenis Kesalahan Menurut 
Newman 

Jenis 
Kesalahan 

No 
Soal 

Subjek Penelitian Jumlah 
kesalahan 1 2 3 4 5 6 

Membaca 1 v v v v v v 0 
2 v v v v v v 0 
3 v v v v v v 0 
4 v v v v v v 0 
5 v v v v v v 0 
6 v v v v v v 0 

Memahami 
masalah 

1 v v v v v v 0 
2 v v v x v v 1 
3 v x v x x - 4 
4 x v x x x x 5 
5 v v v v v - 1 
6 x x x x x - 6 

Transformasi 1 v v - v v - 2 
2 v v - x - - 4 
3 v - - - - - 5 
4 x v - - - - 5 
5 v x - - - - 5 
6 x - - - - - 6 

Kemampuan 
Memproses 

1 v v v v x v 1 
2 v v v x v v 1 
3 v v v x x - 3 
4 x v v x v x 3 
5 v v v v v - 1 
6 x v x v x - 4 

Penulisan 
Jawaban 

1 v v v v v v 0 
2 v v v v v v 0 
3 v v v x x - 3 
4 v v v v v v 0 
5 v x x x v - 4 
6 v v x x x - 4 
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Keterangan : 

x : ada kesalahan 

v : tidak ada kesalahan 

- : langkah tidak dilakukan 

Dari Tabel 4.7, dapat diketahui jumlah kesalahan yang dilakukan oleh 

masing-masing subjek penelitian ditinjau dari langkah-langkah menyelesaikan 

soal dengan prosedur Newman seperti disajikan pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Jumlah Kesalahan Tiap Subjek Penelitian Ditinjau dari Jenis Kesalahan 

Menurut Newman 

Jenis 
Keslahan 

Subjek Penelitian 
1 2 3 4 5 6 

Jenis 1 0 0 0 0 0 0 

Jenis 2 2 2 2 4 3 4 
Jenis 3 2 3 6 5 5 6 
Jenis 4 2 0 1 3 3 4 

Jenis 5 0 1 2 3 2 3 

Jumlah 
Kesalahan 

6 6 11 15 13 17 

 

Keterangan: 

Jenis 1 : Kesalahan Membaca 

Jenis 2 : Kesalahan Memahami Masalah 

Jenis 3 : Kesalahan Transformasi 

Jenis 4 : Kesalahan Kemampuan Memproses 

Jenis 5 : Kesalahan Penulisan Jawaban 
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Berdasarkan Tabel 4.7, juga dapat diketahui kesalahan mengerjakan soal 

matematika dengan menggunakan perosedur Newman yang dilakukan subjek 

penelitian per butir soal. Seperti disajikan Tabel 4.9 berikut. 

Tabel 4.9 Jumlah Kesalahan Per Butir Soal Ditinjau dari Jenis Kesalahan Menurut 
Newman  

No Soal 
Jenis Kesalahan Menurut Newman 

Membaca Memahami 
Masalah Transformasi Kemampuan 

Memproses 
Penulisan 
Jawaban 

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

Jumlah 
Kesalahan 0 17 27 13 11 

 

Dari Tabel 4.8, dapat dilihat bahwa jenis kesalahan yang paling sering 

dilakukan adalah memahami masalah dan transformasi. Kesalahan transformasi 

terlihat dominan karena sebagian besar subjek memang tidak mengerjakan dengan 

menggunakan prosedur Newman. Jadi, bukan karena subjek melakukan kesalahan 

transformsi, tetapi karena tidak mengerjakan dengan prosedur Newman. sehingga 

kesalahan terbesar untuk penelitian ini adalah kesalahan memahami masalah, 

yaitu sejumlah 17 kesalahan. Jenis kesalahan memahami masalah sering terjadi 

dikarenakan mereka sering kali salah dalam menggambar ilustrasi dari 

permasalahan yang diberikan oleh soal. 

Dari Tabel 4.7, dapat diketahui juga subjek penelitian yang melakukan 

kesalahan terbanyak seperti disajikan pada Tabel 4.10 berikut. 
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Tabel 4.10 Jumlah Kesalahan Per Butir Soal yang Dilakukan Subjek Penelitian 

Nomor Soal Subjek Penelitian 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 

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

Jumlah kesalahan 6 6 10 15 13 17 

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, terlihat bahwa kesalahan pada soal nomor 

1, dilakukan oleh subjek penelitian 3, 5 dan 6. Banyak kesalahan yang dilakukan 

adalah sebanyak 1 kesalahan. Pada soal nomor 2, subjek penelitian 4 melakukan 

kesalahan terbanyak. Banyak kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 4 pada 

soal nomor 2 sebanyak 3 kesalahan. Pada soal nomor 3, kesalahan terbanyak 

dilakukan oleh subjek penelitian 4, 5 dan 6. Kesalahan yang dilakukan sebanyak 4 

kesalahan. Kesalahan terbanyak pada soal nomor 4 dilakukan oleh subjek 

penelitian 4 dan 6. Kesalahan yang dilakukan sebanyak 3 kesalahan. Kesalahan 

terbanyak pada soal nomor 5 dilakukan oleh subjek penelitian 6. Kesalahan yang 

dilakukan sebanyak 4 kesalahan. Sedangkan untuk soal nomor 6, kesalahan 

terbanyak dilakukan oleh subjek 3, 5 dan 6. Kesalahan yang dilakukan sebanyak 4 

kesalahan. Berdasarkan jumlah kesalahan dari soal nomor 1 sampai 6 yang 

dilakukan subjek penelitian, subjek penelitian 6 memiliki jumlah kesalahan 

terbanyak. Jumlah kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 6 pada keenam 

soal yang diberikan adalah 17 kesalahan. 
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4.2.6 Penerapan prosedur Newman 

Pada penelitian ini, prosedur yang digunakan untuk mengerjakan soal 

matematika adalah dengan menggunakan prosedur Newman. Langkah-langkah 

dalam mengerjakan dengan menggunakan prosedur Newman meliputi membaca, 

memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses dan penulisan 

jawaban. Pada langkah memahami membaca, terbagi menjadi tiga bagian, yaitu 

menuliskan permasalahan yang ada pada soal, membuat ilustrasi dalam dimensi 3, 

dan membuat ilustrasi dalam dimensi 2. Subjek penelitian dianggap mengerjakan 

dengan menggunakan prosedur Newman jika mereka melakukan kelima langkah 

tersebut. Jika ada salah satu langkah yang tidak dilakukan, maka subjek dianggap 

tidak mengerjakan soal matematika dengan menggunakan prosedur Newman. 

Berdasarkan lembar jawaban subjek penelitian, diketahui bahwa hanya 

beberapa subjek saja yang mengerjakan dengan menggunakan prosedur Newman. 

Berikut disajikan tabel tentang pengerjaan soal matematika dengan menggunakan 

prosedur Newman yang dilakukan oleh subjek penelitian. 

Tabel 4.11 Penerapan Prosedur Newman saat mengerjakan soal 

Nomor 
Soal 

Subjek 
Penelitian 

Langkah Newman

Membaca Memahami 
Masalah Transformasi Kemampuan 

Memproses 
Penulisan 
Jawaban 

1 1 v v v v v 
2 v v v v v 
3 v v - v v 
4 v v v v v 
5 v v v v v 
6 v v - v - 

       
2 1 v v v v v 

2 v v v v v 
3 v v - v v 
4 v v v v v 
5 v v - v v 
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6 v v - v v 
       
3 1 v v v v v 
 2 v - - v v 
 3 v v - v v 
 4 v v - v v 
 5 v v - v v 
 6 v - - - - 
       
4 1 v v v v v 
 2 v v v v v 
 3 v v - v v 
 4 v v - v v 
 5 v v - v v 
 6 v v - v v 
       
5 1 v v v v v 
 2 v v v v v 
 3 v v - v v 
 4 v v - v v 
 5 v - - v v 
 6 v - - - - 
       
6 1 v v v v v 
 2 v - - v v 
 3 v - - v v 
 4 v - - v v 
 5 v - - v v 
 6 v - - - - 

 

Keterangan: 

v : Prosedur Newman diterapkan 

- : Prosedur Newman tidak diterapkan 

Berdasarkan tabel 4.11, diketahui bahwa tidak ada satu nomor pun yang 

semua subjek mengerjakannya dengan menggunakan prosedur Newman. Langkah 

yang mendapatkan porsi besar tidak dilakukan adalah langkah transformasi. Pada 

langkah ini, mereka seharusnya menuliskan ruas garis yang telah mereka temukan 

sebelumnya di langkah memahami masalah dan setelah itu menuliskan 



175 
 

 
 

pendekatan apa yang akan mereka gunakan untuk menghitung panjang dari ruas 

garis yang telah mereka temukan. 

Subjek penelitian yang mampu menerapkan prosedur Newman pada 

semua nomor hanyalah subjek penelitian 1. Sedangkan subjek yang tidak pernah 

sama sekali menerapkan prosedur Newman pada semua soal adalah subjek 

penelitian 6. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut. 

5.1.1 Jenis Kesalahan yang dilakukan Siswa Saat Menyelesaikan Soal 

Materi Jarak pada Bangun Ruang dengan Prosedur Newman  

Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal materi 

jarak pada bangun ruang ditinjau dari jenis-jenis kesalahan menurut prosedur 

Newman adalah sebagai berikut. 

(1) Tidak ada satu subjek pun yang melakukan jenis kesalahan membaca dari 

soal nomor 1 sampai nomor 6. 

(2) Tidak ada subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan memahami 

masalah pada soal nomor 1. Pada soal nomor 2 terdapat 1 subjek penelitian 

yang melakukan jenis kesalahan memahami masalah. Untuk soal nomor 3, 

jenis kesalahan memahami masalah dilakukan oleh 4 subjek penelitian. Pada 

soal nomor 4, jenis kesalahan memahami masalah dilakukan oleh 5 subjek 

penelitian. Pada soal nomor 5, jenis kesalahan memahami masalah dilakukan 

oleh 1 subjek penelitian. Sedangkan pada soal nomor 6, semua subjek 

melakukan jenis kesalahan memahami masalah. 
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(3) Jenis kesalahan transformasi pada soal nomor 1 dilakukan oleh 2 subjek 

penelitian. Pada soal nomor 2, jenis kesalahan transformasi dilakukan oleh 4 

orang subjek penelitan. Pada soal nomor 3, 4, dan 5, jenis kesalahan 

transformasi dilakukan oleh 5 subjek penelitian. Sedangkan pada soal nomor 

6, semua subjek melakukan jenis kesalahan transformasi. 

(4) Jenis kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 1, 2, dan 5 

dilakukan oleh 1 subjek penelitian. Pada soal nomor 3 dan 4, jenis kesalahan 

kemampuan memproses dilakukan oleh 3 subjek penelitian. Sedangkan untuk 

soal nomor 6, 4 subjek melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. 

(5) Jenis kesalahan penulisan jawaban tidak dilakukan oleh semua subjek 

penelitian pada soal nomor 1, 2, dan 4. Pada soal nomor 3, jenis kesalahan 

penulisan jawaban dilakukan oleh 3 subjek penelitian. Pada soal nomor 5 dan 

6, jenis kesalahan penulisan jawaban dilakukan oleh 4 subjek penelitian. 

5.1.2 Penyebab Kesalahan Siswa Saat Menyelesaikan Soal Materi Jarak 

pada Bangun Ruang dengan Prosedur Newman 

Penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi jarak pada 

bangun ruang dengan menggunakan prosedur Newman adalah sebagai berikut. 

(1) Kesalahan memahami masalah, penyebabnya adalah kurangnya kemampuan 

siswa dalam membuat ilustrasi, kurang cermat dalam menggambar, sehingga 

ilustrasi yang tergambar tidak sesuai dengan yang dimaksud, lupa cara 

menentukan jarak pada bangun ruang, tidak sempat menggambar ilustrasi 

karena waktu yang hampir habis, mengabaikan tidak melakukan karena 
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merasa tidak perlu, dan tidak terbiasa menyelesaikan soal matematika dengan 

menggunakan prosedur Newman. 

(2) Kesalahan transformasi, penyebabnya adalah karena ilustrasi yang dibuat 

sebelumnya salah, lupa tidak menuliskanya, tidak sempat karena waktu 

pengerjaan yang hampir habis, tidak terbiasa mengerjakan dengan prosedur 

Newman, mengabaikan tidak menuliskannya karena merasa tidak perlu. 

(3) Kesalahan kemampuan memproses, jawaban yang dituliskan salah, 

penyebabnya karena kemampuan dari subjek penelitian, akibat dari kesalahan 

sebelumnya, tidak bisa melakukan manipulasi aljabar, kurang cermat dalam 

proses perhitungan, konsentrasi hilang karena terdesak waktu. 

(4) Kesalahan penulisan jawaban, penyebabnya adalah kurang cermat dan 

terrgesa-gesa dalam menulis. 

5.1.3 Solusi untuk Meminimalkan Kesalahan yang dilakukan Siswa Saat 

Mengerjakan Soal Materi Jarak pada Bangun Ruang dengan 

Menggunakan Prosedur Newman 

Berikut ini adalah solusi untuk meminimalkan kesalahan yang dilakukan 

siswa pada saat mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang. Diantaranya 

adalah sebagai berikut. 

(1)  Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan jenis kesalahan memahami 

masalah adalah  Guru hendaknya mengecek apakah semua siswanya telah 

memahami dengan baik setiap materi yang diberikan, dan apakah dari mereka 

juga telah mampu untuk menggambar ilustrasi dari suatu soal yang diberikan 

dengan benar. Sehingga harapannya, dengan adanya upaya demikian, 
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kesalahan yang dilakukan siswa dalam memahami masalah dapat 

diminimalkan. 

(2) Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan jenis kesalahan 

transformasi adalah Guru hendaknya mengecek setiap siswanya apakah dari 

mereka telah mampu menggambar ilustrasi dari suatu soal yang diberikan 

dengan benar, agar siswa tidak salah dalam menuliskan ruas garis yang 

merupakan jarak. Sehingga harapannya, ruas garis yang mereka nyatakan 

sebagai jarak, merupakan ruas garis yang benar. Jika ruas garis yang mereka 

nyatakan sebagai jarak merupakan ruas garis yang benar, maka pendekatan 

yang akan mereka gunakan untuk mencari panjangnya juga benar. 

(3) Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan jenis kesalahan kemampuan 

memproses adalah, Guru hendaknya memastikan bahwa siswa sudah tuntas 

pada materi aljabar. Karena kesalahan pada kemampuan memproses sangat 

erat kaitannya dengan kemampuan masing-masing siswa pada bidang aljabar. 

Selain itu, siswa hendaknya juga sering melatih kemampuannya pada bidang 

aljabar dengan sering-sering mengerjakan soal, karena pada mata pelajaran 

matematika, kemampuan dalam memanipulasi aljabar merupakan merupakan 

suatu hal yang penting. 

(4) Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan jenis kesalahan penulisan 

jawaban adalah, Guru hendaknya meminta siswa untuk mengecek kembali 

lembar pekerjaannya sebelum dikumpulkan, sehingga tidak ada sesuatu yang 

salah ia tulis pada lembar jawaban. Siswa juga hendaknya memastikan bahwa 
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lembar pekerjaannya telah sesuai dengan apa yang ia maksudkan sebelum 

dikumpulkan. 

5.1.4 Penerapan Prosedur Newman yang dilakukan Siswa Saat 

Menyelesaikan Soal Materi Jarak pada Bangun Ruang 

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa prosedur Newman tidak 

serta merta langsung dapat diterapkan kepada siswa saat penelitian. Hal ini 

terkadang menjadi suatu hal asing bagi mereka, karena memang dalam 

kesehariannya mereka tidak pernah mengerjakan soal matematika dengan 

menggunakan prosedur Newman.  

Berdasarkan analisis lembar jawaban, maka diketahui subjek yang 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal matematika. Uraiannya 

adalah sebagai berikut. 

1) Langkah membaca mampu dilakukan oleh semua subjek penelitian, dari 

nomor 1 sampai dengan nomor 6. 

2) Langkah memahami masalah, meliputi menuliskan permasalahan dan 

membuat ilustrasi. Pada soal nomor 1, 2 dan 4, semua subjek mampu 

melakukan langkah memahami masalah. Pada soal nomor 3, terdapat 2 subjek 

yang tidak langkah memahami masalah. Pada soal nomor 5, terdapat 2 subjek 

yang tidak melakukan langkah memahami masalah. Sedangkan pada soal 

nomor 6, terdapat 5 subjek penelitian yang tidak melakukan langkah 

memahami masalah. 

3) Langkah transformasi, meliputi menuliskan ruas garis yang merupakan jarak 

dan menuliskan pendekatan yang akan digunakan untuk menghitung panjang 
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jaraknya. Pada soal nomor 1, terdapat 2 subjek yang tidak melakukan langkah 

transformasi. Pada soal nomor 2, terdapat 3 subjek yang tidak melakukan 

langkah transformasi. Pada soal nomor 3 dan 6, terdapat 5 subjek yang tidak 

melakukan langkah transformasi. Pada soal nomor 4 dan 5, terdapat 4 subjek 

yang tidak melakukan langkah transformasi. 

4) Langkah kemampuan memproses merupakan langkah yang meliputi proses 

perhitungan mencari panjang jarak yang ditanyakan oleh soal. Pada soal 

nomor 1, 2 dan 4, semua subjek penelitian mampu melakukan langkah 

kemampuan memproses. Pada soal nomor 3, 5 dan 6, terdapat 1 subjek 

penelitian, yaitu subjek 6 yang tidak melakukan kemampuan memproses. 

5) Langkah penulisan jawaban menuntut siswa untuk tidak melakukan kesalahan 

saat menuliskan jawaban. Pada soal nomor 1, 2 dan 4, diketahui semua subjek 

penelitian mampu melakukan langkah penulisan jawaban. Pada soal nomor 3, 

5 dan 6, terdapat 1 subjek penelitian, yaitu subjek 6 yang tidak diketahui 

penulisan jawabannya karena tidak mengerjakan. 

 
5.2 Saran 

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Dalam mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang dengan 

menggunakan prosedur Newman, jenis kesalahan yang paling banyak 

dilakukan siswa adalah kesalahan dalam memahami masalah, yang terkait 

dengan ilustrasi. Untuk meminimalkan hal ini, hendaknya guru memastikan 

bahwa siswa sudah bisa membuat ilustrasi dengan benar. 
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(2) Penyebab kesalahan terbanyak adalah lemahnya kemampuan siswa dalam 

membuat ilustrasi. Hendaknya guru perlu memberikan penguatan kepada 

siswa dalam hal membuat ilustrasi. Sehingga pada nantinya kesalahan bisa 

diminimalisir. 

(3) Beberapa solusi yang bisa digunakan oleh guru untuk meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam mengerjakan soal materi jarak pada bangun ruang 

adalah memberikan penguatan materi jarak pada bangun ruang, dan juga 

menguatkan bagian perhitungan. 

(4) Guru dapat menggunakan prosedur Newman untuk menganalisis kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal tidak hanya pada materi jarak pada bangun 

ruang saja, tetapi juga pada materi yang lain. 
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Analisis Hasil Ulangan 
 
Mata Pelajaran : Matematika 
Kelas/ Semester :X7/2 
Kelompok KD yang diujikan : Dimensi Tiga 
KKM : 68 

No Nama Nilai Tuntas
Tindak Lanjut 

Hasil
Remedial Pengayaan 

1 Ahmad Ulil Azmi 66 Tidak mengulang   68
2 Ardi Febriyanto 58 Tidak mengulang   68
3 Arief Adikusuma 68 Tuntas   tugas soal lanjutan   
4 Astri Cintya Putri Soraya 64 Tidak mengulang 68
5 Bajeng Nurul Widyaningrum 77 Tuntas   tugas soal lanjutan   
6 Dea Elmatyara 68 Tuntas   tugas soal lanjutan   
7 Deny Gilang Pratama 68 Tuntas   tugas soal lanjutan   
8 Donny Meiyandi 43 Tidak mengulang   68
9 Dyah Putri Perdani 85 Tuntas   tugas soal lanjutan   

10 Garnis Novitasari 64 Tidak mengulang   68
11 Haidar Helmi 43 Tidak mengulang   68
12 Janita Layinnatusiva Istiqomah 60 Tidak mengulang   68
13 Lintang Sekar Ayuningtyas 64 Tidak mengulang   68
14 Lukman Hakim 60 Tidak mengulang   68
15 Maulida Masruroh 60 Tidak mengulang   68
16 M. Faizal Arganata Utomo 58 Tidak mengulang   68
17 Myrna Armys Saksitha 58 Tidak mengulang   68
18 Nasya Meilika Ikhtiarani 58 Tidak mengulang   68
19 Nazzala Zulfah 64 Tidak mengulang   68
20 Noor Emy Amalya 58 Tidak mengulang   68
21 Novi Dyah Indriyani 58 Tidak mengulang   68
22 Nurmawati Dewi 68 Tuntas tugas soal lanjutan 
23 Primadya Allelningrum 75 Tuntas   tugas soal lanjutan   
24 Rafika Nur Candra 64 Tidak mengulang   68
25 Rika Andika Aisymilla 68 Tuntas tugas soal lanjutan 
26 Rima Ari Saputra 51 Tidak mengulang   68
27 Roziqon Kariman 66 Tidak mengulang   68
28 Rr. Azkananda Widiasani 58 Tidak mengulang   68
29 Suryo Kusumowijoyo 58 Tidak mengulang   68
30 Syavira Martha Ristyana 77 Tuntas   tugas soal lanjutan   
31 Syiva Hapsari Khaerunnisa 68 Tuntas   tugas soal lanjutan   
32 Tiara Anggun Nirmalasari 60 Tidak mengulang   68
33 Titik Yulianti 60 Tidak mengulang   68
34 Tri Lis Sani 65 Tidak mengulang   68
35 Yofa Mohammad Irsyad 85 Tuntas   tugas soal lanjutan   
36 Zielawati 64 Tidak mengulang   68

 

Lampiran 1. Daftar Nilai 2011 
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Daftar Nama Siswa Kelas X-8 (Soal Ujicoba Tipe A) 
 

No Kode Nama 
1 U-01 Ahmad Dwi Purwanto 
2 U-02 Amanda Eka Widyastuti 
3 U-03 Anindita Ayu W 
4 U-04 Aprilia Dwi Nur Anggraini 
5 U-05 Arnum Puspa R 
6 U-06 Bima Pradana 
7 U-07 Daudl Hisbullah 
8 U-08 Dewi Rizkiyatul A 
9 U-09 Espi Noviyani 
10 U-10 Gilang Laksana 
11 U-11 Hanif Rahmat Kurniawan 
12 U-12 Isna Rihhadatul Aisy 
13 U-13 K. Umam Mufti 
14 U-14 Kunita Wuragil 
15 U-15 Luklu'ul Maknunah 
16 U-16 M. Fajril Falach 
17 U-17 Muhammad Misbakhul M 
18 U-18 Malinda Eka Puspitasari 
19 U-19 Martyna Widya 
20 U-20 Maslinda Choirunisa 
21 U-21 Mohamad Satriya H. 
22 U-22 Muhamad Yunus Agnia 
23 U-23 Muhammad Anjal
24 U-24 Nurjanah Mutiara 
25 U-25 Pundi Wahyu Satiti 
26 U-26 Rachma Agung 
27 U-27 Selysa Laras Pratika 
28 U-28 Tri Puji Wahyuningsih 
29 U-29 Tsulis Iqbal K.A 
30 U-30 Vaneza Cindy Yolanda 
31 U-31 Zulikha Ninieka Sari 

 
  

Lampiran 2. Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba 
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Daftar Nama Siswa Kelas X-10 (Soal Ujicoba Tipe B) 
 

No Kode Nama 
1 U-01 Ahmad Bagas Cholil 
2 U-02 A. Faiz Ramadhan 
3 U-03 Aisyah Maulida 
4 U-04 Amida F 
5 U-05 Astrid Suryaningpuri 
6 U-06 Ayuk Putri Y 
7 U-07 Bagus Iqbal 
8 U-08 Dhanis Setyawan 
9 U-09 Dian Meinar 
10 U-10 Eko Aswin 
11 U-11 Emy Pavitasari 
12 U-12 Esna Oktaviana 
13 U-13 Existensia Pratiwi 
14 U-14 Fahrizal Hari Utomo 
15 U-15 Ficky Hulwana 
16 U-16 Jehan Fuliza Ahmad 
17 U-17 Jihan Mirta 
18 U-18 Marta Bekti 
19 U-19 Merdiana Indah 
20 U-20 M. Arif Kurniawan 
21 U-21 M. Kukuh Adi W 
22 U-22 Nabila Ramadhani 
23 U-23 Naily Nihaya 
24 U-24 Rani Aprilia 
25 U-25 Reza Gefari 
26 U-26 Rifqi Rizqiya 
27 U-27 Riyan Eka A. 
28 U-28 Salma Aza Sarina 
29 U-29 Saras Fairus 
30 U-30 Septiana Rachmawati 
31 U-31 Tri Artha 
32 U-32 Yoga Aji Pradana 
33 U-33 Zenith Triend 
34 U-34 Zulfa Rahma Dewi 
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Daftar Nama Siswa Kelas X-5 
 

No Kode Nama 
1 E-01 Aisyah Putriana 
2 E-02 Aji Kurniawan Wibisono 
3 E-03 Alif Estu Widado 
4 E-04 Anandita Mega Kumala 
5 E-05 Arinal Hanifan 
6 E-06 Badrul Laelatuz Zahra 
7 E-07 Casella Ade Firdaus 
8 E-08 Faridatun Nasicha 
9 E-09 Fatra Valahatul Ihda 
10 E-10 Harits Agung Wicaksono 
11 E-11 Hasna Insyiraah 
12 E-12 Iara Aldera Shonata 
13 E-13 Ida Sofriyanti 
14 E-14 Iviana Prischa Putri Umbaran 
15 E-15 Lufi Risa Irmayana 
16 E-16 M. Agil Wakanno 
17 E-17 Mazal Wimaladyatmika 
18 E-18 Muhammad Zaenuddin 
19 E-19 Nadia Dwi Agustina 
20 E-20 Nia Rifanda Putri 
21 E-21 Ozalia Zulfa 
22 E-22 Pandu Atmadi Putra 
23 E-23 Resa Purwa Sintesa
24 E-24 Rizki Mutiara Sari 
25 E-25 RR. Ninda Mediana Permatahadi 
26 E-26 Rudi Pradiyanto 
27 E-27 Sania Apriliani Putri 
28 E-28 Sari Nur Inayati 
29 E-29 Susiana Yuni Astuti 
30 E-30 Venna Putri Nur Kartikasari 
31 E-31 Wahyu Prasetyo Adji 
32 E-32 Widyah Ayu Rahmawati 
33 E-33 Zuhdi Tama Adiharto 

 

Lampiran 3. Daftar Nama Siswa Kelas Penelitian 
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SILABUS 
 

Nama Sekolah  : SMA Negeri 1 Kendal 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semaster  : X/2 

Standar Kompetensi : 6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

Alokasi Waktu  : 6 jam pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Waktu Sumber belajar 

6.2 Menentukan 

jarak dari titik ke 

garis dan dari titik 

ke bidang dalam 

ruang dimensi tiga 

Jarak 

pada 

bangun 

ruang 

• Mendefinisikan 

pengertian jarak 

antara titik, garis 

dan bidang dalam 

ruang 

• Menghitung jarak 

antara dua titik pada 

bangun ruang 

• Menghitung jarak 

titik dengan garis 

dalam bangun ruang 

• Menghitung jarak 

titik dengan bidang 

dalam bangun ruang 

• Menghitung jarak 

• Menentukan jarak antara dua 

titik dalam bangun ruang 

• Menentukan jarak titik dan 

garis dalam bangun ruang 

• Menentukan jarak titik dan 

bidang dalam bangun ruang 

• Menentukan jarak dua garis 

yang sejajar dalam bangun 

ruang 

• Menentukan jarak antara dua 

garis yang bersilangan dalam 

bangun ruang 

• Menentukan jarak antara garis 

dengan bidang dalam bangun 

ruang 

Jenis: 

• Tugas Individu 

• Tugas Kelompok 

• Pekerjaan Rumah 

• Ulangan 

 

Bentuk Instrumen 

• Tes tertulis uraian 

6 x 45’ Sumber: 

• Buku Paket 

 
Alat: 
• White board 
  

Lampiran 4. Silabus 
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antara dua garis 

dalam bangun ruang 

• Menghitung jarak 

antara garis dengan 

bidang dalam 

bangun ruang 

• Menghitung jarak 

antara dua bidang 

dalam bangun ruang 

 

• Menentukan jarak antara dua 

bidang dalam bangun ruang 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pertemuan I 

 
Sekolah    : SMA 1 KENDAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga. 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.2 Menentukan jarak dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi 

tiga. 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung jarak antara dua titik dalam ruang dimensi tiga. 

2. Menghitung jarak antara titik dengan  garis dalam ruang dimensi tiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) berbantuan Cabri 3D, siswa dapat menghitung 

jarak antara dua titik dalam ruang dimensi tiga. 

2. Setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan model pembelajaran CTL 

(Contextual Teaching and Learning) berbantuan Cabri 3D, siswa dapat menghitung 

jarak antara titik dengan garis dalam ruang dimensi tiga. 

E. MATERI AJAR 

1. Materi Prasyarat 

Prasyarat untuk materi ini adalah macam-macam bangun ruang, proyeksi, dan 

dalil pythagoras.(Lampiran 1) 

 

 

 

 

2. Materi pokok 

Lampiran 5. RPP 
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Materi pokok pada pertemuan pertama adalah tentang pengertian jarak, jarak 

antara dua titik, dan jarak antara titik dengan garis. (Lampiran 2) 

3. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur 

penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 3). 

 

F. MODEL dan METODE PEMBELAJARAN 

Model : Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Metode : Ekspositori 

Sintaks model pembelajaran CTL (Lampiran 4). 

 
G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter 

Bangsa/ Langkah-

Langkah Menurut 

Standar Proses 

12’ Kegiatan Pendahuluan  

1’ 

 

1’ 

1’ 

 

1’ 

1’ 

 

7’ 

1) Guru dengan disiplin datang tepat waktu dan membuka 
pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 
 

2) Guru menanyakan kesiapan fisik dan psikis siswa. 
 

3) Siswa secara mandiri menyiapkan alat-alat belajar yang 
akan dipakai dan membersihkan papan tulis jika masih 
kotor. 

 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 
5) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

digunakan dan memberikan motivasi kepada siswa agar 
telibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. 

 
6) Melalui kegiatan eksplorasi guru memberikan apersepsi 

kepada siswa tentang macam-macam bangun ruang, 
proyeksi dan dalil Pythagoras dengan media presentasi 
pada slide 5 sampai 10 dan 19 sampai 24. 

Disiplin 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

73’ Kegiatan Inti  

2’ 

 

1) Untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa tentang 
jarak, guru membagi jumlah siswa di dalam kelas menjadi 
8 kelompok yang beranggotakan 4 orang untuk 
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1’ 

 

 

10’ 

 

 

3’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10’ 

 

mengerjakan Lembar Kegiatan Siswa (Lampiran 5). 
(Masyarakat Belajar) 

 
2) Guru membagikan LKS (Lampiran 5) kepada siswa agar 

dibahas dalam kelompoknya.  
 

3) Siswa bersama kelompoknya mengerjakan LKS untuk 
dapat meghitung jarak antara dua titik dan jarak antara 
titik dengan garis melalui kerjasama yang baik, dan penuh 
rasa tangggung jawab. 

 
4) Guru menunjuk 2 kelompok untuk membaca hasil 

diskusinya di depan kelas dan masing-masing kelompok 
menunjuk seorang perwakilan dari kelompoknya dan 
dengan percaya diri membaca hasil diskusi di depan kelas 
dengan santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Siswa yang lain menghargai siswa yang 
sedang membaca hasil diskusi di depan kelas dengan cara 
mendengarkan dengan baik dan memberikan penghargaan 
berupa tepuk tangan. 

 
5) Setelah mengetahui tingkat pemahaman awal siswa 

tentang jarak, melalui kegiatan eksplorasi guru mengajak 
siswa untuk terlibat aktif berinteraksi dalam proses 
menentukan jarak antara dua titik dan jarak antara titik 
dengan garis menggunakan aplikasi Cabri 3D.  

 
6) Dengan menggunakan good question, guru 

mengeksplorasi pemahaman siswa tentang jarak antara 
dua titik menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui 
sejumlah pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya, 
pemodelan) 
a) Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH pada layar 

proyektor! Lihat titik A dan titik G! Bagaimanakah 
kita dapat menentukan jarak antara titik A dengan titik 
G? Apakah dengan menarik garis dari titik A, 
dihubungkan ke B lalu ke C, dan kemudian ke G? 
Ataukah dg menarik garis dari A ke C lalu ke G? 
manakah yang lebih pendek? Opsi 1 atau opsi 2? 

b) Bagaimana jika kita langsung menarik garis dari titik 
A ke titik G? manakah yang paling pendek? 

c) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara titik 
A dengan titik G? 

d) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara dua 
titik? 
 

7) Dengan menggunakan good question, guru 
mengeksplorasi pemahaman siswa tentang jarak antara 
titik dengan garis menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui 
sejumlah pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya, 

 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
elaborasi  
 
 
 
Menghargai orang 
lain, Percaya diri, 
elaborasi. 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi  
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2’ 

 

5’ 

 

 

 

 

 

20’ 

 

 

 

10’ 

 

 

 

pemodelan) 
a) Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH pada layar 

proyektor! 
b) Lihat titik B dan . Bagaimanakah cara menentukan 

jarak antara titik B dengan ? 
c) Manakah ruas garis terpendek antara titik B dengan 

? Apakah ? Ataukah ? Ataukah ada ruas 
garis yang lebih pendek lagi?  

d) Bagaimana kalau kita menarik ruas garis dari B ke P, 
yaitu perpotongan antara  dengan ? Manakah 
yang lebih pendek? ,  ataukah ?  

e) Adakah ruas garis yang lebih pendek lagi selain ?  
f) Perhatikan segitiga yang terbentuk antara titik B, E, 

dan G. yaitu segitiga BEG. Apakah panjang sisi 
segitiga BEG sama? Kenapa sama? 

g) Sifat khusus apa yang tedapat pada segitiga sama sisi 
terkait dengan garis tinggi, garis bagi, dan garis berat?  

h) Titik P merupakan pertengahan , maka disebut 
apakah ? Apa akibatnya? 

i) Jadi, bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara 
titik B dengan ? 

j) Jadi, bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara 
titik dengan garis? 

 
8) Melalui kegiatan konfirmasi, siswa bersama guru 

mendefinisikan jarak antara dua titik dan jarak antara titik 
dengan garis dalam ruang dimensi tiga. 
 

9) Dengan menggunakan media presentasi pada slide 3 
sampai slide 12, guru memberikan contoh bagaimana 
cara menghitung jarak antara dua titik dan jarak antara 
titik dengan garis dalam ruang dimensi tiga menggunakan 
prosedur Newman. (Pemodelan) 

 
10) Sebagai kegiatan umpan balik, guru memberikan latihan 

soal (Lampiran 6) individu bagi siswa untuk dikerjakan. 
(umpan) 

11) Melalui proses kerja keras siswa mengerjakan latihan soal 
yang diberikan guru secara individu dengan 
menggunakan prosedur Newman secara jujur dan penuh 
rasa tanggung jawab. (Balik) 
 

12) Guru meminta siswa untuk maju mengerjakan 
pekerjaannya di papan tulis dengan rasa percaya diri, 
kemudian mempresentasikan jawabannya kepada siswa 
yang lain di depan kelas dengan santun dan menggunakan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar. Siswa yang lain 
menghargai siswa yang sedang presentasi di depan kelas 
dengan cara mendengarkan dengan baik dan memberikan 
penghargaan berupa tepuk tangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
jujur, elaborasi 
 
 
 
 
 
 
Menghargai orang 
lain, percaya diri, 
elaborasi 
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5’ 

 
13) Melalui kegiatan konfirmasi, guru membahas jawaban 

siswa dan meluruskan jawaban siswa yang salah. 

 
Konfirmasi 

5’ Kegiatan Penutup  

2’ 

 

 

 

1’ 

 

 

 

1’ 

 

 

 

1’ 

1) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan 
tentang materi yang sudah dipelajari yaitu jarak antara 
dua titik dan jarak antara titik dengan garis dan siswa 
menjawabnya dengan cara menulis di buku catatan. 
(Bertanya, Refleksi) 
 

2) Guru meminta agar siswa bertanggung jawab untuk 
mengerjakan PR (LTS) menggunakan prosedur Newman 
untuk memperdalam materi tentang jarak antara dua titik 
dan jarak antara titik dengan garis dan dilakukan melalui 
proses kerja keras. (Lampiran 7) 
 

3) Guru memberikan motivasi pada siswa dan 
memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya 
yaitu jarak titik ke bidang, jarak antara dua garis yang 
sejajar, dan jarak antara dua garis yang bersilangan. 
 

4) Guru meminta siswa agar bersyukur kepada Tuhan YME 
atas kelancaran proses kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan di hari ini lalu meminta ketua kelas memimpin 
do’a untuk pulang sekolah. 
 

5) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucap 
salam dan meninggalkan ruang kelas tepat waktu.  

Konfirmasi 

 

 

 

 

Tanggung jawab, 

kerja keras 

 

 

 

 

 

 

Religius  

 

 

Disiplin 

 

 

H. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  

a) Media presentasi, 

b) Cabri 3D,  

c) LKS, 

d) Papan tulis, spidol.  

2. Sumber Belajar :  

Marwanta. 2008. Mathematics For Senior High School Year X. Jakarta: Yudhistira 

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian   

Tes berupa tes tertulis dengan penilaian menggunakan pedoman penskoran. 
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2. Instrumen penilaian   

Instrumen penilaian berupa soal-soal yang diajukan kepada siswa berupa latihan soal 

dan PR yang terdapat pada lampiran  6 dan 7. 

 

Kendal,  Mei 2012 

Guru Kelas       Praktikan 
 
 
 
 
Sri Siswiati, S.Pd       Seto Satoto 

NIP. 196606141991012002     NIM. 4101408090 
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Lampiran 1 
 
Materi prasyarat 
Materi prasyarat untuk masuk dalam materi jarak pada bangun ruang adalah bangun ruang, 
proyeksi, dan dalil Pythagoras. 
1. Bangun Ruang 

Bangun ruang yang akan dipelajari dalam penelitian ini diantaranya adalah kubus, limas 

segiempat, dan prisma tegak segitiga 

a) Bangun ruang model kubus 

 

 

 

 

 

 

b) Bangun ruang model limas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Bangun ruang model prisma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 
D 

E 
F 

G H 
Jika diketahui sebuah kubus dengan panjang 
rusuknya adalah a, maka volum kubus tersebut 
yaitu:  
Sisi x sisi x sisi = a x a x a = 3a   
Sedangkan luas permukaannya yaitu: 
 6 x luas sisi = 26a . 
 

T 

C 

B A 

D 

O 

Jika diketahui sebuah limas dengan panjang rusuk 
alas a, dan tinggi t , maka volum limas tersebut 
yaitu:  
V  x luas alas x tinggi .  
Sedangkan luas permukaannya yaitu: 
 L luas alas  luas sisi tegak   

 L 2 . 

A 

B 

C 

F D 

E 

Jika diketahui sebuah prisma tegak dengan alas 
segitiga sama sisi yang panjang rusuknya a, dan 
tingginya t , maka volum prisma tersebut yaitu:  
V luas alas x tinggi √3 .   
Sedangkan luas permukaannya yaitu: 
 L 2x luas alas luas selimut   
 L √3 3 . 
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2. Proyeksi 

Proyeksi merupakan cara untuk melukis suatu bangun datar (dua dimensi) atau bangun 

ruang (tiga dimensi) pada bidang datar dengan cara menjatuhkan setiap titik pada bangun 

atau bentuk ke bidang proyeksi. Proyeksi terdiri atas: 

a) proyeksi titik pada garis 

A’

A

g
 

Proyeksi titik A pada garis g adalah titik A’ 

b) Proyeksi garis pada garis 

 

proyeksi  pada garis g adalah . 

c) Proyeksi titik pada bidang 

α  

Proyeksi titik A pada bidang α adalah titik tembus garis yang tegak lurus dari A pada 

bidang α  (Titik A’ adalah hasil proyeksi titik A). 

A’ = proyeksi A pada bidang α 

α   = bidang proyeksi 
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d) Proyeksi garis pada bidang 

1) Jika garis sejajar bidang 

α  

proyeksi  pada bidang α adalah  

2) Jika garis tegak lurus bidang 

 

Teorema: sebuah garis tegak lurus pada sebuah bidang jika garis itu tegak lurus 

pada dua buah garis yang berpotongan yang terletak pada bidang itu. 

α  

 tegak lurus terhadap bidang α. Proyeksi  pada bidang α yaitu titik B. jadi, 

titik B adalah proyeksi  pada bidang α. 

3) Jika garis memotong bidang 

α

 

 memotong bidang α di B. Proyeksi  pada bidang α adalah  
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3. Dalil Pythagoras 

Jika segitiga siku-siku panjang sisi tegaknya a dan panjang sisi alasnya b serta panjang 

sisi miringnya c, maka kuadrat sisi miring sama dengan kuadrat sisi tegak ditambah 

dengan kuadrat sisi alas atau dapat ditulis   c2  = a2 + b2. 

 

  

c

b

a
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Lampiran 2 

MATERI AJAR 

Pertemuan pertama 

1. Pengertian Jarak pada Bangun Ruang 

Jarak secara umum diartikan sebagai panjang lintasan terpendek atau panjang ruas 

garis hubung yang terpendek. Jarak antara dua buah bangun adalah panjang ruas garis 

penghubung kedua bangun itu yang terpendek dan bernilai positif serta tegak lurus di kedua 

bangun itu. 

2. Jarak antara Titik dengan Titik 

Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik 

tersebut. Pada Gambar 1 berikut ini jarak antara titik A dan B  adalah panjang . 

 

 

 

 

 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara dua buah titik pada kubus 

dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan titik G. Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik E dengan titik G. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

E F 

G 

A B 

C
D 

E 
F 

GH 

Gambar 1 Jarak antara titik A dan B  
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Jadi, jarak antara titik E dengan titik G adalah panjang EG , yaitu 210 cm. 

3. Jarak antara Titik dengan Garis 

Jarak antara titik dengan garis adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik tersebut 

yang tegak lurus terhadap garis itu. Pada Gambar 2 berikut, titik A tidak terletak pada garis 

g. Untuk menentukan jarak antara titik A dengan garis g, dapat ditentukan dengan langkah-

langkah sebagai berikut. 

(3) Melukis garis h yang melalui titik A dan tegak lurus dengan garis g. 

(4) Andaikan garis g dan garis h berpotongan di titik P. Titik P adalah proyeksi titik A pada 

garis g. Jarak antara titik A dengan garis g adalah panjang  . 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jarak antara Titik dengan Garis 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara titik dengan garis pada kubus 

dengan menggunakan prosedur Newman. 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang EG  adalah 

 22 FGEFEG +=  

 22 1010 +=EG  

 200=EG  

2x100=EG  

210=EG  

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik E dengan titik G adalah panjang ruas garis yang menghubungkan antara 

titik E dengan titik G, yaitu EG . 

Pendekatan untuk mencari panjang EG  menggunakan dalil Pythagoras, yaitu  

22 FGEFEG +=  



205 
 

 
 

Contoh: 

Diketahui kubus dengan luas permukaan 108 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak antara titik A dengan . Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik A dengan ruas garis 

BC.  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik A dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak 

lurus dengan , yaitu . 

Pendekatan yang untuk mencari  adalah dengan mencari panjang rusuk kubus dari luas 

kubus yang telah diketahui. 
Kemampuan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah 

 Luas kubus 6. Luas sisi 

 108 6. Luas sisi 

 Luas sisi 18 

A B 

C 
D 

E 
F 

G H 

A B 

C 

 

 

D 

Panjang sisi √18 

Panjang sisi 3√2 

Jadi, panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 3√2cm. 

Jadi, jarak antara titik A dengan  adalah panjang , yaitu 3√2 cm. 
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Lampiran 3 
Prosedur Penyelesaian Soal Menurut Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur penyelesaian menurut 

Newman Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut 

1. Membaca (Reading) 

Langkah pertama dalam menyelesaikan soal matematika tentunya adalah membaca 

soalnya terlebih dahulu. Setelah membaca siswa akan dapat menentukan permasalahan 

yang diemukan dalam soal. 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Memahami masalah adalah tahapan menyelesaikan soal matematika setelah membaca. 

Hal ini dapat dilakukan oleh siswa jika siswa telah melalui tahapan pertama. Setelah 

siswa dapat membaca soal yang diberikan, maka harapannya adalah siswa dapat 

memahami masalah atas soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh siswa, pada tahap ini diharapkan siswa dapat 

memilih suatu pendekatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Keterampilan memproses (Process skill) 

Siswa mampu untuk melakukan manipulasi aljabar terkait untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang telah ia pilih. 

5. Penulisan jawaban (Encoding) 

Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jawaban oleh siswa  
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Lampiran 4 

Sintaks Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Sintaks dari model pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. 

1) Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pendekatan kontekstual. 

Maksudnya adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit, yang 

hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak secara 

mendadak. Dalam hal ini siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi 

makna melalui pengalaman nyata. 

2) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran kontekstual. 

Pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil 

mengingat seperangkat fakta-fakta tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dalam hal 

ini tugas guru yang harus selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan 

menemukaan.  

3) Bertanya (Questioning)  

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual. Dalam proses pembelajaran, bertanya dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, 

kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran 

yang berbasis penemuan (inquiry), yaitu menggali informasi mengkonfirmasikan apa 

yang sudah diteliti dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. 

4) Masyarakat Belajar (Learning community) 

Konsep masyarakat belajar ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerjasaman dengan orang lain. Hasil pembelajaran diperoleh dari berbagi antar 

teman, antar kelompok dan antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Masyarakat 

belajar bisa terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah, seseorang yang terlibat 

dalam masyarakat belajar akan memberi informasi yang diperlukan oleh teman 

bicaranya dan sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman 

belajarnya. Oleh karena itu, dalam pembelajaran kontekstual guru disarankan selalu 

melaksanakan pembelajaran dalam kelompok-kelompok belajar. 
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5) Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan maksudnya adalah bahwa dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau 

pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. Pemodelan akan lebih 

mengefektifkan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual untuk 

ditiru, diadaptasi atau dimodifikasi. Dengan adanya suatu model untuk dijadikan 

contoh biasanya akan lebih dipahami atau bahkan menimbulkan ide baru. Salah satu 

contohnya pemodelan dalam pembelajaran misalnya siswa diperlihatkan tentang alat 

peraga. Pemodelan ini tidak selalu oleh guru, bisa oleh siswa atau media yang 

lainnya. 

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berfikir apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang 

tentang apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon 

terhadap kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Refleksi adalah 

berfikir kembali tentang materi yang baru dipelajari. Refleksi berguna untuk 

mengevaluasi diri, koreksi, perbaikan, atau peningkatan diri, membuat rangkuman, 

meneliti, dan memperbaiki kegagalan, mencari alternatif lain cara belajar (Learning 

How to Learn) dan membuat jurnal pembelajaran adalah contoh refleksi. 

7) Penilaian sebenarnya (Authentic Assesment) 

Asesmen otentik adalah penilaian yang dilakukan secara konperhensif berkenaan 

dengan seluruh aktivitas pembelajaran yang meliputi proses dan produk belajar 

sehingga seluruh usaha siswa yang telah dilakukan mendapat penghargaan. Penilaian 

otentik seharusnya dilakukan dari berbagai aspek dan metode sehingga menjadi 

objektif. Misalnya membuat catatan harian melalui observasi untuk menilai aktivitas 

dan motivasi, wawancara atau angket untuk menilai aspek afektif dan tes untuk 

menilai tingkat penguasaan siswa terhadap materi bahan ajar. 
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Lampiran 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selesaikan permasalahan pada lembar ini yang berkaitan dengan menghitung 
Jarak antara dua titik dan jarak antara titik dengan garis dalam bangun ruang 
dimensi tiga. Diskusikan bersama partnermu! 

Permasalahan 1 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Gambarkan 

jarak antara titik A dengan titik G . Hitunglah panjangnya dan tuliskan kembali 

langkah-langkah sehingga diperoleh sebuah jawaban! 

Penyelesaian: 

  

Tujuan Pembelajaran: 

1. Siswa dapat menghitung jarak antara dua titik 

2. Siswa dapat menghitung jarak antara titik 

dengan garis 

Kelompok: 

Nama 

1. ……………………. 

2. ……………………. 

3. ……………………. 

4. …………………….      

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 
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Permasalahan 2 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, Gambarkan jarak 

antara titik B dengan ruas garis EG. Hitunglah panjangnya dan tuliskan kembali 

langkah-langkah sehingga diperoleh sebuah jawaban! 

Penyelesaian: 

  

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 
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Kunci Jawaban LKS 

Jawaban 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyelesaian: 
Langkah 1 (Memahami masalah) 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak 
antara titik A dengan titik G Kuncinya adalah mencari panjang 
ruas garis yang menghubungkan antara titik A dengan titik G. 

Ilustrasi: 

Langkah 2 (Transformasi) 
Jarak antara titik A dengan titik G adalah panjang ruas garis 
yang menghubungkan antara titik A dengan titik G, yaitu .  
Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan dalil 
Pythagoras, yaitu √  
 

Langkah 3 (Keterampilan memproses)  

Panjang  adalah 
  

 √  

 √9 9 9  

 √81 x 3 9√3 

 
Jadi, jarak antara titik A dengan titik G adalah panjang , 
yaitu 9√3 cm 

A C 

G 

D C 

B A 

H 
G 

F E 
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Penyelesaian: 

Langkah 1 (Memahami masalah) 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak 

antara titik B dengan ruas garis EG. 

Kuncinya adalah mencari panjang ruas garis yang tegak lurus dari 
titik B ke ruas garis EG, yaitu BB’ 
Ilustrasi: 

B F 

B’ 

Langkah 2 (Transformasi) 

Jarak antara titik B dengan garis EG  adalah panjang ruas garis 

yang ditarik dari titik B dan tegak lurus dengan ruas garis EG, 

yaitu BB’ . 

Untuk mencari panjang BB’ digunakan pendekatan dalil 

√Langkah 3 (Keterampilan memproses) 

Panjang BB’ adalah 

  

 √  

 √  

 √  

 √  
 Jadi, jarak antara titik B dengan ruas garis EG adalah panjang 
ruas garis BB’, yaitu 3√6 cm. 

D C 

B A 

H 
G 

F 
E 

B’ 
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Latihan Soal 

 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 
 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1) Diketahui prisma tegak segitiga ABC.DEF. Alasnya berbentuk segitiga samasisi dengan 

panjang 6 cm. Tinggi prisma adalah 8 cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan sketsa jarak antara titik B dengan titik D. Hitunglah panjangnya! 

2)  

 

 

 

 

 

 

  

Dengan menggunakan prosedur Newman, 
gambarkan jarak antara titik A dengan rusuk TC 
pada limas segiempat beraturan T.ABCD dengan 
panjang rusuk TA = 10 cm, dan tinggi limas 8 cm. 
Hitunglah panjangnya! 

T 

C 

B A 

D 

O 

Lampiran 6 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 1 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 
 
 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik B 

dengan titik D. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B
C

FD

E

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik B dengan titik D adalah panjang ruas garis yang 

menghubungkan antra titik B dengan titik D, yaitu . 

Pendekatan untuk mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras, yaitu 

√  

A B

ED

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

Lihat bidang ABED,  

 √  

 √6 8  

 √100 

 10 
Jadi, jarak titik B dengan titik D adalah panjang , yaitu 10 cm. 

Skor total soal nomor 1 12 

3 

3 

6 
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik A 

dengan . 

Ilustrasi  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai
skor yang diperoleh

24 100 

  

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik A dengan  adalah ruas garis yang ditarik dari titik A dan 

tegak lurus terhadap , yaitu . 

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga TAC. 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

Lihat segitiga TAC, 

dengan alas AC, ∆ . .  

dengan alas TC, ∆  . .  

 2.  

 √  

 √10 8  

 √36 6 

 12 

3 

3 

T

CA O

A’

 ∆ . . . .  

 . 12.8 . 10.  

  

 9,6 

Jadi, jarak antara titik A dengan  adalah ′, panjangnya yaitu 9,6 cm.   

6 

Skor total soal nomor 2 12 

T 

C 

B A 

D 

O 

A’ 
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Lembar Tugas Siswa 
 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 
 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1) Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak dari titik A ke titik C, kemudian 

hitunglah panjangnya! 

2) Pada limas T.ABCD titik P dan Q berturut turut terletak di tengah-tengah rusuk AD dan 

BC.  Panjang rusuk AB adalah 12 cm, tinggi limas 8 cm. Dengan menggunakan prosedur 

Newman, gambarkan jarak antara titik Q ke ruas garis TP, kemudian hitunglah 

panjangnya! 

3)  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

Lampiran 7 

Perhatikan gambar disamping! 
Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan 
jarak antara titik C dengan ruas garis AF pada prisma 
tegak segitiga ABC.DEF jika alas prisma adalah 
segitiga samasisi dengan panjang sisi 6√3 cm dan 
tinggi prisma 8√3 cm, kemudian hitunglah 
panjangnya! 

A 

B 

C 

F D 

E 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR TUGAS SISWA 1 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

 
No Jawaban Skor 
1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik A 

dengan titik C. 

Ilustrasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

 √  

 √10 10  

 √200 

 √100 x 2 

 10√2 

A B 

C 

10 cm 

10 cm 
A B 

C
D 

E 
F 

GH 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik A dengan titik C adalah panjang ruas garis yang 

menghubungkan antara titik A dengan titik C, yaitu . 

Pendekatan untuk mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras, yaitu 

√  

Skor total soal nomor 1 12 

3 

3 

6 

Jadi, jarak antara titik A dengan C adalah panjang , yaitu 10√2 cm. 
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik Q 

dengan . 

Ilustrasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

T 

C 

B A 

D 

O Q P 

R 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara titik Q dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik 

Q dan tegak lurus dengan titik R pada , yaitu . 

Pendekatan untuk mencari panjang  menggunakan luas segitiga TPQ. 

Skor total soal nomor 2 12 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang QR adalah 

Dengan alas PQ, ∆ . .  

Dengan alas TP, ∆ . .  

 √  

 √8 6  

 √100 10 

∆
1
2 . .

1
2 . .  

 . 12.8 . 10.  

  

 9,6 

Jadi, jarak antara titik Q dengan  adalah  , panjangnya yaitu 9,6 cm.   

3 

T

Q P O

 R 

3 

6 
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3 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara titik C 

dengan ruas garis AF. 

Ilustrasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Nilai
skor yang diperoleh

36 100 
  

A 

B 

C

FD 

E 

P 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik C dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik 

C dan tegak lurus dengan  di P, yaitu . 

Pendekatan untuk mencari  menggunakan luas segitiga ACF. 

A C 

F 

P 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

Lihat segitiga ACF, 

dengan alas AC, ∆ . .  

dengan alas AF, ∆ . .   

 √  

 6√3 8√3  

 √300 √100 x 3 10√3 

 ∆ . . . .  

 . 6√3. 8√3 . 10√3.  

 
√

 

 4,8√3 

Jadi, jarak antara titik C dengan  adalah panjang , yaitu 4,8√3 cm.   

Skor total soal nomor 3 12 

3 

3 

6 
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Lampiran 8 
Denah tempat duduk diskusi kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Papan Tulis 

Kelompok 
1 

Kelompok 
2 

Kelompok 
3 

Kelompok 
4 

Kelompok 
5 

Kelompok 
6 

Kelompok 
7 

Kelompok 
8 
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Lampiran 9 

LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

Nama guru : 

Sekolah : 

Materi Pokok : 

Pertemuan ke : 

Petunjuk : 

1. Isikanlah identitas guru dengan jelas! 
2. Berikanlah tanda cek (√) pada nilai yang diperoleh oleh guru! 

No Komponen yang dinilai Nilai yang diperoleh 
Sangat Baik 

(4) 
Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Kurang Baik 
(1) 

No INDIKATOR/ASPEK YANG 
DIAMATI 

    

I PRA PEMBELAJARAN     

1 Kesiapan ruang, alat dan media 
pembelajaran 

    

2 Membuka pelajaran dengan mengucap 
salam 

    

2 Memeriksa kesiapan siswa     
 Rata-Rata I  

II MEMBUKA PEMBELAJARAN     
1 Melakukan kegiatan apersepsi     

2 Menyampaian kompetensi (tujuan) yang 
akan dicapai dan rencana kegiatan 

    

 Rata-Rata II  

III KEGIATAN INTI 
PEMBELAJARAN 

    

A Penguasaan materi pembelajaran     

1 Menunjukkan penguasaan materi 
pembelajaran 

    

2 Mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan 

    

3 Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 
pembelajaran 

    

4 Mengintegrasikan keterampilan dasar 
laboratorium 

    

 Rata-Rata A  

B. Pendekatan dan Strategi 
Pembelajaran 

    

1 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi tujuan yang akan 
dicapai 

    

2 Melaksanakan pembelajaran secara     
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runtut 
3 Menguasai kelas     

4 Melaksanakan pembelajaran yang 
bersifat kontekstual 

    

5 
Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif (nurturant effect) 

    

6 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

    

 Rata-Rata B  

C. Pemanfaatan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

1 
Menunjukkan keterampilan dalam 
penggunaan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

2 Menghasilkan pesan yang menarik     

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 
sumber belajar/media pembelajaran 

    

 Rata-Rata C  

D. Pembelajaran yang memicu dan 
memelihara keterlibatan siswa 

    

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
melalui interaksi guru, siswa, dan 
sumber belajar 

    

2 Merespon positif partisipasi siswa     

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 

    

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi 
yang kondusif  

    

5 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 

    

 Rata-Rata D  
E. Penilaian Proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar     

2 Melakukan penilaian akhir sesuai 
dengan kompetensi /tujuan 

    

 Rata-Rata E  
F. Penggunaan bahasa     

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas 
dan lancar 

    

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik 
dan benar 

    

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai 

    

 Rata-Rata F  
 Rata-Rata III  

IV. PENUTUP     
1 Melakukan refleksi dengan melibatkan     
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siswa 

2 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

    

 Rata-Rata  IV  
 Nilai = S    

T  
 x 100% 

 
 

 
 

 
                                                       

Kendal,    Mei 2012 
 
 
 
 Observer 

  

Skor Keterangan 

≥75% Sangat baik 
51% - 75% Baik 
25% - 50% Cukup baik 

< 25% Kurang baik 
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DESKRIPSI PENILAIAN LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS 

EKSPERIMEN 

 

I. PRA PEMBELAJARAN 
1. Mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran. 
2 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran. 
3 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas dan alat atau ruang kelas dan 

media untuk kegiatan pembelajaran. 
4 Guru mempersiapakan ruang kelas, alat, dan media pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran. 
 
2. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta memimpin berdoa  

Skor Kriteria 
1 Guru tidak mengucapkan salam dan  tidak memimpin berdoa. 
2 Guru mengucapkan salam tetapi tidak memimpin berdoa. 
3 Guru memimpin berdoa tetapi tidak mengucapkan salam. 
4 Guru mengucapkan salam dan memimpin berdoa. 

 
3. Memeriksa kesiapan siswa 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak memeriksa kesiapan siswa 
2 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”
3 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah 
ada yang tidak membawa?” 

4 Guru memeriksa kesiapan siswa dengan menanyakan kepada siswa 
“apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah ada 
yang tidak membawa?”, kemudian guru menganjurkan siswa yang tidak 
membawa alat tulis untuk bergabung dengan siswa yang membawa alat 
tulis dan mengingatkan agar lain kali membawa alat tulis yang 
diperlukan. 

 
II. MEMBUKA PELAJARAN 
1. Melakukan kegiatan apersepsi  
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan apersepsi. 
2 Guru melakukan apersepsi tetapi tidak dengan tanya jawab. 
3 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab tetapi kurang tepat. 
4 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab dan tepat. 
 

2. Menyampaian kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan model pembelajaran yang 
digunakan serta aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

model pembelajaran yang akan digunakan serta aplikasi materi dalam 
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kehidupan sehari-hari. 
2 Guru hanya menyampaian sebagian dari tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai atau model pembelajaran yang akan digunakan atau aplikasi 
materi dalam kehidupan sehari-hari saja. 

3 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 
pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 
sehari-hari tetapi kurang tepat. 

4 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 
pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 
sehari-hari dengan tepat. 

 
III. KEGIATAN INTI 
A. Penguasaan materi pembelajaran 
1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menguasai materi pelajaran. 
2 Guru kurang menguasai materi pembelajaran. 
3 Guru menguasai materi pembelajaran tetapi dalam penyampaian kepada 

siswa kurang jelas. 
4 Guru menguasai materi pembelajaran dan dapat menyampaiakan materi 

dengan jelas kepada siswa. 
 
2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 
2 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain tetapi tidak atau 

kurang relevan. 
3 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan tetapi 

dalam menyampaikan kepada siswa kurang jelas. 
4 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan dan 

dapat menyampaikan dengan jelas dan tepat kepada siswa. 
 
3. Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran. 
2 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 
3 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 
semua kelompok. 
 

4 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 
memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

 
4. Mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium. 
2 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 
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3 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 
memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 
semua kelompok. 

4 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 
memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

  
B. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran 
1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 
tujuan yang akan dicapai. 

2 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 
yang akan dicapai tetapi hanya beberapa kompetensi tujuan tercapai. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 
yang akan dicapai tetapi ada beberapa materi yang diluar dari tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai.  

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 
yang akan dicapai dengan tepat. 

 
2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 
2 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut hanya pada kegiatan 

awal saja atau akhir saja sedangkan pada kegiatan inti tidak urut. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut pada kegiatan inti dan 

kegiatan awal atau akhir saja. 
4 Guru melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 

 
3. Menguasai kelas 
Skor Kriteria 

1 Guru mengusai kelas hanya dari 0% sampai dengan 25% dari Rata-Rata 
siswa dalam kelas. 

2 Guru mengusai kelas hanya dari 26% sampai dengan 50% dari Rata-
Rata siswa dalam kelas. 

3 Guru mengusai kelas hanya dari 51% sampai dengan 75% dari Rata-
Rata siswa dalam kelas. 

4 Guru mengusai kelas dari 76% sampai dengan 100% dari Rata-Rata 
siswa dalam kelas. 

 
4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 
2 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual tetapi 

kurang atau tidak relevan. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

tetapi dalam penjelasannya kurang atau tidak jelas. 
4 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

serta dalam penjelasannya jelas dan tepat. 
 



227 
 

 
 

5. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif 
(nurturant effect). 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 
2 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) tetapi kurang relevan. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan tetapi tidak disertai 
dengan pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan dan disertai dengan 
pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

 
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan secara 
keseluruhan. 

2 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran tetapi secara 
keseluruhan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan tetapi beberapa materi disampaiakan secara terburu-buru.. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan serta materi disampaiakan dengan tepat. 

 
 
C. Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran 
1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru tidak atau kurang terampil dalam penggunaan sumber 

belajar/media pembelajaran. 
3 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 
4 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran 

serta dapat mengembangkannya. 
 

2. Menghasilkan kesan yang menarik 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi tidak 

menarik. 
3 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi kurang 

menarik. 
4 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran dan 

memberikan kesan menarik. 
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3. Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar/media 
pembelajaran. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru tidak melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar/media 

pembelajaran. 
3 Guru hanya melibatkan sebagian siswa dalam pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran. 
4 Guru melibatkan seluruh siswa dalam pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran . 
 
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menunbuhkan partisipasi aktif siswa. 
2 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui interaksi 

guru atau siswa atau sumber belajar saja. 
3 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui 2 saja dari  

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 
4 Guru menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, 

siswa, dan sumber belajar. 
 
2. Merespon positif partisipasi siswa. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak merespon positif partisipasi siswa. 
2 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan. 
3 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya. 
4 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya serta dengan pengarahan agar dalam kegiatan 
pembelajaran seterusnya partisipasi tersebut dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan. 

 
 
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menghiraukan respon siswa. 
2 Guru hanya menanggapi respon siswa seperlunya saja. 
3 Guru menanggapi respon siswa, namun tidak memberikan pengarahan 

agar siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

4 Guru menanggapi respon siswa, serta memberikan pengarahan agar 
siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

 
4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 
Skor Kriteria 

1 Tidak tampak hubungan yang kondusif antar pribadi guru dengan siswa. 
2 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru namun dengan 
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sebagian siswa saja. 
3 Tampak hubungan antar pribadi guru dengan keseluruhan siswa namun 

kurang kondusif. 
4 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru dengan keseluruhan 

siswa. 
 
5. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 
belajar. 

2 Guru hanya menumbuhkan keceriaan saja pada siswa dalam belajar. 
3 Guru hanya menumbuhkan antusiame saja pada siswa dalam belajar. 
4 Guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. 

  
E. Penilaian Proses dan hasil belajar 
1. Memantau kemajuan belajar. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak memantau kemajuan dalam belajar 
2 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada sebagian siswa saja. 
3 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa saja 

tetapi tidak memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam 
belajar.  

4 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa serta 
memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam belajar.  

 
2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan penilaian akhir. 
2 Guru melakukan penilaian akhir tapi tidak sesuai dengan kompetensi 

/tujuan. 
3 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

tetapi kurang menyeluruh. 
4 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

secara menyeluruh.  
 
F. Penggunaan bahasa 
1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 
2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan lancar tetapi tidak jelas. 
3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan jelas tetapi tidak lancar. 
4 Guru menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

 
2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan tulis yang baik dan benar. 
2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan baik tetapi tidak benar. 
3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan benar tetapi tidak baik. 
4 Guru menggunakan tulis yang baik dan benar. 
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3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menyampaikan pesan. 
2 Guru menyampaikan pesan tetapi dengan gaya yang tidak sesuai. 
3 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai tetapi tidak 

terkesan menarik. 
4 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai serta menarik. 

 
IV. PENUTUP 
1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari 
hasil kegiatan pembelajaran 

2 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 
kegiatan pembelajaran namun kurang relevan. 

3 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 
kegiatan pembelajaran yang relevan tetapi tidak dengan melibatkan 
siswa. 

4 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 
kegiatan pembelajaran yang relevan serta dengan melibatkan siswa. 

 
 
 
 

2. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas 
sebagai bagian remidi/pengayaan 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak melaksanakan tindak lanjut. 
2 Guru melaksanakan tindak lanjut hanya dengan memberikan arahan 

tentang materi saja kepada siswa. 
3 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan tetapi kurang 
relevan. 

4 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 
kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan yang relevan. 
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Lampiran 10 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 
Hari/Tanggal : 
Nama Guru  : 
Pertemuan ke : 
 
Pedoman Penskoran : 
 

Skor Keterangan 
4 Sangat baik  
3  Baik 
2 Cukup 
1 Kurang 

 
Keterangan: 
1: Banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25%. 
2: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% sampai dengan 50%. 
3: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% sampai dengan 75%. 
4: Banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75%. 
 
Petunjuk   :   
Berilah skor yang diperlukan pada kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran diatas! 

No Aktivitas siswa Skor 

I KEGIATAN  PENDAHULUAN  
1 Siswa berdoa dengan khusyuk   
2 Siswa siap mengikuti proses pembelajaran  
3 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan  

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar  yang akan 
dicapai serta model pembelajaran yang akan digunakan   

 

4 Siswa memperhatikan penjelasan apersepsi yang 
diberikan guru dengan memperhatikan tampilan slide 
media pembelajaran. 

 

 Rata-Rata I  
II KEGIATAN INTI  
A Pelaksanaan Proses Pembelajaran  
 Masyarakat Belajar  
1 Siswa membentuk kelompok sesuai instruksi guru, yaitu 4 

anak per kelompok. 
 

 Konstruktivisme    
1 Siswa melaksanakan diskusi kelompok menentukan jarak 

antara dua titik dan jarak antara titik dengan garis melalui 
LKS selama 10 menit 

 

2 Siswa memastikan masing-masing anggota kelompok 
dapat mengerjakan LKS 

 

 Menemukan  
1 Siswa dapat menemukan jarak antara dua titik dan jarak 

antara titik dengan garis 
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 2 Siswa menyiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan  
 Mempresentasikan hasil diskusi  
1 Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dengan jelas, sistematis dan tepat 
 

2 Siswa  yang belum jelas mengajukan pertanyaan, serta 
tanggapan mengenai hasil presentasi 

 

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru sebagai konfirmasi 
setelah  diskusi kelompok 

 

 Evaluasi  
1 Siswa memperhatikan contoh soal beserta penjelasan 

yang diberikan oleh guru 
 

2 Siswa mengerjakan latihan soal secara individu dengan 
jujur dan sungguh-sungguh 

 

3 Perwakilan siswa mempresentasikan jawaban dari hasil 
pengerjaan latihan soal  

 

4 Siswa memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi 
hasil pengerjaan latihan soal 

 

 Rata-Rata A  
B Pembelajaran yang melibatkan siswa  
1 Siswa berpartisipasi aktif melalui interaksi guru, siswa, 

dan sumber belajar 
 

2 Siswa mampu merespon positif dari setiap feedback dari 
guru 

 

3 Siswa mampu menunjukkan sikap terbuka terhadap 
feedback yang diberikan oleh guru 

 

 Rata-Rata B  
C PenilaianProses dan hasilbelajar  
1 Siswa mampu menunjukkan kemajuan dalam belajar  

2 Siswa mampu mengikuti penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi / tujuan pembelajaran 

 

 Rata-Rata C  
D Penggunaan bahasa  

1 Siswa bersikap santun, dan mampu menggunakan bahasa 
lisan secara jelas dan lancar selama proses pembelajaran. 

 

2 Siswa mampu menggunakan bahasa tulis yang baik dan 
benar 

 

3 Siswa berani menyampaikan pesan, kesimpulan dan 
jawaban pertanyaan dengan gaya yang sesuai 

 

 Rata-Rata D  
 Rata-Rata II  
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Niai J  R R  x 100 

 
 

 
 
 
        

Kendal,    Mei 2012 
 
  
 
 

Observer 
 

  

III KEGIATAN PENUTUP  
1 Siswa menjawab pertanyaan sebagai  refleksi  terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan 
 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan 
rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya  

 

3 Siswa bersyukur atas segala karunia Tuhan  
 Rata-Rata III  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pertemuan II 

 
Sekolah    : SMA 1 KENDAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan 

bidang dalam ruang dimensi tiga 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menentukan jarak dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung jarak antara titik dengan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

2. Menghitung jarak antara dua garis yang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 

3. Menghitung jarak antara dua garis yang saling bersilangan dalam ruang dimensi tiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) berbantuan 

Cabri 3D, siswa dapat menghitung jarak antara titik dengan bidang dalam ruang 

dimensi tiga. 

2. Melalui model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) berbantuan 

Cabri 3D, siswa dapat menghitung jarak antara dua garis yang sejajar dalam ruang 

dimensi tiga. 

3. Melalui model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) berbantuan 

Cabri 3D, siswa dapat menghitung jarak antara dua garis yang saling bersilangan 

dalam ruang dimensi tiga. 

E. MATERI AJAR 

1. Materi pokok 

Materi pokok untuk pertemuan kedua adalah tentang jarak antara titi dengan 

bidang, jarak dua garis yang sejajar dan jarak antara dua garis yang bersilangan. 

(Lampiran 1) 
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2. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur 

penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 2). 

F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model : Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Metode : Ekspositori 

Sintaks model pembelajaran CTL (Lampiran 3). 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter 
Bangsa/ Langkah-
Langkah Menurut 

Standar Proses 
10’ Kegiatan Pendahuluan  
1’ 
 
 

1’ 
 

1’ 
 
 
 

1’ 
 

1’ 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 

1) Guru dengan disiplin datang tepat waktu dan membuka 
pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 
 

2) Guru menanyakan kesiapan fisik dan psikis siswa. 
 

3) Siswa secara mandiri menyiapkan alat-alat belajar yang 
akan dipakai dan membersihkan papan tulis jika masih 
kotor. 

 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 
5) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

digunakan dan memberikan motivasi kepada siswa agar 
telibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.  

 
6) Melalui kegiatan konfirmasi, guru menanyakan kepada siswa 

apakah terdapat kesulitan pada PR yang diberikan pada 
pertemuan lalu, jika terdapat kesulitan maka guru 
membahasnya, namun jika tidak terdapat kesulitan guru 
melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jarak antara titik 
dengan bidang, jarak antara dua garis yang sejajar, dan jarak 
antara dua garis yang saling bersilangan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disiplin 
 
 
Religius 
 
Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



236 
 

 
 

75’ Kegiatan Inti  

2’ 
 
 
 
 
 

1’ 
 

 
10’ 

 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang jarak 
antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis sejajar 
dan bersilangan, guru membagi jumlah siswa di dalam 
kelas menjadi 8 kelompok yang beranggotakan 4 orang. 
(Masyarakat Belajar) 
 

2) Guru membagikan LKS (Lampiran 4) kepada siswa agar 
dibahas dalam kelompoknya  

 
3) Siswa  bersama kelompoknya mengerjakan LKS untuk 

dapat menghitung jarak antara titik dengan bidang, jarak 
dua garis yang saling sejajar, dan jarak antara dua garis 
yang saling bersilangan melalui kerjasama yang baik dan 
penuh rasa tangggung jawab. (Konstruktivisme, 
menemukan).  
 

4) Guru menunjuk 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil 
diskusinya di depan kelas dan masing-masing kelompok 
menunjuk seorang perwakilan dari kelompoknya dan 
dengan percaya diri mempresentasikan hasil diskusi di 
depan kelas dengan santun dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Siswa yang lain menghargai 
siswa yang sedang presentasi di depan kelas dengan cara 
mendengarkan dengan baik dan memberikan penghargaan 
berupa tepuk tangan. 
 

5) Setelah mengetahui tingkat pemahaman awal siswa tentang 
jarak, melalui kegiatan eksplorasi guru mengajak siswa 
untuk terlibat aktif berinteraksi dalam proses menentukan 
jarak antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis 
sejajar dan dan jarak antara dua garis yang bersilangan 
menggunakan aplikasi Cabri 3D. 

 
6) Dengan menggunakan good question, guru mengeksplorasi 

pemahaman siswa tentang jarak antara titik dengan bidang 
menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui sejumlah 
pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya) 
a) Lihat kubus ABCD.EFGH pada layar proyektor. 

Bagaimanakah cara kita menentukan jarak antara titik F 
dengan bidang BCHE? 

b) Manakah ruas garis terpendek antara titik F dengan 
bidang BCHE? Apakah ruas garis FP, dengan P 
merupakan titik tengah bidang BCHE. Ataukah ruas 
garis FQ, dengan Q merupakan perpotongan ruas garis 
FA dan BE? Ataukah ruas garis FB atau mungkin ruas 
garis FE? 

c) Manakah yang lebih pendek? Apakah opsi 1, atau 2, 
atau atau 3, ataukah mungkin opsi 4? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
elaborasi  
 
 
 
 
 
Menghargai orang 
lain, percaya diri, 
elaborasi 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
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8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8’ 
 
 
 

d) Adakah ruas garis yang lebih pendek dari opsi 2? 
e) Jadi, ruas garis manakah yang terpendek dari titik F ke 

bidang BCHE? 
f) Bagaimanakah kedudukan antara ruas garis FQ dengan 

EB?  
g) Kenapa FQ tegak lurus EB?  
h) Lihat bidang AFGD, FA tegak lurus AD. 
i) Melalui Q, kita buat garis sejajar AD, yaitu QR, 

Bagaimanakah kedudukan antara FA dengan QR? Dan 
bagaimanakah pula kedudukan antara FQ dengan QR? 

j) Karena ruas garis FQ tegak lurus terhadap ruas garis 
EB dan ruas garis QR, maka ruas garis FQ tegak lurus 
terhadap bidang BCHE. 

k) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara titik 
F terhadap bidang BCHE? 

l) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara titik 
dengan bidang? 

 
7) Dengan menggunakan good question, guru mengeksplorasi 

pemahaman siswa tentang jarak antara dua garis yang 
saling sejajar menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui 
sejumlah pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya) 
a) Perhatikan limas T.ABCD pada layar proyektor! 
b) Bagaimanakah cara menentukan jarak antara rusuk TA 

dengan ruas garis OQ? 
c) Pilihlah sebuah titik pada ruas garis OQ. Misal pada 

titik O. 
d) Dapatkah kita memproyeksikan titik O pada rusuk TA? 

Kita misalkan titik proyeksinya adalah titik O’. 
e) Jelas bahwa ruas garis OO’ tegak lurus dengan rusuk 

TA. 
f) Adakah ruas garis yang menghubungkan antara ruas 

garis OQ dengan TA yang lebih pendek dari ruas garis 
OO’? apakah OA, ataukah QT? Manakah diantara 3 
pilihan tersebut yang lebih pendek?  

g) Dapatkah kita memproyeksikan titik Q pada rusuk TA? 
Kita misalkan titik proyeksinya adalah titik Q’. 
Manakah yang lebih panjang antara ruas garis OO’ 
dengan dengan QQ’? Kenapa panjangya sama? 

h) Jadi, bagaimana cara menentukan jarak antara ruas 
garis OQ dengan rusuk TA? 
 

i) Jadi, bagaimana cara menentukan jarak antara dua garis 
yang sejajar? 

 
8) Dengan menggunakan good question, guru mengeksplorasi 

pemahaman siswa tentang jarak antara dua garis yang 
saling bersilangan. (bersilangan) 
a) Perhatikan kubus ABCD.EFGH pada layar proyektor. 

Bagaimanakah cara menentukan jarak antara rusuk AE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
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3’ 
 
 
 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 
 
 

5’ 

terhadap ruas garis HB? 
b) Adakah bidang yang tegak lurus dengan rusuk AE dan 

memuat titik A? bidang apakah itu? 
c) Jika ruas garis HB diproyeksikan terhadap bidang 

ABCD, bagaimanakah hasilnya? 
d) Garis apakah yang memuat itik A dan tegak lurus 

dengan proyeksi HB pada bidang ABCD yang juga 
terletak pada bidang ABCD? Kita misalkan 
perpotongan kedua garis tersebut adalah titik Q. 

e) Adakah ruas garis yang dapat dibuat melalui titik Q 
tetapi sejajar dengan rusuk AE? Ruas garis apakah itu? 
Kita namakan ruas garis tersebut adalah PQ. 

f) Apakah ruas PQ memotong ruas garis HB? Kita 
namakan titik potong tersebut dengan titik S. 

g) Apakah ada garis yang dapat dibuat melalui S dan 
sejajar dengan ruas garis AC?  

h) Apakah ruas garis yang sejajar dengan AC dan memuat 
S itu memotong rusuk AE? Kita namakan titik potong 
itu dengan R. 

i) Apakah ruas garis RS tegak lurus dengan rusuk AE? 
Mengapa demikian? 

j) Apakah ruas garis RS tegak lurus dengan ruas garis 
HB? Mengapa demikian? 

k) Jadi, ruas garis RS tegak lurus dengan rusuk AE dan 
ruas garis HB 

l) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara rusuk 
AE dengan ruas garis HB? 

m) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara dua 
garis yang bersilangan? 

 
9) Melalui kegiatan konfirmasi, siswa bersama guru 

mendefinisikan jarak antara titik dengan bidang, jarak dua 
garis yang saling sejajar, dan jarak antara dua garis yang 
saling bersilangan dalam ruang dimensi tiga. 
 

10) Sebagai kegiatan umpan balik, guru memberikan latihan 
soal (Lampiran 5) individu bagi siswa untuk dikerjakan. 
(umpan) 

11) Melalui proses kerja keras siswa mengerjakan latihan soal 
yang diberikan guru secara individu dengan jujur dan penuh 
rasa tanggung jawab. (Balik) 
 

12) Guru meminta siswa untuk maju mengerjakan pekerjaannya 
di papan tulis dengan rasa percaya diri, kemudian 
mempresentasikan jawabannya kepada siswa yang lain di 
depan kelas dengan santun dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Siswa yang lain menghargai 
siswa yang sedang presentasi di depan kelas dengan cara 
mendengarkan dengan baik dan memberikan penghargaan 
berupa tepuk tangan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
kerja keras, jujur, 
elaborasi  
 
Menghargai karya 
dan prestasi orang 
lain, percaya diri, 
elaborasi 
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13) Melalui kegiatan konfirmasi, guru membahas jawaban 

siswa dan meluruskan jawaban jika ada jawaban siswa yang 
salah. 

 
Konfirmasi 

5’ Kegiatan Penutup  

2’ 
 
 
 
 
 

1’ 
 
 
 
 
 

1’ 
 
 
 

1’ 

1) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan tentang 
materi yang sudah dipelajari yaitu jarak antara titik dengan 
bidang, jarak antara dua garis yang sejajar, dan jarak antara 
dua garis yang bersilangan dan siswa menjawabnya dengan 
cara menulis di buku catatan. (Bertanya, Refleksi) 
 

2) Guru meminta agar siswa bertanggung jawab untuk 
mengerjakan PR (LTS) untuk memperdalam materi tentang 
jarak antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis yang 
sejajar, dan jarak antara dua garis yang bersilangan. 
(Lampiran 6) 
 

3) Guru memberikan motivasi pada siswa dan 
memberitahukan materi untuk pertemuan selanjutnya yaitu 
jarak garis ke bidang, dan jarak antara dua bidang. 
 

4) Guru meminta siswa agar bersyukur kepada Tuhan YME 
atas kelancaran proses kegiatan pembelajaran yang telah 
dilakukan di hari ini lalu meminta ketua kelas memimpin 
do’a untuk pulang sekolah. 
 

5) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucap 
salam dan meninggalkan ruang kelas tepat waktu. 

 
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
kerja keras 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religius  
 
 
 
 
Disiplin 

 

 

 

H. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 

1. Media / Alat :  

a) Cabri 3D,  

b) LKS, 

c) Papan tulis, spidol.  

2. Sumber Belajar :  

Marwanta. 2008. Mathematics For Senior High School Year X. Jakarta: Yudhistira 
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3. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian   

Tes berupa tes tertulis dengan penilaian menggunakan pedoman penskoran. 

2. Instrumen penilaian   

Instrumen penilaian berupa soal-soal yang diajukan kepada siswa dalam latihan soal 

dan PR yang terdapat pada Lampiran 5 dan 6. 

 

Kendal,  Mei 2012 

Guru Kelas       Praktikan 
 
 
 
 
Sri Siswiati, S.Pd       Seto Satoto 

NIP. 196606141991012002     NIM. 4101408090 
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Lampiran 1 

Pertemuan 2 

1. Jarak antara Titik dengan Bidang 

Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang memotong tegak lurus 

dan menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Misalkan titik A berada di bidang α, maka 

jarak antara titik A dengan bidang α adalah 0. Jika titik A tidak berada di bidang α, maka 

jarak antara titik A dengan bidang α dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

(3) Melukis garis k yang melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang α. 

(4) Misalkan garis k memotong bidang α di titik P. Jarak antara titik A dengan bidang α 

adalah panjang  (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jarak antara Titik dengan Bidang 

Berikut ini adalah contoh cara menghitung jarak titik dengan bidang pada bangun 

ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik U dengan bidang 

QRWT pada kubus PQRS.TUVW, jika diketahui panjang rusuk kubus adalah 4√6 cm. 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik U dengan bidang 

QRWT. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 P Q 

R S 

T U 

V W 

U’ 

P Q 

U 

 

 

T 

U’ 
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2. Jarak antara Dua Garis Sejajar 

Jarak antara dua garis sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap 

kedua garis tersebut. Misalkan garis g dan garis h sejajar dan berada di bidang α. Jarak antara 

garis g dan garis h dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(3) Melukis garis k tegak lurus dengan garis g dan garis h. 

(4) Misalkan garis k memotong garis g dan garis h berturut-turut di titik P dan Q, maka jarak 

antara garis g dan garis h adalah  (Gambar 2). 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2. Jarak antara Dua Garis Sejajar 

Berikut ini adalah contoh cara menghitung jarak dua garis sejajar pada bangun ruang 

limas dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik U ke bidang QRWT adalah panjang  ruas garis yang ditarik dari titik U 

dan memotong tegak lurus terhadap bidang QRWT di titik U’, yaitu 'UU . 

Untuk mencari panjang 'UU  digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu  

22 PQUQUP += , selanjutnya UPUU .
2
1'= . 

192=UP  

38=UP  

 UPUU .
2
1'=  

34'=UU  

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang 'UU  adalah: 

 22 PQUQUP +=  

( ) ( )22
6464 +=UP  

 9696+=UP  

  

 

Jadi, jarak antara U dengan QTW adalah panjang 'UU , yaitu 34  cm. 
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Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang rusuk = 10 cm.  adalah tinggi limas 

dengan panjang 8 cm. Titik Q terletak pada rusuk  sehingga  sejajar dengan . 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara  dengan . Hitunglah 

panjangya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan   

Ilustrasi 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

T 

C 

B A 

D 

O 

O’ 

Q 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik O pada  

dan tegak lurus terhadap rusuk  di titik O’, yaitu ′.  

Untuk mencari panjang ′ menggunakan pendekatan luas segitiga TAO. 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah: 

Lihat ∆ , 

Dengan alas AO,  ∆ . .  

Dengan alas AT,  ∆  . . ′ 

 

 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang ′, yaitu 4,8 cm. 

 √  

 √10 8  

 √36 6 

 ∆ . . . . ′ 

 . 6.8 . 10. ′ 

 24 5. ′ 

 ′  

′ 4,8

T

CA O 

Q

O
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Jarak antara dua garis bersilangan 

Jarak antara dua garis bersilangan adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap 

kedua garis tersebut. Misalkan garis g dan garis h bersilangan. Jarak antara garis g dengan 

garis h dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(6) Lukis garis g’ yang sejajar dengan garis g dan berpotongan dengan garis h. 

(7) Melukis bidang α yang memuat garis g’ dan h. 

(8) Menentukan bidang β yang tegak lurus dengan bidang α dan memuat garis g. Bidang β 

dan garis h berpotongan di titik P. 

(9) Lukis garis melalui titik P dan tegak lurus dengan garis g dan misalkan garis tersebut 

memotong garis g di titik Q. 

(10) Jarak antara garis g dengan garis h adalah panjang  (Gambar 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Jarak antara Dua Garis Bersilangan 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara dua garis bersilangan pada 

kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan prosedur 

Newman, gambarkan jarak antara  dengan . Hitunglah panjangnya.  

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan . 

 

 

 

 



245 
 

 
 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation): 

6) Melukis garis yang sejajar  dan memotong , yaitu . 

7) Melukis bidang yang memuat  dan , yaitu bidang BDHF. 

8) Melukis bidang yang tegak lurus dengan bidang BDHF dan memuat , yaitu bidang 

ACGF. 

9) Melukis garis yang melalui titik potong antara  dan , yaitu titik S yang tegak lurus 

dengan  misal di R, yaitu . 

10) Jarak antara  dengan  adalah panjang . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

A B 

C D 

E 
F 

G H 

 

P 

Q 

R 

S 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

   

 √  

 √6 6  

 6√2 

  .6√2 3√2 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 3√2 cm. 
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Lampiran 2 
Prosedur Penyelesaian Soal Menurut Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur penyelesaian menurut 

Newman Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut 

1. Membaca (Reading) 

Langkah pertama dalam menyelesaikan soal matematika tentunya adalah membaca 

soalnya terlebih dahulu. Setelah membaca siswa akan dapat menentukan permasalahan 

yang diemukan dalam soal. 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Memahami masalah adalah tahapan menyelesaikan soal matematika setelah membaca. 

Hal ini dapat dilakukan oleh siswa jika siswa telah melalui tahapan pertama. Setelah 

siswa dapat membaca soal yang diberikan, maka harapannya adalah siswa dapat 

memahami masalah atas soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh siswa, pada tahap ini diharapkan siswa dapat 

memilih suatu pendekatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Kemampuan memproses (Process skill) 

Siswa mampu untuk melakukan manipulasi aljabar terkait untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang telah ia pilih. 

5. Penulisan jawaban (Encoding) 

Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jawaban oleh siswa  
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Lampiran 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Selesaikan permasalahan pada lembar ini yang berkaitan dengan menghitung 
Jarak antara titik dengan bidang, jarak antara dua garis sejajar dan jarak 
antara dua garis bersilangan dalam bangun ruang dimensi tiga. Diskusikan 
bersama partnermu! 

Permasalahan 1 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman gambarkan jarak antara titik C dengan bidang DBG. Hitunglah 

panjangnya! 

Penyelesaian: 

  

Tujuan Pembelajaran: 
3. Siswa dapat menghitung jarak antara titik 

dengan bidang. 
4. Siswa dapat menghitung jarak antara dua garis 

yang sejajar. 
5. Siswa dapat menghitung jarak antara dua garis 

yang bersilangan. 

Kelompok: 

Nama 

5. ……………………. 

6. ……………………. 

7. ……………………. 

8. …………………….      

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 
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Permasalahan 2 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk kubus adalah 6 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara rusuk AB dengan GH . 

Hitunglah panjangnya! 

Penyelesaian: 

  
  

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 
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Permasalahan 3 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara rusuk AE dengan 

ruas garis HB. Hitunglah panjangnya! 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

  

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 



250 
 

 
 

Kunci Jawaban LKS 
Jawaban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyelesaian : 
Langkah 1 (Memahami masalah) 
Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik C 
dengan bidang DBG. Kuncinya adalah mencari ruas garis yang memuat titik 
C dan tegak lurus dengan bidang DBG, yaitu proyeksi titik C terhadap 
bidang DBG.  
Ilustrasi: 
 

O C 

G 

C’ 

Langkah 2 (Transformasi) 

Ruas garis yang tegak lurus antara titik C dengan bidang DBG adalah 

ruas garis CC’ 

Untuk mencari panjang CC’ digunakan pendekatan luas segitiga OCG. 

Langkah 3 (Keterampilan memproses) 

Panjang CC’ adalah: 

Perhatikan segitiga OCG, 
Dengan alas OC, luas segitiga OCG =  x  x  
Dengan alas OG, luas segitiga OCG =  x  x   
 OCG = OCG 
  x  x  x  x  
  x 3√2 x6  x 3√6 x  

 √
√

2√3 

Jadi, jarak antara titik C dengan bidang DBG adalah panjang CC’, yaitu 

2√3 cm 

B A 

C D 

E 
F 

G
H 

C’ 

O 
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Penyelesaian: 
Langkah 1 (Memahami masalah) 
Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara rusuk 
AB dengan rusuk GH. Kuncinya adalah mencari ruas garis yang saling tegak 
lurus diantara keduanya . 
Ilustrasi: 

D C 

B A 

H 
G 

F 
E 

B C 

G F 

Langkah 2 (Transformasi) 
Jarak antara rusuk AB dengan rusuk GH adalah panjang ruas garis yang 
memuat salah satu titik pada rusuk AB dan tegak lurus dengan rusuk GH, 
yaitu BG 
Untuk mencari panjang BG digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu 

√  
Langkah 3 (Keterampilan memproses) 

Panjang BG adalah: 

 √  

 √8 8  

 √64 x 2 

 8√2 

Jadi, jarak antara rusuk AB dengan rusuk GH adalah panjang ruas garis 

BG, yaitu 8√2 cm. 



252 
 

 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyelesaian: 
Langkah 1 (Memahami masalah) 
Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara rusuk 
BC dengan ruas garis AG, kuncinya yaitu dengan menghitung panjang ruas 
garis yang saling tegak lurus antara rusuk BC dengan ruas garis AG.  
Ilustrasi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 2 (Transformasi) 
1. Melukis ruas garis yang sejajar rusuk BC dan memotong ruas garis AG, 

misal yaitu ruas garis PQ. 
2. Melukis Bidang yang memuat PQ dan AG, yaitu bidang ADGF.  
3. Melukis bidang yang memuat BC dan tegak lurus bidang ADGF, yaitu 

bidang BCHE. Bidang BCHE memotong AG di titik S. 
4. Melukis garis yang melalui titik S yang tegak lurus dengan BC, misal di 

R, yaitu ruas garis RS. 
5. Maka jarak antara rusuk BC ke ruas garis AG adalah RS. 

D C 

A 

H 
G 

F 
E 

S 

R 

Q 

P 

B 

 
 
Langkah 3 (Keterampilan memproses) 
Panjang RS adalah 
  

  x  

 √  

 √9 9  

 √81 x 2 
 9√2, 4,5√2  
Jadi, jarak antara rusuk BC dengan ruas garis AG adalah panjang 
RS, yaitu 4,5√2 cm 
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Latihan Soal 

 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak Pada Bangun Ruang 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Sebuah limas segiempat T.ABCD memiliki luas permukaan 360 cm2 dengan luas alasnya 

adalah 100 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan sketsa jarak antara 

titik T dengan bidang ABCD, kemudian hitung panjangnya! 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran 5 

T 

C 

B A 

D 

O 

M 

Q 

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui sebuah limas T.ABCD. Titik O adalah 

perpotongan antara ruas garis AC dan BD. TO adalah 

tinggi limas dengan panjang 12 cm. Panjang  yaitu 

5 cm. Titik M terletak pada rusuk  sehingga  

sejajar dengan . Dengan menggunakan prosedur 

Newman, gambarkan sketsa jarak antara  dengan 

rusuk , kemudian hitunglah panjangnya! 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 2 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

 
No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik T ke 

bidang ABCD. Kuncinya yaitu mencari ruas garis yang memuat T  dan tegak 

lurus terhadap bidang ABCD.  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik T dengan bidang ABCD adalah panjang ruas garis yang 

ditarik dari titik T dan tegak lurus dengan bidang ABCD di O, yaitu . 

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan dengan dalil Pythagoras, 

yaitu √  
Keterampilan memproses (Process skill): 

 merupakan tinggi limas,  

panjangnya yaitu 

 √  

  

 √100 

 10 

3 

3 

6 

P O 

T T 

C

B A

D 

O
P Q 
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara   

dengan . Kuncinya yaitu mencari ruas garis yang saling tegak lurus antara  

 dengan .  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Jadi, jarak titik T dengan bidang ABCD adalah panjang , yaitu 12 cm 

Skor total soal nomor 1 12 

3 

Transformasi (Transformation): 

Jarak  ke  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik O pada , 

dan tegak lurus terhadap  di Q, yaitu .  

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan dengan luas segitiga TOB. 

T 

C 

B A 

D 

O 

M 

Q 

T 

B D O 

Q 

M 

 V Limas 4x Luas ∆ L. alas 

 V Limas 2 L. alas 

 360 20 100 

 20 260 

 13 

 √  

 √13 5  

 √144 12 
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Nilai
skor yang diperoleh

24 100 

 

 

 

  

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

Lihat segitiga TOB. 

Dengan alas OB, ∆ . .  

Dengan alas TB, ∆  . .  

 √  

 √12 5  

 √169 13 

 ∆ . . . .  

 . 5.12 . 13.  

 
,

 

 4,6 
Jadi, jarak antara dengan  adalah panjang , yaitu 4,6 cm.   

6 

Skor total soal nomor 2 12 
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Lembar Tugas Siswa 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak Pada Bangun Ruang 

 
Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Diketahui sebuah kubus KLMN.OPQR. Titik W, X, Y, dan Z berturut turut terletak di 

pertengahan rusuk KN, LM, MQ, NR. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak titik M ke bidang WXYZ jika kubus memiliki volum 1728 cm3, 

kemudian hitunglah panjangnya! 

2. Diketahui sebuah kubus KLMN.OPQR.Titik A, B, C dan D berturut-turut terletak di 

tengah-tengah rusuk NR, MQ, LM, KN. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan sketsa jarak rusuk AB ke CD jika panjang rusuk kubus 16√2 cm, kemudian 

hitunglah panjangnya! 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
   
 

Lampiran 6 

Perhatikan gambar disamping! 

Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang 

rusuk 9√2 cm. Titik M dan N berturut-turut 

terletak di tengah-tengah ruas garis HF dan DB. 

Dengan menggunakan prosedur Newman, 

Gambarkan sketsa jarak ruas garis HN ke ruas 

garis MB, kemudian hitunglah panjangnya! A B 

C D 

E 
F 

G H 

M 

N
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LEMBAR TUGAS SISWA 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 
 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik M 

dengan bidang WXYZ pada kubus KLMN.OPQR. Kuncinya adalah 

menentukan ruas garis yang memuat titik M dan tegak lurus dengan bidang 

WXYZ 

Ilustrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, jarak titik M dengan bidang WXYZ adalah panjang , yaitu 3√2 cm. 

Skor total soal nomor 1 12 

3 

3 

6 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah 

Lihat segitiga XMY 

Dengan alas MX, ∆ . .  

Dengan alas XY, ∆ . . ′ 

 .  

 V kubus  

 1728  

 √1728 12 

 . . 12 6 

 √  

 √6 6  

 √72 6√2 

 

 ∆ . . . .  

 . 6.6 . 6√2 .  

 
√

3√2 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik M ke bidang WXYZ adalah panjang ruas garis yang ditarik 

dari titik M dan tegak lurus dengan bidang WXYZ  di M’, yaitu . 

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga XMY. 

K L 

M N 

O P 

Q R 

Z Y 

X W 

M
’

L M

QP 

M
’

Y

X
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan 

. Kuncinya adalah mencari panjang ruas garis yang saling tegak lurus 

antara ruas garis  dengan . 

Ilustrasi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 16 cm. 
 

 

 

 

 

3 

Skor total soal nomor 2 12 

K L 

MN 

O 
P 

Q R 

A B 

C D 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang garis yang ditarik dari titik B pada 

ruas garis AB dan tegak lurus terhadap titik C pada ruas garis CD, yaitu . 

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu 

√  

MC

B

 Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

 √  

 . . 16√2 8√2 

 

 √  

 8√2 8√2  

 √256 

 16 

6 

3 
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3 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan 

. Kuncinya adalah mencari panjang ruas garis yang saling tegak lurus 

antara ruas garis  dengan  

Ilustrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3 

3 

D B 

F H 
M 

N 

P 

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah 

Lihat segitiga NBM, 

Dengan alas NB, ∆ . .  

Dengan alas MB, ∆ . .  

 .  

 √  

 9√2 9√2  

 √162 162 

 √324 

 18 

 . . 18 9 

 9√2 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

M 

N
P

6 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik 

N pada  dan tegak lurus terhadap  di N’, yaitu .  

Pendekatan yang digunakan untuk mencari  adalah menggunakan luas 

segitiga NBM. 
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Nilai
skor yang diperoleh

36 100 

Skor total soal nomor 3 12 

 √  

 9√2 9  

 √243 

 9√3   

 

 ∆ . .

. .  

 . 9.9√2 . 9√3.  
Jadi, jarak antara  dengan  adalah , panjangnya yaitu 3√6 cm.  
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Lampiran 7 
Denah tempat duduk diskusi kelompok 

 

 

  

Papan Tulis 

Kelompok 
1 

Kelompok 
2 

Kelompok 
3 

Kelompok 
4 

Kelompok 
5 

Kelompok 
6 

Kelompok 
7 

Kelompok 
8 
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Lampiran 8 
LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

Nama guru : 
Sekolah : 
Materi Pokok : 
Pertemuan ke : 
Petunjuk : 
3. Isikanlah identitas guru dengan jelas! 
4. Berikanlah tanda cek (√) pada nilai yang diperoleh oleh guru! 

No Komponen yang dinilai Nilai yang diperoleh 
Sangat Baik 

(4) 
Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Kurang Baik 
(1) 

No INDIKATOR/ASPEK YANG 
DIAMATI 

    

I PRA PEMBELAJARAN     

1 Kesiapan ruang, alat dan media 
pembelajaran 

    

2 Membuka pelajaran dengan mengucap 
salam 

    

2 Memeriksa kesiapan siswa     
 Rata-Rata I  

II MEMBUKA PEMBELAJARAN     
1 Melakukan kegiatan apersepsi     

2 Menyampaian kompetensi (tujuan) yang 
akan dicapai dan rencana kegiatan 

    

 Rata-Rata II  

III KEGIATAN INTI 
PEMBELAJARAN 

    

A Penguasaan materi pembelajaran     

1 Menunjukkan penguasaan materi 
pembelajaran 

    

2 Mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan 

    

3 Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 
pembelajaran 

    

4 Mengintegrasikan keterampilan dasar 
laboratorium 

    

 Rata-Rata A  
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B. Pendekatan dan Strategi 
Pembelajaran 

    

1 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi tujuan yang akan 
dicapai 

    

2 Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

    

3 Menguasai kelas     

4 Melaksanakan pembelajaran yang 
bersifat kontekstual 

    

5 
Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif (nurturant effect) 

    

6 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

    

 Rata-Rata B  

C. Pemanfaatan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

1 
Menunjukkan keterampilan dalam 
penggunaan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

2 Menghasilkan pesan yang menarik     

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 
sumber belajar/media pembelajaran 

    

 Rata-Rata C  

D. Pembelajaran yang memicu dan 
memelihara keterlibatan siswa 

    

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
melalui interaksi guru, siswa, dan 
sumber belajar 

    

2 Merespon positif partisipasi siswa     

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 

    

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi 
yang kondusif  

    

5 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 

    

 Rata-Rata D  
E. Penilaian Proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar     

2 Melakukan penilaian akhir sesuai 
dengan kompetensi /tujuan 

    

 Rata-Rata E  
  



265 
 

 
 

F. Penggunaan bahasa     

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas 
dan lancar 

    

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik 
dan benar 

    

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai 

    

 Rata-Rata F  
 Rata-Rata III  

IV. PENUTUP     

1 Melakukan refleksi dengan melibatkan 
siswa 

    

2 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

    

 Rata-Rata  IV  
 Nilai = S    

T  
 x 100% 

 
 

 
 

 
                         

Kendal,    Mei 2012 
 
 
 Observer 

 
  

Skor Keterangan 

≥75% Sangat baik 
51% - 75% Baik 
25% - 50% Cukup baik 

< 25% Kurang baik 
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DESKRIPSI PENILAIAN LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU KELAS 

EKSPERIMEN 

 

I. PRA PEMBELAJARAN 

1. Mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran. 

2 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran. 

3 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas dan alat atau ruang kelas dan 

media untuk kegiatan pembelajaran. 

4 Guru mempersiapakan ruang kelas, alat, dan media pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran. 

 

2. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta memimpin berdoa  

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengucapkan salam dan  tidak memimpin berdoa. 

2 Guru mengucapkan salam tetapi tidak memimpin berdoa. 

3 Guru memimpin berdoa tetapi tidak mengucapkan salam. 

4 Guru mengucapkan salam dan memimpin berdoa. 

 

3. Memeriksa kesiapan siswa 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak memeriksa kesiapan siswa 

2 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?” 

3 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah 

ada yang tidak membawa?” 

4 Guru memeriksa kesiapan siswa dengan menanyakan kepada siswa 

“apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah ada 

yang tidak membawa?”, kemudian guru menganjurkan siswa yang tidak 

membawa alat tulis untuk bergabung dengan siswa yang membawa alat 

tulis dan mengingatkan agar lain kali membawa alat tulis yang 
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diperlukan. 

 

II. MEMBUKA PELAJARAN 

3. Melakukan kegiatan apersepsi  

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan apersepsi. 

2 Guru melakukan apersepsi tetapi tidak dengan tanya jawab. 

3 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab tetapi kurang tepat. 

4 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab dan tepat. 

 

4. Menyampaian kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan model pembelajaran yang 

digunakan serta aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

model pembelajaran yang akan digunakan serta aplikasi materi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2 Guru hanya menyampaian sebagian dari tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai atau model pembelajaran yang akan digunakan atau aplikasi 

materi dalam kehidupan sehari-hari saja. 

3 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 

pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 

sehari-hari tetapi kurang tepat. 

4 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 

pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat. 

 

III. KEGIATAN INTI 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menguasai materi pelajaran. 

2 Guru kurang menguasai materi pembelajaran. 

3 Guru menguasai materi pembelajaran tetapi dalam penyampaian kepada 
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siswa kurang jelas. 

4 Guru menguasai materi pembelajaran dan dapat menyampaiakan materi 

dengan jelas kepada siswa. 

 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 

2 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain tetapi tidak atau 

kurang relevan. 

3 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan tetapi 

dalam menyampaikan kepada siswa kurang jelas. 

4 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan dan 

dapat menyampaikan dengan jelas dan tepat kepada siswa. 

 

3. Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran. 

2 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 

3 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 

semua kelompok. 

4 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

 

4. Mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium. 

2 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 

3 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 

memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 

semua kelompok. 
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4 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 

memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

  
B. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran 
1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

tujuan yang akan dicapai. 
2 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 

yang akan dicapai tetapi hanya beberapa kompetensi tujuan tercapai. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 

yang akan dicapai tetapi ada beberapa materi yang diluar dari tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai.  

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 
yang akan dicapai dengan tepat. 

 
2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 
2 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut hanya pada kegiatan 

awal saja atau akhir saja sedangkan pada kegiatan inti tidak urut. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut pada kegiatan inti dan 

kegiatan awal atau akhir saja. 
4 Guru melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 

 
3. Menguasai kelas 
Skor Kriteria 

1 Guru mengusai kelas hanya dari 0% sampai dengan 25% dari Rata-Rata 
siswa dalam kelas. 

2 Guru mengusai kelas hanya dari 26% sampai dengan 50% dari Rata-
Rata siswa dalam kelas. 

3 Guru mengusai kelas hanya dari 51% sampai dengan 75% dari Rata-
Rata siswa dalam kelas. 

4 Guru mengusai kelas dari 76% sampai dengan 100% dari Rata-Rata 
siswa dalam kelas. 

 
4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 
2 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual tetapi 

kurang atau tidak relevan. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

tetapi dalam penjelasannya kurang atau tidak jelas. 
4 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

serta dalam penjelasannya jelas dan tepat. 
 
5. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant 

effect). 
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Skor Kriteria 
1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 
2 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) tetapi kurang relevan. 
3 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan tetapi tidak disertai 
dengan pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 
kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan dan disertai dengan 
pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

 
6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan secara 
keseluruhan. 

2 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 
yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran tetapi secara 
keseluruhan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan tetapi beberapa materi disampaiakan secara terburu-buru.. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 
direncanakan serta materi disampaiakan dengan tepat. 

 
 
C. Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran 
1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru tidak atau kurang terampil dalam penggunaan sumber 

belajar/media pembelajaran. 
3 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 
4 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran 

serta dapat mengembangkannya. 
 

2. Menghasilkan kesan yang menarik 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi tidak 

menarik. 
3 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi kurang 

menarik. 
4 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran dan 

memberikan kesan menarik. 
 

 
3. Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran. 

Skor Kriteria 
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1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 
2 Guru tidak melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar/media 

pembelajaran. 
3 Guru hanya melibatkan sebagian siswa dalam pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran. 
4 Guru melibatkan seluruh siswa dalam pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran . 
 
D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 
1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 

Skor Kriteria 
1 Guru tidak menunbuhkan partisipasi aktif siswa. 
2 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui interaksi 

guru atau siswa atau sumber belajar saja. 
3 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui 2 saja dari  

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 
4 Guru menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, 

siswa, dan sumber belajar. 
 
2. Merespon positif partisipasi siswa. 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak merespon positif partisipasi siswa. 
2 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan. 
3 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya. 
4 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya serta dengan pengarahan agar dalam kegiatan 
pembelajaran seterusnya partisipasi tersebut dapat dipertahankan dan 
ditingkatkan. 

 
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menghiraukan respon siswa. 
2 Guru hanya menanggapi respon siswa seperlunya saja. 
3 Guru menanggapi respon siswa, namun tidak memberikan pengarahan 

agar siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

4 Guru menanggapi respon siswa, serta memberikan pengarahan agar 
siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 
pembelajaran. 

 
4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 
Skor Kriteria 

1 Tidak tampak hubungan yang kondusif antar pribadi guru dengan siswa. 
2 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru namun dengan 

sebagian siswa saja. 
3 Tampak hubungan antar pribadi guru dengan keseluruhan siswa namun 

kurang kondusif. 
4 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru dengan keseluruhan 
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siswa. 
 
5. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 
Skor Kriteria 

1 Guru tidak menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 
belajar. 

2 Guru hanya menumbuhkan keceriaan saja pada siswa dalam belajar. 
3 Guru hanya menumbuhkan antusiame saja pada siswa dalam belajar. 
4 Guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. 

  
E. Penilaian Proses dan hasil belajar 

1. Memantau kemajuan belajar. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak memantau kemajuan dalam belajar 

2 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada sebagian siswa saja. 

3 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa saja 

tetapi tidak memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam 

belajar.  

4 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa serta 

memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam belajar.  

 

2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan penilaian akhir. 

2 Guru melakukan penilaian akhir tapi tidak sesuai dengan kompetensi 

/tujuan. 

3 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

tetapi kurang menyeluruh. 

4 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

secara menyeluruh.  

 

F. Penggunaan bahasa 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan lancar tetapi tidak jelas. 
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3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan jelas tetapi tidak lancar. 

4 Guru menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan tulis yang baik dan benar. 

2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan baik tetapi tidak benar. 

3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan benar tetapi tidak baik. 

4 Guru menggunakan tulis yang baik dan benar. 

  

 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menyampaikan pesan. 

2 Guru menyampaikan pesan tetapi dengan gaya yang tidak sesuai. 

3 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai tetapi tidak 

terkesan menarik. 

4 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai serta menarik. 

 

IV. PENUTUP 

3. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari 

hasil kegiatan pembelajaran 

2 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran namun kurang relevan. 

3 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran yang relevan tetapi tidak dengan melibatkan 

siswa. 

4 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran yang relevan serta dengan melibatkan siswa. 
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4. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai 

bagian remidi/pengayaan 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan tindak lanjut. 

2 Guru melaksanakan tindak lanjut hanya dengan memberikan arahan 

tentang materi saja kepada siswa. 

3 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan tetapi kurang 

relevan. 

4 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan yang relevan. 
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Lampiran 9 
LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 
Hari/Tanggal : 
Nama Guru  : 
Pertemuan ke : 
 
Pedoman Penskoran : 
 

Skor Keterangan 
4 Sangat baik  
3  Baik 
2 Cukup 
1 Kurang 

 
Keterangan: 
1: Banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25%. 
2: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% sampai dengan 50%. 
3: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% sampai dengan 75%. 
4: Banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75%. 
 
Petunjuk   :   
Berilah skor yang diperlukan pada kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran diatas! 

No Aktivitas siswa Skor 

I KEGIATAN  PENDAHULUAN  
1 Siswa berdoa dengan khusyuk   
2 Siswa siap mengikuti proses pembelajaran  
3 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan  

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar  yang akan 
dicapai serta model pembelajaran yang akan digunakan   

 

4 Siswa memperhatikan penjelasan apersepsi yang 
diberikan guru dengan memperhatikan tampilan slide 
media pembelajaran. 

 

 Rata-Rata I  
II KEGIATAN INTI  
A Pelaksanaan Proses Pembelajaran  
 Masyarakat Belajar  
1 Siswa membentuk kelompok sesuai instruksi guru, yaitu 4 

anak per kelompok. 
 

 Konstruktivisme    
1 Siswa melaksanakan diskusi kelompok menentukan jarak 

antara dua titik dan jarak antara titik dengan garis melalui 
LKS selama 10 menit 

 

2 Siswa memastikan masing-masing anggota kelompok 
dapat mengerjakan LKS 

 

 Menemukan  
1 Siswa dapat menemukan jarak antara dua titik dan jarak 

antara titik dengan garis 
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 2 Siswa menyiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan  
 Mempresentasikan hasil diskusi  
1 Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dengan jelas, sistematis dan tepat 
 

2 Siswa  yang belum jelas mengajukan pertanyaan, serta 
tanggapan mengenai hasil presentasi 

 

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru sebagai konfirmasi 
setelah  diskusi kelompok 

 

 Evaluasi  
1 Siswa memperhatikan contoh soal beserta penjelasan 

yang diberikan oleh guru 
 

2 Siswa mengerjakan latihan soal secara individu dengan 
jujur dan sungguh-sungguh 

 

3 Perwakilan siswa mempresentasikan jawaban dari hasil 
pengerjaan latihan soal  

 

4 Siswa memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi 
hasil pengerjaan latihan soal 

 

 Rata-Rata A  
B Pembelajaran yang melibatkan siswa  
1 Siswa berpartisipasi aktif melalui interaksi guru, siswa, 

dan sumber belajar 
 

2 Siswa mampu merespon positif dari setiap feedback dari 
guru 

 

3 Siswa mampu menunjukkan sikap terbuka terhadap 
feedback yang diberikan oleh guru 

 

 Rata-Rata B  
C PenilaianProses dan hasilbelajar  
1 Siswa mampu menunjukkan kemajuan dalam belajar  

2 Siswa mampu mengikuti penilaian akhir sesuai dengan 
kompetensi / tujuan pembelajaran 

 

 Rata-Rata C  
D Penggunaan bahasa  

1 Siswa bersikap santun, dan mampu menggunakan bahasa 
lisan secara jelas dan lancar selama proses pembelajaran. 

 

2 Siswa mampu menggunakan bahasa tulis yang baik dan 
benar 

 

3 Siswa berani menyampaikan pesan, kesimpulan dan 
jawaban pertanyaan dengan gaya yang sesuai 

 

 Rata-Rata D  
 Rata-Rata II  
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Niai J  R R  x 100 

 
 

 
 
 
        

Kendal,    Mei 2012 
 
  
 
 

Observer 
 

  

III KEGIATAN PENUTUP  
1 Siswa menjawab pertanyaan sebagai  refleksi  terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan 
 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan 
rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya  

 

3 Siswa bersyukur atas segala karunia Tuhan  
 Rata-Rata III  
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 
Pertemuan III 

 
Sekolah    : SMA 1 KENDAL 

Mata Pelajaran   : Matematika 

Kelas/Semester   : X / 2 

Alokasi Waktu   : 2 X 45 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, dan bidang 

dalam ruang dimensi tiga 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.4 Menentukan jarak dari titik ke garis, dan dari titik ke bidang dalam ruang dimensi tiga 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung jarak antara garis dengan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

2. Menghitung jarak antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga. 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Melalui model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) siswa dapat 

menghitung jarak antara garis dengan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

2. Melalui model pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) siswa dapat 

menghitung jarak antara dua bidang dalam ruang dimensi tiga. 

E. MATERI AJAR 

1. Materi pokok 

Materi pokok untuk pertemuan kedua adalah tentang jarak antara garis dengan 

bidang, dan jarak dua bidang yang sejajar. (Lampiran 1) 

2. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur 

penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 2). 
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F. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

Model : Contextual Teaching and Learning (CTL) 

Metode : Ekspositori 

Sintaks model pembelajaran CTL (Lampiran 3). 

G. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan Karakter 
Bangsa/ Langkah-
Langkah Menurut 

Standar Proses 
10’ Kegiatan Pendahuluan  
1’ 
 
 

1’ 
 
 

1’ 
 
 

1’ 
 

1’ 
 
 
 

5’ 

1) Guru dengan disiplin datang tepat waktu dan membuka 
pelajaran dengan mengucapkan salam kepada siswa. 
 

2) Guru menanyakan kesiapan fisik dan psikis siswa. 
 
 

3) Siswa secara mandiri menyiapkan alat-alat belajar yang akan 
dipakai dan membersihkan papan tulis jika masih kotor. 

 
4) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran. 

 
5) Guru menginformasikan model pembelajaran yang akan 

digunakan dan memberikan motivasi kepada siswa agar telibat 
aktif dalam kegiatan diskusi kelompok.  

 
6) Melalui kegiatan konfirmasi, guru menanyakan kepada siswa 

apakah terdapat kesulitan pada PR yang diberikan pada 
pertemuan lalu, jika terdapat kesulitan maka guru 
membahasnya, namun jika tidak terdapat kesulitan guru 
melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu jarak antara titik 
dengan bidang, jarak antara dua garis yang sejajar, dan jarak 
antara dua garis yang saling bersilangan. 

Disiplin 
 
 
 
 
 
 
Mandiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
 

70’ Kegiatan Inti  

2’ 
 
 
 
 
 

1’ 
 

 
10’ 

 
 
 

1) Untuk mengetahui pemahaman awal siswa tentang jarak 
antara garis dengan bidang, dan jarak antara dua bidang yang 
sejajar, guru membagi jumlah siswa di dalam kelas menjadi 8 
kelompok yang beranggotakan 4 orang. (Masyarakat 
Belajar) 

 
2) Guru membagikan LKS (Lampiran 4) kepada siswa agar 

dibahas dalam kelompoknya.  
 

3) Siswa  bersama kelompoknya mengerjakan LKS untuk dapat 
menghitung jarak antara garis dengan bidang dan jarak antara 
dua bidang melalui kerjasama yang baik dan penuh rasa 
tangggung jawab. (Konstruktivisme, menemukan)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab,  
elaborasi  
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5’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9’ 
 

 
4) Guru menunjuk 3 kelompok untuk mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas dan masing-masing kelompok 
menunjuk seorang perwakilan dari kelompoknya dan dengan 
percaya diri mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas 
dengan santun dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik 
dan benar. Siswa yang lain menghargai siswa yang sedang 
presentasi di depan kelas dengan cara mendengarkan dengan 
baik dan memberikan penghargaan berupa tepuk tangan. 
 

5) Setelah mengetahui tingkat pemahaman awal siswa tentang jarak, 
melalui kegiatan eksplorasi guru mengajak siswa untuk terlibat aktif 
berinteraksi dalam proses menentukan jarak antara garis dengan 
bidang yang dan jarak antara dua bidang yang sejajar. 

 
6) Dengan menggunakan good question, guru mengeksplorasi 

pemahaman siswa tentang jarak antara garis dengan bidang 
yang sejajar menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui sejumlah 
pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya, pemodelan) 

 
a) Lihat kubus ABCD.EFGH pada layar proyektor! 

Bagaimanakah cara menentukan jarak antara rusuk  
dengan bidang ABGH? 

b) Ambil sebuah titik di rusuk , misal titik F. 
c) Manakah ruas garis terpendek antara titik F dengan bidang 

ABGH? Apakah , dengan P merupakan titik tengah 
bidang ABGH. Ataukah , dengan F’ merupakan 
perpotongan  dan ? Ataukah  atau mungkin ? 

d) Manakah yang lebih pendek? Apakah opsi 1, atau 2, atau 
atau 3, ataukah mungkin opsi 4? 

e) Adakah ruas garis yang lebih pendek dari opsi 2? 
f) Jadi, ruas garis manakah yang terpendek dari titik F ke 

bidang ABGH? 
g) Bagaimanakah kedudukan antara ruas garis  dengan 

BG?  
h) Kenapa  tegak lurus dengan ?  
i) Lihat bidang ABGH,  tegak lurus dengan . 
j) Melalui F’, kita buat garis sejajar , yaitu  

Bagaimanakah kedudukan antara  dengan ? Dan 
bagaimanakah pula kedudukan antara  dengan ? 

k) Karena  tegak lurus terhadap  dan , maka  
tegak lurus terhadap bidang ABGH. 

l) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara rusuk 
 terhadap bidang ABGH? 

m) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara garis 
dengan bidang? 
 

7) Dengan menggunakan good question, guru mengeksplorasi 
pemahaman siswa tentang jarak antara dua bidang yang 

 
 
Menghargai orang 
lain, percaya  
 
diri, elaborasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



281 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 

15’ 
 
 

10’ 
 
 
 
 

5’ 

sejajar menggunakan aplikasi Cabri 3D melalui sejumlah 
pertanyaan, yaitu sebagai berikut.(bertanya, pemodelan) 
a) Perhatikan gambar kubus ABCD.EFGH pada layar 

proyektor! Bagaimanakah cara menentukan jarak antara 
bidang ACF dengan DGE? 

b) Adakah ruas garis yang tegak lurus terhadap kedua bidang 
tersebut? 

c) Ruas garis apakah itu? 
d) Apakah ruas garis tersebut memotong bidang ACF? 

Misalkan titik potongnya V.  
e) Apakah ruas garis tersebut memotong bidang DGE? 

Misalkan titik potongnya W. 
f) Hubungkan titik V terhadap bidang DGE? Manakah ruas 

garis terpendek dari titik V terhadap bidang DGE? Apakah 
, , ataukah , dengan P merupakan perpotongan 

antara  dengan . 
g)  Jadi, ruas garis terpendek antara V dengan bidang DGE 

adalah ruas garis . Apakah  tegak lurus terhadap 
DGE? Mengapa demikian? 

h) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara bidang 
ACF dengan bidang DGE? 

a) Jadi, bagaimanakah cara menentukan jarak antara dua 
bidang yang saling sejajar? 

 
8) Melalui kegiatan konfirmasi, siswa bersama guru 

mendefinisikan jarak antara garis dengan bidang dan jarak 
antara dua bidang sejajar dalam ruang dimensi tiga. 
 

9) Sebagai kegiatan umpan balik, guru memberikan latihan soal 
(Lampiran 5) individu bagi siswa untuk dikerjakan. (umpan) 

 
 

10) Melalui proses kerja keras siswa mengerjakan latihan soal 
yang diberikan guru secara individu dengan jujur dan penuh 
rasa tanggung jawab. (Balik) 
 

11) Guru meminta siswa untuk maju mengerjakan pekerjaannya di 
papan tulis dengan rasa percaya diri, kemudian 
mempresentasikan jawabannya kepada siswa yang lain di 
depan kelas dengan santun dan menggunakan bahasa 
Indonesia yang baik dan benar. Siswa yang lain menghargai 
siswa yang sedang presentasi di depan kelas dengan cara 
mendengarkan dengan baik dan memberikan penghargaan 
berupa tepuk tangan. 
 

12) Melalui kegiatan konfirmasi, guru membahas jawaban siswa 
dan meluruskan jawaban jika ada jawaban siswa yang salah. 

 
 
 
 
Eksplorasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tanggung jawab, 
kerja keras, jujur, 
elaborasi  
 
Menghargai orang 
lain, percaya diri, 
elaborasi 
 
 
 
 
Konfirmasi 
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10' Kegiatan Penutup  

2’ 
 
 

7’ 
 
 

1’ 
 
 
 

6) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan tentang 
materi yang sudah dipelajari yaitu jarak antara garis dengan 
bidang dan jarak antara dua bidang dan siswa menjawabnya 
dengan cara menulis di buku catatan. (Bertanya, Refleksi) 
 

7) Guru memberikan kisi-kisi ulangan pada siswa agar siswa 
mempelajari materi jarak pada bangun ruang dengan sungguh-
sungguh. 
 

8) Guru meminta siswa agar bersyukur kepada Tuhan YME atas 
kelancaran proses kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan 
di hari ini lalu meminta ketua kelas memimpin do’a untuk 
pulang sekolah. 
 

9) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucap 
salam dan meninggalkan ruang kelas tepat waktu 

  
Konfirmasi 
 
 
 
 
 
 
 
Religius  
 
 
 
Disiplin 

 

H. ALAT  DAN SUMBER BELAJAR 

3. Media / Alat :  

e) Cabri 3D,  

f) LKS, 

g) Papan tulis, spidol.  

4. Sumber Belajar :  

Marwanta. 2008. Mathematics For Senior High School Year X. Jakarta: Yudhistira 

 

I. PENILAIAN 

1. Teknik penilaian   

Tes berupa tes tertulis dengan penilaian menggunakan pedoman penskoran. 

2. Instrumen penilaian   

Instrumen penilaian berupa soal-soal yang diajukan kepada siswa dalam latihan soal yang 

terdapat pada lampiran 5 

Kendal,  Mei 2012 

Guru Kelas       Praktikan 
 
 
 
Sri Siswiati, S.Pd       Seto Satoto 

NIP. 196606141991012002     NIM. 4101408090 
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Lampiran 1 

Pertemuan 3 

1. Jarak antara Garis dengan Bidang 

Jarak antara garis dengan bidang yang saling sejajar adalah panjang ruas garis yang tegak 

lurus dengan garis dan bidang tersebut. Misalkan garis g sejajar dengan bidang α. Jarak antara 

garis g dengan bidang α dapat ditentukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(4) Menentukan sebarang titik P pada garis g. 

(5) Melukis garis h yang melalui titik P dan tegak lurus bidang α sehingga garis h menembus 

bidang α di titik Q. Titik Q merupakan proyeksi titik P pada bidang α. 

(6) Jarak antara garis g dengan bidang α adalah panjang  (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Jarak Antara Garis dan Bidang yang Sejajar 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara garis dengan bidang pada bangun 

ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara  dengan bidang ABGH pada 

kubus ABCD.EFGH yang memiliki luas permukaan 432 cm2. Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan bidang ABGH. 
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Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Jarak antara Dua Bidang Sejajar 

Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus  terhadap dua bidang 

tersebut. Misalkan bidang α dan β sejajar. Jarak bidang α dengan bidang β dapat ditentukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

(4) Menentukan sembarang titik P pada bidang β. 

(5) Membuat garis h yang melalui titik P dan tegak lurus bidang β sehingga garis h menembus 

bidang α di titik Q. 

(6) Jarak antara bidang α dengan bidang β adalah panjang  (Gambar 2). 

 
 
 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan bidang ABGH adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik F 

pada  dan memotong tegak lurus bidang ABGH pada titik F’, yaitu  ′. 

Untuk mencari panjang ′ digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu  

 √ , selanjutnya  

 6√2 6√2  

 √144 

 12 

 .  

 6

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang ′ adalah: 

 L. kubus 6. sisi 

 432 6. sisi 

 P. sisi 6√2 

B C 

G 

 

 

F 

F’ 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

F’ 

Jadi, jarak antara  dengan bidang ABGH adalah panjang ′, yaitu 6 cm. 



285 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Jarak antara Dua Bidang yang Sejajar 

Berikut ini adalah contoh cara menentukan jarak antara garis dengan bidang pada bangun 

ruang kubus dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh: 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang ACF ke bidang DGE. Hitunglah panjangnya! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang ACF dan DGE. 

Ilustrasi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE adalah panjang ruas garis yang ditarik dari 

bidang ACF pada titik V, dan memotong tegak lurus dengan bidang DGE di titik W, yaitu 

VW  

Untuk mencari panjang VW , pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan 

dalil Pythagoras, yaitu 22 DHBDHB += . Selanjutnya HBVW .
3
1

= .  

V 

P 

W 

F H 

D B O 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

O 

P 

v 

W 
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Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 √  

 √9 9  

 √81 x 2 9√2 

 √  

 9√2 9  

 √81  3 9√3 

 .  

 . 9√3 

 3√3 

 

  

Jadi, jarak antara bidang ACF dan DGE adalah panjang , yaitu 3√3 cm. 
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Lampiran 2 

Prosedur Penyelesaian Soal Menurut Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur penyelesaian menurut 

Newman Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut 

1. Membaca (Reading) 

Langkah pertama dalam menyelesaikan soal matematika tentunya adalah membaca soalnya 

terlebih dahulu. Setelah membaca siswa akan dapat menentukan permasalahan yang 

diemukan dalam soal. 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Memahami masalah adalah tahapan menyelesaikan soal matematika setelah membaca. Hal ini 

dapat dilakukan oleh siswa jika siswa telah melalui tahapan pertama. Setelah siswa dapat 

membaca soal yang diberikan, maka harapannya adalah siswa dapat memahami masalah atas 

soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh siswa, pada tahap ini diharapkan siswa dapat 

memilih suatu pendekatan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Kemampuan memproses (Process skill) 

Siswa mampu untuk melakukan manipulasi aljabar terkait untuk menyelesaikan suatu 

permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang telah ia pilih. 

5. Penulisan jawaban (Encoding) 

Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jawaban oleh siswa  
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Lampiran 3 

Sintaks Model Pembelajaran CTL (Contextual Teaching and Learning) 

Sintaks dari model pembelajaran CTL adalah sebagai berikut. 

1) Konstruktivisme (Constructivism) 

Konstruktivisme merupakan landasan berfikir (filosofi) pendekatan kontekstual. 

Maksudnya adalah pengetahuan dibangun oleh siswa sedikit demi sedikit, yang hasilnya 

diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan tidak secara mendadak. Dalam hal 

ini siswa harus mengkonstruksi pengetahuan itu dan memberi makna melalui 

pengalaman nyata. 

2) Menemukan (Inquiry) 

Menemukan merupakan kegiatan inti dari proses pembelajaran kontekstual. Pengetahuan 

dan ketrampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat 

fakta-fakta tetapi hasil dari menemukan sendiri. Dalam hal ini tugas guru yang harus 

selalu merancang kegiatan yang merujuk pada kegiatan menemukaan.  

3) Bertanya (Questioning)  

Bertanya merupakan strategi utama pembelajaran dengan menggunakan pendekatan 

kontekstual. Dalam proses pembelajaran, bertanya dipandang sebagai kegiatan guru 

untuk mendorong, membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, 

kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang 

berbasis penemuan (inquiry), yaitu menggali informasi mengkonfirmasikan apa yang 

sudah diteliti dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahui. 

4) Masyarakat Belajar (Learning community) 

Konsep masyarakat belajar ini menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh dari 

kerjasaman dengan orang lain. Hasil pembelajaran diperoleh dari berbagi antar teman, 

antar kelompok dan antara yang tahu dengan yang tidak tahu. Masyarakat belajar bisa 

terjadi apabila ada proses komunikasi dua arah, seseorang yang terlibat dalam 

masyarakat belajar akan memberi informasi yang diperlukan oleh teman bicaranya dan 

sekaligus juga meminta informasi yang diperlukan dari teman belajarnya. Oleh karena 

itu, dalam pembelajaran kontekstual guru disarankan selalu melaksanakan pembelajaran 

dalam kelompok-kelompok belajar. 
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5) Pemodelan (Modelling) 

Pemodelan maksudnya adalah bahwa dalam sebuah pembelajaran ketrampilan atau 

pengetahuan tertentu harus ada model yang ditiru. Pemodelan akan lebih mengefektifkan 

pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan kontekstual untuk ditiru, diadaptasi atau 

dimodifikasi. Dengan adanya suatu model untuk dijadikan contoh biasanya akan lebih 

dipahami atau bahkan menimbulkan ide baru. Salah satu contohnya pemodelan dalam 

pembelajaran misalnya siswa diperlihatkan tentang alat peraga. Pemodelan ini tidak 

selalu oleh guru, bisa oleh siswa atau media yang lainnya. 

6) Refleksi (Reflection) 

Refleksi adalah cara berfikir apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang 

apa yang sudah dilakukan di masa yang lalu. Refleksi merupakan respon terhadap 

kejadian, aktivitas, atau pengetahuan yang baru diterima. Refleksi adalah berfikir 

kembali tentang materi yang baru dipelajari. Refleksi berguna untuk mengevaluasi diri, 

koreksi, perbaikan, atau peningkatan diri, membuat rangkuman, meneliti, dan 

memperbaiki kegagalan, mencari alternatif lain cara belajar (Learning How to Learn) dan 

membuat jurnal pembelajaran adalah contoh refleksi. 

7) Penilaian sebenarnya (Authentic Assesment) 

Asesmen otentik adalah penilaian yang dilakukan secara konperhensif berkenaan dengan 

seluruh aktivitas pembelajaran yang meliputi proses dan produk belajar sehingga seluruh 

usaha siswa yang telah dilakukan mendapat penghargaan. Penilaian otentik seharusnya 

dilakukan dari berbagai aspek dan metode sehingga menjadi objektif. Misalnya membuat 

catatan harian melalui observasi untuk menilai aktivitas dan motivasi, wawancara atau 

angket untuk menilai aspek afektif dan tes untuk menilai tingkat penguasaan siswa 

terhadap materi bahan ajar. 
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Lampiran 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Selesaikan permasalahan pada lembar ini yang berkaitan dengan menghitung 
Jarak antara garis dengan bidang dan jarak antara dua bidang sejajar dalam 
bangun ruang dimensi tiga. Diskusikan bersama partnermu! 
1. Jarak antara garis dengan bidang dalam bangun ruang dimensi tiga 

Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang rusuk alas 12 cm, dan tinggi 8 cm. 

Gambarkan jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD, kemudian hitunglah 

panjangnya! 

Penyelesaian: 

  

Tujuan Pembelajaran: 
1. Siswa dapat menghitung jarak antara garis 

dengan bidang. 
2. Siswa dapat menghitung jarak antara dua bidang. 

Kelompok: 

Nama 

9. ……………………. 

10. ……………………. 

11. ……………………. 

12. …………………….      

T 

C 

B A 

D 

O 
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2. Jarak antara dua bidang dalam bangun ruang dimensi tiga 

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk kubus adalah 8 cm. 

Gambarkan jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE , kemudian hitunglah 

panjangnya! 

Penyelesaian: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

D 
C 

B A 

H 
G 

F E 
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Kunci Jawaban LKS 
Jawaban 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Penyelesaian : 

Langkah 1 (Memahami masalah) 
Permasalahan yang akan diselesaikan adalah jarak antara ruas garis BC dengan 
bidang TAD, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan antara ruas garis 
BC dengan bidang TAD dan saling tegak lurus diantara keduanya.  
Ilustrasi: T 

C 

B A 

D 

O 
Q P 

R 

T

QP O

 R 

Langkah 2 (Transformasi) 

Jarak  dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik 

Q pada , dan tegak lurus dengan titik R pada bidang TAD, yaitu .  

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga TPQ. 

Langkah 3 (Keterampilan memproses) 

Panjang  adalah  

Lihat segitiga TPQ 

Dengan alas PQ,  ∆ . .  

Dengan alas TP,  ∆ . .  

 √  

 √8 6  

 √100 
 10 

Jadi, jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis QR, 

 ∆ . . . .  
 . 12.8 . 10.  

  9,6 
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Penyelesaian: 

Langkah 1 (Memahami masalah) 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara bidang 

ACF dengan bidang DGE. Kuncinya adalah mencari ruas garis yang saling  tegak 

lurus diantara keduanya . 

Ilustrasi 

Langkah 2 (Transformasi) 

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE adalah panjang ruas garis yang 

memuat salah satu titik pada bidang ACF dan tegak lurus dengan bidang DGE, 

yaitu VW 

Untuk mencari panjang VW digunakan pendekatan dalil Pythagoras, yaitu 

Langkah 3 (Keterampilan memproses) 

Panjang VW adalah: 

  

 √  

 √12 12 12  

 √144 x 3  

 12√3 

Jadi, jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE adalah panjang VW, yaitu 4√3 

cm. 

  

 . 12√3 
 4√3 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

O 

P 

v 

W 

V 

P 

W 

F H 

D B O 
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Latihan Soal 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

 
 

Jawablah pertanyaan berikut dengan benar! 

1. Diketahui sebuah limas T.PQRS dengan panjang rusuk alas 2a satuan, dan tinggi 3a satuan. 

Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan sketsa jarak antara rusuk PQ ke bidang 

TSR. Hitunglah panjangnya! 

2.  

 
 

  

Lampiran 5 

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH 

dengan panjang rusuk 9√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan sketsa jarak antara bidang ACF 

ke bidang DGE. Hitunglah panjangnya! 

A B 

C D 

E F 

G H 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN LATIHAN SOAL 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 
 
 

No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah (Comprehension):  

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara rusuk  

dengan bidang TSR. Kuncinya adalah menghitung panjang ruas garis yang 

menghubungkan antara rusuk  dengan bidang TSR dan saling tegak lurus 

diantara keduanya. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

T 

R 

P 

S 

O 

K 

L 

M

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara  dengan bidang TSR adalah panjang ruas garis yang ditarik 

dari titik K pada  dan tegak lurus dengan bidang TSR di M, yaitu .  

Pendekatan untuk mencari  dengan menggunakan luas segitiggga TKL 

Keterampilan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah 

Lihat segitiga TKL, 

Dengan alas KL, ∆ . .  

Dengan alas TL, ∆ . .  

 2  

 3  

  

 

6 

6 

T 

L K 
O 

M 

3 
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang ACF 

dan DGE, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan antara bidang ACF 

dengan DGE dan saling tegak lurus diantara keduanya.  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 √  

 3  

 √10  

 √10 

 ∆ . . . .  

 . 2 . 3 . √10 .  

 √ √10 

Jadi, jarak antara  ke bidang TSR adalah , panjangnya yaitu √10 cm. 

Skor total soal nomor 1 15 

A B 

CD 

E 
F 

GH 

O 

P 

v 

W 

F H 

D B 

V 

P 

W 

6 

3 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DEG adalah panjang ruas garis 

yang ditarik dari titik V pada bidang ACF dan tegak lurus dengan titik W 

pada bidang DGE, yaitu . 

Untuk mencari panjang , pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dalil Pythagoras, yaitu dengan mencari panjang ruas garis 

yang saling tegak lurus dengan bidang ACF maupun DGE, yaitu . 

Selanjutnya panjang  adalah  
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Nilai
skor yang diperoleh

30 100 
  

Skor total soal nomor 3 15 

Keterampilan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah: 

 .  

 √  

 9√3 9√3 9√3  

 27 
Jadi, jarak antara ACF dengan DGE adalah , panjangnya yaitu 9 cm. 

 .  

 . 27 

 9 6 
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Lampiran 6 
Denah tempat duduk diskusi kelompok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Papan Tulis 

Kelompok 
1 

Kelompok 
2 

Kelompok 
3 

Kelompok 
4 

Kelompok 
5 

Kelompok 
6 

Kelompok 
7 

Kelompok 
8 
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Lampiran 7 
LEMBAR PENGAMATAN KINERJA GURU 

Nama guru : 
Sekolah : 
Materi Pokok : 
Pertemuan ke : 
Petunjuk : 
1. Isikanlah identitas guru dengan jelas! 

2. Berikanlah tanda cek (√) pada nilai yang diperoleh oleh guru! 

No Komponen yang dinilai Nilai yang diperoleh 
Sangat Baik 

(4) 
Baik 
(3) 

Cukup 
(2) 

Kurang Baik 
(1) 

No INDIKATOR/ASPEK YANG 
DIAMATI 

    

I PRA PEMBELAJARAN     

1 Kesiapan ruang, alat dan media 
pembelajaran 

    

2 Membuka pelajaran dengan mengucap 
salam 

    

2 Memeriksa kesiapan siswa     
 Rata-Rata I  

II MEMBUKA PEMBELAJARAN     
1 Melakukan kegiatan apersepsi     

2 Menyampaian kompetensi (tujuan) yang 
akan dicapai dan rencana kegiatan 

    

 Rata-Rata II  

III KEGIATAN INTI 
PEMBELAJARAN 

    

A Penguasaan materi pembelajaran     

1 Menunjukkan penguasaan materi 
pembelajaran 

    

2 Mengaitkan materi dengan pengetahuan 
lain yang relevan 

    

3 Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam 
pembelajaran 

    

4 Mengintegrasikan keterampilan dasar 
laboratorium 

    

 Rata-Rata A  
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B. Pendekatan dan Strategi 
Pembelajaran 

    

1 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan kompetensi tujuan yang akan 
dicapai 

    

2 Melaksanakan pembelajaran secara 
runtut 

    

3 Menguasai kelas     

4 Melaksanakan pembelajaran yang 
bersifat kontekstual 

    

5 
Melaksanakan pembelajaran yang 
memungkinkan tumbuhnya kebiasaan 
positif (nurturant effect) 

    

6 
Melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan alokasi waktu yang 
direncanakan 

    

 Rata-Rata B  

C. Pemanfaatan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

1 
Menunjukkan keterampilan dalam 
penggunaan sumber belajar/media 
pembelajaran 

    

2 Menghasilkan pesan yang menarik     

3 Melibatkan siswa dalam pemanfaatan 
sumber belajar/media pembelajaran 

    

 Rata-Rata C  

D. Pembelajaran yang memicu dan 
memelihara keterlibatan siswa 

    

1 
Menumbuhkan partisipasi aktif siswa 
melalui interaksi guru, siswa, dan 
sumber belajar 

    

2 Merespon positif partisipasi siswa     

3 Menunjukkan sikap terbuka terhadap 
respon siswa 

    

4 Menunjukkan hubungan antar pribadi 
yang kondusif  

    

5 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 

    

 Rata-Rata D  
E. Penilaian Proses dan hasil belajar     
1 Memantau kemajuan belajar     

2 Melakukan penilaian akhir sesuai 
dengan kompetensi /tujuan 

    

 Rata-Rata E  
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F. Penggunaan bahasa     

1 Menggunakan bahasa lisan secara jelas 
dan lancar 

    

2 Menggunakan bahasa tulis yang baik 
dan benar 

    

3 Menyampaikan pesan dengan gaya yang 
sesuai 

    

 Rata-Rata F  
 Rata-Rata III  

IV. PENUTUP     

1 Melakukan refleksi dengan melibatkan 
siswa 

    

2 
Melaksanakan tindak lanjut dengan 
memberikan arahan, atau kegiatan, atau 
tugas sebagai bagian remidi/pengayaan 

    

 Rata-Rata  IV  
 Nilai = S    

T  
 x 100% 

 
 

 
 

 
                         

Kendal,    Mei 2012 
 
 
 
 Observer 

 
  

Skor Keterangan 

≥75% Sangat baik 
51% - 75% Baik 
25% - 50% Cukup baik 

< 25% Kurang baik 
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DESKRIPSI PENILAIAN LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS GURU  

 

I. PRA PEMBELAJARAN 

1. Mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mempersiapkan ruang, alat dan media pembelajaran. 

2 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas untuk kegiatan pembelajaran. 

3 Guru hanya mempersiapakan ruang kelas dan alat atau ruang kelas dan 

media untuk kegiatan pembelajaran. 

4 Guru mempersiapakan ruang kelas, alat, dan media pembelajaran untuk 

kegiatan pembelajaran. 

 

2. Membuka pelajaran dengan mengucapkan salam serta memimpin berdoa  

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengucapkan salam dan  tidak memimpin berdoa. 

2 Guru mengucapkan salam tetapi tidak memimpin berdoa. 

3 Guru memimpin berdoa tetapi tidak mengucapkan salam. 

4 Guru mengucapkan salam dan memimpin berdoa. 

 

3. Memeriksa kesiapan siswa 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak memeriksa kesiapan siswa 

2 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?” 

3 Guru memeriksa kesiapan siswa hanya dengan menanyakan kepada 

siswa “apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah 

ada yang tidak membawa?” 

4 Guru memeriksa kesiapan siswa dengan menanyakan kepada siswa 

“apakah sudah mempersiapakan alat tulis?”, dan bertanya “apakah ada 

yang tidak membawa?”, kemudian guru menganjurkan siswa yang tidak 

membawa alat tulis untuk bergabung dengan siswa yang membawa alat 

tulis dan mengingatkan agar lain kali membawa alat tulis yang 

diperlukan. 
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II. MEMBUKA PELAJARAN 

1. Melakukan kegiatan apersepsi  

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan apersepsi. 

2 Guru melakukan apersepsi tetapi tidak dengan tanya jawab. 

3 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab tetapi kurang tepat. 

4 Guru melakukan apersepsi dengan tanya jawab dan tepat. 

 

2. Menyampaian kompetensi (tujuan) yang akan dicapai dan model pembelajaran yang 

digunakan serta aplikasi materi dalam kehidupan sehari-hari. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan 

model pembelajaran yang akan digunakan serta aplikasi materi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

2 Guru hanya menyampaian sebagian dari tujuan pembelajaran yang akan 

dicapai atau model pembelajaran yang akan digunakan atau aplikasi 

materi dalam kehidupan sehari-hari saja. 

3 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 

pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 

sehari-hari tetapi kurang tepat. 

4 Guru menyampaian tujuan pembelajaran yang akan dicapai atau model 

pembelajaran yang akan digunakan aplikasi materi dalam kehidupan 

sehari-hari dengan tepat. 

 

III. KEGIATAN INTI 

A. Penguasaan materi pembelajaran 

1. Menunjukkan penguasaan materi pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menguasai materi pelajaran. 

2 Guru kurang menguasai materi pembelajaran. 

3 Guru menguasai materi pembelajaran tetapi dalam penyampaian kepada 

siswa kurang jelas. 
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4 Guru menguasai materi pembelajaran dan dapat menyampaiakan materi 

dengan jelas kepada siswa. 

 

2. Mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. 

2 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain tetapi tidak atau 

kurang relevan. 

3 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan tetapi 

dalam menyampaikan kepada siswa kurang jelas. 

4 Guru mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan dan 

dapat menyampaikan dengan jelas dan tepat kepada siswa. 

 

3. Mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran. 

2 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 

3 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 

semua kelompok. 

4 Guru mengintegrasikan kerja ilmiah dalam pembelajaran dan 

memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

 

4. Mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium. 

2 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium tetapi tidak 

memberikan pengarahan kepada siswa. 

3 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 

memberikan pengarahan kepada siswa tetapi kurang menyeluruh kepada 

semua kelompok. 

4 Guru mengintegrasikan keterampilan dasar laboratorium dan 
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memberikan pengarahan secara menyeluruh kepada siswa/kelompok. 

  

B. Pendekatan dan Strategi Pembelajaran 

1. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan yang akan dicapai. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi 

tujuan yang akan dicapai. 

2 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 

yang akan dicapai tetapi hanya beberapa kompetensi tujuan tercapai. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 

yang akan dicapai tetapi ada beberapa materi yang diluar dari tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai.  

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi tujuan 

yang akan dicapai dengan tepat. 

 

2. Melaksanakan pembelajaran secara runtut 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 

2 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut hanya pada kegiatan 

awal saja atau akhir saja sedangkan pada kegiatan inti tidak urut. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran secara runtut pada kegiatan inti dan 

kegiatan awal atau akhir saja. 

4 Guru melaksanakan keseluruhan tahap pembelajaran secara runtut. 

 

3. Menguasai kelas 

Skor Kriteria 

1 Guru mengusai kelas hanya dari 0% sampai dengan 25% dari Rata-Rata 

siswa dalam kelas. 

2 Guru mengusai kelas hanya dari 26% sampai dengan 50% dari Rata-

Rata siswa dalam kelas. 

3 Guru mengusai kelas hanya dari 51% sampai dengan 75% dari Rata-

Rata siswa dalam kelas. 

4 Guru mengusai kelas dari 76% sampai dengan 100% dari Rata-Rata 
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siswa dalam kelas. 

 

4. Melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual. 

2 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual tetapi 

kurang atau tidak relevan. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

tetapi dalam penjelasannya kurang atau tidak jelas. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual dan relevan 

serta dalam penjelasannya jelas dan tepat. 

 

5. Melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant 

effect). 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan 

tumbuhnya kebiasaan positif (nurturant effect). 

2 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) tetapi kurang relevan. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan tetapi tidak disertai 

dengan pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya 

kebiasaan positif (nurturant effect) yang relevan dan disertai dengan 

pengarahan pentingnya kebiasaan positif itu. 

 

6. Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran dan secara 

keseluruhan. 

2 Guru tidak melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu 

yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran tetapi secara 
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keseluruhan sesuai dengan alokasi waktu yang direncanakan. 

3 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan tetapi beberapa materi disampaiakan secara terburu-buru.. 

4 Guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang 

direncanakan serta materi disampaiakan dengan tepat. 

 

C. Pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran 

1. Menunjukkan keterampilan dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 

2 Guru tidak atau kurang terampil dalam penggunaan sumber 

belajar/media pembelajaran. 

3 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran. 

4 Guru terampil dalam penggunaan sumber belajar/media pembelajaran 

serta dapat mengembangkannya. 

 

2. Menghasilkan kesan yang menarik 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 

2 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi tidak 

menarik. 

3 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran tetapi kurang 

menarik. 

4 Guru menggunakan sumber belajar/media pembelajaran dan 

memberikan kesan menarik. 

 

 

3. Melibatkan siswa dalam pembuatan dan pemanfaatan sumber belajar/media pembelajaran. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan sumber belajar/media pembelajaran. 

2 Guru tidak melibatkan siswa dalam pemanfaatan sumber belajar/media 

pembelajaran. 

3 Guru hanya melibatkan sebagian siswa dalam pemanfaatan sumber 
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belajar/media pembelajaran. 

4 Guru melibatkan seluruh siswa dalam pemanfaatan sumber 

belajar/media pembelajaran . 

 

D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa 

1. Menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menunbuhkan partisipasi aktif siswa. 

2 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui interaksi 

guru atau siswa atau sumber belajar saja. 

3 Guru hanya menumbuhkan partisipasi aktif  siswa melalui 2 saja dari  

interaksi guru, siswa, dan sumber belajar. 

4 Guru menumbuhkan partisipasi aktif siswa melalui interaksi guru, 

siswa, dan sumber belajar. 

 

2. Merespon positif partisipasi siswa. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak merespon positif partisipasi siswa. 

2 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan. 

3 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya. 

4 Guru merespon positif partisipasi siswa hanya dengan tepuk tangan dan 

pemberian reward lainnya serta dengan pengarahan agar dalam kegiatan 

pembelajaran seterusnya partisipasi tersebut dapat dipertahankan dan 

ditingkatkan. 

 

3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menghiraukan respon siswa. 

2 Guru hanya menanggapi respon siswa seperlunya saja. 

3 Guru menanggapi respon siswa, namun tidak memberikan pengarahan 

agar siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 
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4 Guru menanggapi respon siswa, serta memberikan pengarahan agar 

siswa memberikan respon atau partisipasi terhadap kegiatan 

pembelajaran. 

 

4. Menunjukkan hubungan antar pribadi yang kondusif 

Skor Kriteria 

1 Tidak tampak hubungan yang kondusif antar pribadi guru dengan siswa. 

2 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru namun dengan 

sebagian siswa saja. 

3 Tampak hubungan antar pribadi guru dengan keseluruhan siswa namun 

kurang kondusif. 

4 Tampak hubungan antar pribadi yang kondusif guru dengan keseluruhan 

siswa. 

 

5. Menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam 

belajar. 

2 Guru hanya menumbuhkan keceriaan saja pada siswa dalam belajar. 

3 Guru hanya menumbuhkan antusiame saja pada siswa dalam belajar. 

4 Guru menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar. 

 

E. Penilaian Proses dan hasil belajar 

1. Memantau kemajuan belajar. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak memantau kemajuan dalam belajar 

2 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada sebagian siswa saja. 

3 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa saja 

tetapi tidak memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam 

belajar.  

4 Guru memantau kemajuan dalam belajar pada keseluruhan siswa serta 

memberikan solusi agar siswa mengalami kemajuan dalam belajar.  
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2. Melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan. 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan penilaian akhir. 

2 Guru melakukan penilaian akhir tapi tidak sesuai dengan kompetensi 

/tujuan. 

3 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

tetapi kurang menyeluruh. 

4 Guru melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi /tujuan 

secara menyeluruh.  

 

F. Penggunaan bahasa 

1. Menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan lancar tetapi tidak jelas. 

3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan jelas tetapi tidak lancar. 

4 Guru menggunakan bahasa lisan secara jelas dan lancar. 

 

2. Menggunakan bahasa tulis yang baik dan benar 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menggunakan tulis yang baik dan benar. 

2 Guru menggunakan bahasa lisan dengan baik tetapi tidak benar. 

3 Guru menggunakan bahasa lisan dengan benar tetapi tidak baik. 

4 Guru menggunakan tulis yang baik dan benar. 

  

 

3. Menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak menyampaikan pesan. 

2 Guru menyampaikan pesan tetapi dengan gaya yang tidak sesuai. 

3 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai tetapi tidak 

terkesan menarik. 

4 Guru menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai serta menarik. 
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IV. PENUTUP 

1. Melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan melibatkan siswa 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari 

hasil kegiatan pembelajaran 

2 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran namun kurang relevan. 

3 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran yang relevan tetapi tidak dengan melibatkan 

siswa. 

4 Guru melakukan refleksi yaitu dengan membuat rangkuman dari hasil 

kegiatan pembelajaran yang relevan serta dengan melibatkan siswa. 

 

2. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau kegiatan, atau tugas sebagai 

bagian remidi/pengayaan 

Skor Kriteria 

1 Guru tidak melaksanakan tindak lanjut. 

2 Guru melaksanakan tindak lanjut hanya dengan memberikan arahan 

tentang materi saja kepada siswa. 

3 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan tetapi kurang 

relevan. 

4 Guru melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan, atau 

kegiatan, atau tugas sebagai bagian remidi/pengayaan yang relevan. 
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Lampiran 8 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

 

Hari/Tanggal : 

Nama Guru  : 

Pertemuan ke : 

 

Pedoman Penskoran : 

 

Skor Keterangan 

4 Sangat baik  

3  Baik 

2 Cukup 

1 Kurang 

 

Keterangan: 

1: Banyak siswa yang melakukan aktivitas ≤ 25%. 

2: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 25% sampai dengan 50%. 

3: Banyak siswa yang melakukan aktivitas 50% sampai dengan 75%. 

4: Banyak siswa yang melakukan aktivitas > 75%. 

 

Petunjuk   :   

Berilah skor yang diperlukan pada kolom skor sesuai dengan pedoman penskoran diatas! 

No Aktivitas siswa Skor 

I KEGIATAN  PENDAHULUAN  

1 Siswa berdoa dengan khusyuk   

2 Siswa siap mengikuti proses pembelajaran  

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan  

tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar  yang akan 

dicapai serta model pembelajaran yang akan digunakan   

 

4 Siswa memperhatikan penjelasan apersepsi yang 

diberikan guru dengan memperhatikan tampilan slide 

media pembelajaran. 
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 Rata-Rata I  

II KEGIATAN INTI  

A Pelaksanaan Proses Pembelajaran  

 Masyarakat Belajar  

1 Siswa membentuk kelompok sesuai instruksi guru, yaitu 4 

anak per kelompok. 

 

 Konstruktivisme    

1 Siswa melaksanakan diskusi kelompok menentukan jarak 

antara dua titik dan jarak antara titik dengan garis melalui 

LKS selama 10 menit 

 

2 Siswa memastikan masing-masing anggota kelompok 

dapat mengerjakan LKS 

 

 Menemukan  

1 Siswa dapat menemukan jarak antara dua titik dan jarak 

antara titik dengan garis 

 

2 Siswa menyiapkan hasil diskusi untuk dipresentasikan  

 Mempresentasikan hasil diskusi  

1 Perwakilan masing-masing kelompok mempresentasikan 

hasil diskusi dengan jelas, sistematis dan tepat 

 

2 Siswa  yang belum jelas mengajukan pertanyaan, serta 

tanggapan mengenai hasil presentasi 

 

3 Siswa memperhatikan penjelasan guru sebagai konfirmasi 

setelah  diskusi kelompok 

 

 Evaluasi  

1 Siswa memperhatikan contoh soal beserta penjelasan 

yang diberikan oleh guru 

 

2 Siswa mengerjakan latihan soal secara individu dengan 

jujur dan sungguh-sungguh 

 

3 Perwakilan siswa mempresentasikan jawaban dari hasil 

pengerjaan latihan soal  

 

4 Siswa memberikan tanggapan terhadap hasil presentasi 

hasil pengerjaan latihan soal 

 

 Rata-Rata A  
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 B Pembelajaran yang melibatkan siswa  

1 Siswa berpartisipasi aktif melalui interaksi guru, siswa, 

dan sumber belajar 

 

2 Siswa mampu merespon positif dari setiap feedback dari 

guru 

 

3 Siswa mampu menunjukkan sikap terbuka terhadap 

feedback yang diberikan oleh guru 

 

 Rata-Rata B  

C PenilaianProses dan hasilbelajar  

1 Siswa mampu menunjukkan kemajuan dalam belajar  

2 
Siswa mampu mengikuti penilaian akhir sesuai dengan 

kompetensi / tujuan pembelajaran 

 

 Rata-Rata C  

D Penggunaan bahasa  

1 
Siswa bersikap santun, dan mampu menggunakan bahasa 

lisan secara jelas dan lancar selama proses pembelajaran. 

 

2 
Siswa mampu menggunakan bahasa tulis yang baik dan 

benar 

 

3 
Siswa berani menyampaikan pesan, kesimpulan dan 

jawaban pertanyaan dengan gaya yang sesuai 

 

 Rata-Rata D  

 Rata-Rata II  
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Niai J  R R  x 100 

 

 

 

 

 

        

Kendal,    Mei 2012 

 

  

 

 

Observer 

 

III KEGIATAN PENUTUP  

1 Siswa menjawab pertanyaan sebagai  refleksi  terhadap 

kegiatan yang sudah dilaksanakan 

 

2 Siswa memperhatikan penjelasan guru berkaitan dengan 

rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya  

 

3 Siswa bersyukur atas segala karunia Tuhan  

 Rata-Rata III  
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KISI-KISI SOAL UJI COBA A 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Jarak pada Bangun Ruang 

Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 2 

Waktu  : 80 menit 

Kompetensi Materi Uraian Materi Indikator 
Nomor 

soal 

Aspek yang 

dinilai 
Bentuk soal 

Menentukan 

jarak dari titik ke 

garis, dan dari 

titik ke bidang 

dalam dimensi 

tiga 

Jarak pada 

ruang 

dimensi 

tiga 

Jarak antara 

dua titik 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik C ke titik E pada 

kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 8 cm  

1 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak dari titik 

ke garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik P ke  pada kubus 

ABCD.EFGH yang memiliki 

panjang rusuk 6 cm dan titik P 

adalah pertengahan rusuk . 

2 

 

 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian 

Jarak dari titik 

ke bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik R ke bidang KMP 

pada kubus KLMN.OPQR dengan 

luas permukaan 486 cm2.  

3 Pemecahan 

masalah  

Uraian  

Lampiran 6. Kisi-kisi Soal Uji Coba 
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Jarak antara 

dua garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara  dengan  pada 

limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk  adalah 10 cm dan  

merupakan tinggi limas dengan 

panjang 8 cm. Titik Q terletak pada 

 sehingga  sejajar dengan .  

4 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak dari garis 

ke bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

Jarak dari  ke bidang TAD pada 

limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2a cm, dan tinggi 3a cm. 

5 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak antara 

dua bidang 

yang sejajar 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara bidang ACF dan DGE 

pada kubus ABCD.EFGH yang 

memiliki panjang rusuk 6 cm.  

6 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  
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KISI-KISI SOAL UJI COBA B 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 2 

Waktu   : 80 menit 

Kompetensi Materi Uraian 

Materi 

Indikator Nomor 

soal 

Aspek yang 

dinilai 

Bentuk soal 

Menentukan 

jarak dari titik kr 

garis, dan dari 

titik ke bidang 

dalam dimensi 

tiga 

Jarak pada 

ruang 

dimensi 

tiga 

Jarak antara 

dua titik 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik D ke titik F pada 

kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk x cm  

1 Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian  

Jarak dari titik 

ke garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik T ke rusuk  jika 

diketahui sebuah limas segiempat 

T.ABCD dengan panjang rusuk alas 

10 cm dan tingginya 12 cm. 

2 Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian 

Jarak dari titik 

ke bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik C ke bidang KLMN 

pada kubus ABCD.EFGH dengan 

titik K, L, M, dan N berturut turut 

terletak di pertengahan rusuk DH, 

3 Pemecahan 
masalah 

Uraian  
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CG, BC, AD dan kubus memiliki 

volum 512 cm3! 

Jarak antara 

dua garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara  dengan  pada 

Sebuah kubus ABCD.EFGH yang 

memiliki panjang rusuk 6√2 cm 

dengan titik M dan N berturut-turut 

terletak di tengah-tengah  dan 

.  

4 Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian  

Jarak dari 

garis ke 

bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

Jarak dari  ke bidang TAD pada 

limas segiempat T.ABCD dengan 

titik K dan L berturut-turut terletak 

di tengah tengah  dan . Limas 

memiliki volum 48 cm3 dan 

panjang rusuk  adalah 6 cm. 

5 Pemecahan 
masalah 

Uraian  

Jarak antara 

dua bidang 

yang sejajar 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara bidang ACF dan DGE 

pada kubus ABCD.EFGH yang 

memiliki panjang rusuk 6√3 cm.  

6 Penalaran dan 
komunikasi 

Uraian  
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Soal Ujicoba A 
 
Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak Pada Bangun Ruang 
Alokasi Waktu : 80 menit 

 
Kerjakan secara individu dengan benar dan Gunakan langkah-langkah yang 

sistematis! 

1) Gambarkan jarak antara titik C ke titik E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang 
rusuk 8 cm. Hitunglah panjangnya! 
 

2) Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Titik P adalah 

pertengahan rusuk CG . Gambarkan jarak antara titik P ke BD . Hitunglah 

panjangnya! 

3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

4) Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang rusuk TA = 10 cm. TO adalah tinggi 

limas dengan panjang 8 cm. Titik Q terletak pada rusuk TC  sehingga TA  sejajar 

dengan OQ. Gambarkan jarak antara ruas garis OQ dengan rusuk TA. Hitunglah 

panjangnya! 

5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Gambarkan jarak 
antara bidang ACF dengan bidang DGE. Hitunglah panjangnya! 

  

Perhatikan gambar disamping! 
Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 
permukaan 486 cm2.  Gambarkan jarak antara titik R 
dengan bidang KMP. Hitunglah panjangnya! 

 

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan 

panjang rusuk alas 2a cm, dan tinggi 3a cm. 

Gambarkan jarak rusuk BC   ke bidang TAD. 

Hitunglah panjangnya! 

Lampiran 7. Soal Uji Coba 

 

K L 

MN 

O P 

QR 

  T 

C 

B A 

D 

O 
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Soal Ujicoba B 
 

Kelas/Semester : X/2 
Mata Pelajaran : Matematika 
Materi   : Jarak Pada Bangun Ruang 
Alokasi Waktu : 80 menit 

 

Kerjakan dengan benar dan Gunakan langkah-langkah yang sistematis! 

1) Gambarkan jarak titik D ke titik F pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk x 
cm, kemudian hitunglah panjangnya! 
 

2) Diketahui sebuah limas segiempat T.ABCD dengan panjang rusuk alas 10 cm dan 
tingginya 12 cm. Gambarkan jarak dari titik T ke rusuk AB , kemudian hitunglah 
panjangnya! 
 

3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Sebuah kubus ABCD.EFGH memiliki panjang rusuk 26  cm. Titik M dan N berturut-
turut terletak di tengah-tengah HF  dan BD . Gambarkan  jarak HN  dan MB , kemudian 
hitunglah panjangnya! 

 
5)  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 36  cm. Gambarkan 
jarak antara bidang ACF dengan bidang DGE, kemudian hitunglah panjangnya! 

 

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH. Titik 

K, L, M dan N berturut turut terletak di 

pertengahan rusuk BCCGDH ,, , dan AD . 

Gambarkan jarak antar titik C dengan bidang 

KLMN jika kubus memiliki volum 512 cm3, 

kemudian hitunglah panjangya! 

Perhatikan gambar disamping! 
Pada limas segiempat T.ABCD Titik K dan L 
berturut-turut terletak di tengah tengah rusuk 
AB  dan CD . Volum limas 48 cm3. Panjang 
rusuk  adalah 6 cm. Gambarkan jarak KL  
ke bidang TAD, kemudian hitunglah 
panjangnya! 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

K L 

M N 

  T 

C 

B A 

D 

O 

L 

K 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA A 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

 

No Jawaban Skor 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak dari titik C ke titik 

E. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik C dengan titik E adalah panjang ruas garis yang 

menghubungkan antara titik C dengan titik E, yaitu ruas garis CE. 

Untuk menghitung panjang CE digunakan dalil Pythagoras, yaitu  

√
Kemampuan memproses (Process Skill): 

Panjang ruas garis CE adalah 

√   

 √8 8  

 8√2 

 √   

 8√2  8  

 8√3 

Jadi, jarak antara titik C dengan titik E adalah panjang ruas garis CE, yaitu 8√3 cm. 

Skor total soal nomor 1 

C A 

E 

 

 A B 

C
D 

E 
F 

GH 

12 

3 

3 

6 

Lampiran 8. Kunci Jawaban Soal 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik P dengan 

ruas garis BD. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P 

R B 

 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak titik P ke ruas garis BD adalah panjang ruas garis PR. 

Pendekatan yang dilakukan untuk mencari PR adalah menggunakan dalil 

Pythagoras, yaitu √ .  

3 

3 

6 

R 

P 

B A 

C D 

E F 

G H 

Kemampuan memproses (Process skill): 

 √   

 √6 6 6√2 

 3√2 

 √  

 3 3√2  

 √9 18 

 √27 

 3√3 

Jadi, jarak antara titik P dengan adalah panjang , yaitu 3√3 cm. 
Skor total soal nomor 2 12 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik P dengan 

bidang KMP pada kubus KLMN.OPQR yang memiliki luas permukaan 486 cm2.  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, jarak antara titik R dengan bidang KMP adalah panjang  , yaitu 6√3 cm. 

 

 

N L 

P R 

R’ 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak titik R dengan bidang KMP adalah panjang . 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan dalil Pythagoras, yaitu 

√  Selanjutnya mencari panjang , yaitu  

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

  L. kubus 6. L. sisi 

 486 6. L. sisi 

 L. sisi  

 P. sisi √81 

 P. sisi 9 

 √  

 √9 9 9√2 

 √  

 9√2 9 9√3 

 . 9√3 

 6√3 

15 Skor total soal nomor 3 

6 

3 

K L 

M N 

O 
P 

Q R 

R’ 

6 
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4 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara ruas garis OQ 

dengan ruas garis TA.  

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

C A O 

Q 

O’ 

T 

C 

B A 

D 

O 

O’ 

Q 

Transformasi (Transformation): 

Jarak  ke  adalah panjang ruas garis .  

Pendekatan yang digunakan untuk mencari  adalah menggunakan luas 

segitiga TAO. 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

Lihat segitiga TAO, 

Dengan alas AO, ∆ . .  

Dengan alas TA, ∆ . .  

 √  

 √10 8  

 √36 

 6 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 4,8cm. 

12 Skor total soal nomor 4 

3 

3 

 ∆ . . . .  

 . 6.8 . 10.  

 24 5.  

  

 4,8 
6 
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5 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah jarak antara rusuk BC dengan 

bidang TAD. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Kemampuan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah  

Lihat segitiga TPQ 

Dengan alas PQ,  ∆ . .  

Dengan alas TP,  ∆ . .  

 √  

 3  

 √10  

 √10 

 

 ∆ . . . .  

 . 2 . 3 . √10.  

  √10 √10 

Transformasi (Transformation): 

Jarak rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang QR.  

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga TPQ. 

T

QP O

 R 

Jadi, jarak antara  dengan bidang TAD adalah panjang , yaitu √10cm. 

Skor total soal nomor 5 12 

3 

3 

6 

T 

C 

B A 

D 

O Q 
P 

R 
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Nilai
skor yang diperoleh

78 100 

6 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang ACF 

dan DGE. 

Ilustrasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DEG adalah panjang . 

Untuk mencari panjang . Pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dalil Pythagoras, yaitu √ . Selanjutnya 

panjang  adalah  

Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 √  

 √6 6 6√2 

 √  

 6√2 6  

 6√3 

 .  

 . 6√3 

 2√3 

Jadi, jarak antara bidang ACF dan DGE adalah panjang  , yaitu 2√3 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

O 

P 

v 

W 

Skor total soal nomor 6 15 

6 

3 

6 

V 

P 

W 

F H 

D B O 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA B 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi   : Jarak Pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu  : 80 menit 

 

No Jawaban Skor 
1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak dari titik D ke 

titik F.. 

Ilustrasi  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Kemampuan memproses (Process Skill): 

Panjang ruas garis DF adalah 

 √  

 √ √2 

 √  

 √2 √3 

Jadi, jarak antara titik D dengan F adalah panjang ruas garis DF, yaitu √3 cm. 

D B 

F 

 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik D dengan titik F adalah panjang ruas garis DF. 

Untuk menghitung panjang DF digunakan dalil Pythagoras, yaitu  

 √  

Skor total soal nomor 1 12 

3 

6 

A B

C
D 

E F

GH 

3 
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2 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak dari titik T ke ruas 

garis AB. 

Ilustrasi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Jadi, jarak antara titik T dengan  adalah panjang , yaitu 13 cm. 

Skor total soal nomor 2 12 

Kemampuan Memproses (Process Skill): 

Lihat segitiga TPQ. 

TP jarak titik T ke ruas garis AB. 

Panjang TP adalah 

 √   

  √12 5  

  √169 

 13 

T 

Q P 
O 

Transformasi (Transformation): 

Jarak titik T ke ruas garis AB adalah panjang ruas garis TP. 

Pendekatan yang dilakukan untuk mencari TP adalah menggunakan dalil 

Pythagoras, yaitu  √ . 

T

C 

B A 

D 

O 

Q 

P 

3 

3 

6 
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3 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik C dengan 

bidang KLMN pada kubus ABCD.EFGH yang memiliki volum 512 cm3. 

Ilustrasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Jadi, jarak antara titik C dengan bidang KLMN adalah panjang  2√2 cm. 

Kemampuan memproses (Process Skill): 

Panjang  adalah: 

lihat segitiga CLM 

Dengan alas MC, ∆ . .  

Dengan alas LM, ∆ . .  

   kubus  

 512  

 √512 

 8 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik C ke bidang KLMN adalah panjang . 

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan menggunakan luas segitiga CLM. 

Skor total soal nomor 3 15 

6 

3 

6 

A B 

C 
D 

E 
F 

G H 

K L 

M N 

C’ 

B C 

G F 

C’ 

L 

M 

 . . 8 4 

  

 √  

 √4 4  

 √32 

 4√2 

 ∆ . . . .  

 . 4.4 . 4√2 .  

 
√

2√2 
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4 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan 

. 

Ilustrasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang .  

Pendekatan yang digunakan untuk mencari  adalah dengan luas segitiga NBM. 

D B 

F H 
M 

N 

N’ 

. . 12 6 

6√2 

√  

6√2 6  

√108 

6√3   

∆ . . . .  

. 6.6√2 . 6√3.  

√
√

2√6 

Kemampuan memproses (Process Skill): 

Panjang  adalah: 

Lihat ∆ NBM 

Dengan alas NB, ∆ . .  

Dengan alas BM, ∆ . .  

  √  

 6√2 6√2  

 √72 72 

 √144 

 12 

 

 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 2√6 cm. 

Skor total soal nomor 4 15 

6 

6 

A B 

C D 

E 
F 

G H 
M 

N 

N’ 

3 
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5 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak antara ruas garis 

KL dengan bidang TAD. 

Ilustrasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara  dengan bidang TAD adalah panjang . 

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga TPO. 

T 

C 

B A 

D 

O 

L 

K 

P Q 

R 

T 

Q P
O 

R 

Kemampuan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah  

Lihat segitiga TPO, 

Dengan alas PO, ∆ . .  

Dengan alas TP, ∆ . .  

 V. Limas . L. alas. t 

 48 . 6 .  

 4 

 TO = 4 

√  

√4 3  

5 

∆ . . . .  

. 3.4 . 5.  

,
2,4 

Skor total soal nomor 5 15 

Jadi, jarak antara  dengan bidang  adalah panjang , yaitu 2,4 cm. 

3 

6 

3 
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6 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang ACF 

dengan DGE. 

Ilustrasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai
skor yang diperoleh

81 100 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang ACF dengan bidang DEG adalah panjang . 

Untuk mencari panjang , pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan dalil Pythagoras, yaitu dengan mencari panjang ruas garis yang 

saling tegak lurus dengan bidang ACF dan DGE, yaitu √ . 

Selanjutnya panjang  adalah  

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 √  

 DB 6√3 6√3 6√6 

 √  

 6√6 6√3 18 

 .  

 . 18 

 6 
Jadi, jarak antara bidang ACF dan DGE adalah  , panjangnya yaitu 6 cm. 

A B 

C D 

E 
F 

G H 

O 

P 

v 

W 

Skor total soal nomor 6 15 

6 

3 

6 

V 

P 

W 

F H 

D B O 
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Rubrik Pedoman Penskoran dengan Panduan Newman 
Soal Uji Coba A 

No 
Aspek Bobot 

Skor 

maks B x S Kriteria 

1 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik C 

dengan E dan tidak dapat menggambar panjang ruas 

garis CE pada kubus ABCD.EFGH. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E namun tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis CE pada kubus 

ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E namun salah dalam 

menggambar panjang ruas garis CE pada kubus 

ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E kemudian menggambar 

panjang ruas garis CE pada kubus ABCD.EFGH 

dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor
mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

titik C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan untuk 

mencari jawaban 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 

Lampiran 9. Rubrik Soal Uji Coba 
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mencari jawabannya yaitu menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis CE menggunakan 

dalil Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CE menggunakan dalil 

Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CE menggunakan dalil 

Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √192. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CE menggunakan dalil 

Pythagoras hingga bentuk yang paling sederhana, 

yaitu 8√3. 

2 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik P 

dengan ruas garis BD dan tidak dapat menggambar 

panjang ruas garis PR pada kubus ABCD.EFGH 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik P dengan ruas garis  BD, namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis PR pada kubus 

ABCD.EFGH 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik P dengan ruas garis BD, namun salah 

dalam menggambar panjang ruas garis PR pada kubus 

ABCD.EFGH 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik P dengan ruas garis BD kemudian 

menggambar panjang ruas garis PR pada kubus 

ABCD.EFGH dengan rapi dan benar 

Transfor 1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 
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masi 

(Transfor

mation) 

titik P dengan ruas garis BD pada kubus ABCD.EFGH 

ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik P dengan ruas garis BD pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

P dengan ruas garis BD pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

P dengan ruas garis BD pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis PR menggunakan 

dalil Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis PR menggunakan dalil 

Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis PR menggunakan dalil 

Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √63. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis PR menggunakan dalil 

Pythagoras dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 

3√7. 

 

3 Memaha 2 3 6 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik R 



337 
 

 
 

 mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

dengan bidang KMP dan tidak dapat menggambar 

panjang ruas garis RR’ pada kubus KLMN.OPQR. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik R dengan bidang KMP namun tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis RR’ pada kubus 

KLMN.OPQR. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik R dengan bidang KMP namun salah dalam 

menggambar panjang ruas garis RR’ pada kubus 

KLMN.OPQR. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik R dengan bidang KMP kemudian 

menggambar panjang ruas garis RR’ pada kubus 

KLMN.OPQR dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

titik R dengan bidang KMP pada kubus KLMN.OPQR 

ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban.  

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik R dengan bidang KMP pada kubus 

KLMN.OPQR ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

R dengan bidang KMP pada kubus KLMN.OPQR ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

R dengan bidang KMP pada kubus KLMN.OPQR ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

 

Keteramp 2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 
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ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

untuk mencari panjang ruas garis RR’ menggunakan 

dalil Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis RR’ menggunakan dalil 

Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis RR’ menggunakan dalil 

Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √243. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis RR’ menggunakan dalil 

Pythagoras dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 

6√3. 

4 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara ruas 

garis OQ dengan ruas garis TA dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis OO’ pada limas 

T.ABCD.  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis OQ dengan ruas garis TA namun 

tidak dapat menggambar panjang ruas garis OO’ pada 

limas T.ABCD. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis OQ dengan ruas garis TA namun 

salah dalam menggambar panjang ruas garis OO’ 

pada limas T.ABCD. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis OQ dengan ruas garis TA kemudian 

menggambar panjang ruas garis OO’ pada limas 

T.ABCD dengan rapi dan benar. 

 
 

Transfor 1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 
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masi 

(Transfor

mation) 

ruas garis OQ dengan ruas garis TA pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara ruas garis OQ dengan ruas garis TA pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan salah dalam memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis OQ dengan ruas garis TA pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis OQ dengan ruas garis TA pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

menggunakan luas segitiga TAO. 

 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis OO’ yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa.  

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OO’ dengan pendekatan 

luas segitiga TAO tetapi menulis kesimpulan. 

2. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OO’ dengan pendekatan 

luas segitiga TAO dan tidak menulis kesimpulan 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OO’ dengan pendekatan 

luas segitiga TAO dan menulis kesimpulan. 

5 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara ruas 

garis BC dengan bidang TAD dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis QR pada limas 

T.ABCD. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 
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antara ruas garis BC dengan bidang TAD namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis QR pada limas 

T.ABCD. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis BC dengan bidang TAD namun salah 

dalam menggambar panjang ruas garis QR pada limas 

T.ABCD. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis BC dengan bidang TAD kemudian 

menggambar panjang ruas garis QR pada limas 

T.ABCD dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

ruas garis BC dengan bidang TAD pada limas T.ABCD 

ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara ruas garis BC dengan bidang TAD pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan salah dalam memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis BC dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis BC dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan luas 

segitiga TAO. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis QR  yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis QR dengan pendekatan 
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Skill) luas segitiga TPQ. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis QR dengan pendekatan 

luas segitiga TPQ tetapi masih dalam bentuk yang 

belum sederhana. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis QR dengan pendekatan 

luas segitiga TPQ dalam bentuk yang paling 

sederhana, yaitu 3
5 √10. 

6 

 

 

 

 

 

Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

2 3 6 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara bidang 

ACF dengan bidang DGE dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis VW yang 

merupakan jarak antara kedua bidang pada kubus 

ABCD.EFGH 

2. Siswa salah dalam menerjemahkan jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE dan salah dalam 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE kemudian 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 
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ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dengan benar tetapi 

tidak dapat memilih pendekatan untuk mencari 

jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dengan benar lalu 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya 

dengan menggunakan dalil Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis VW yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang 

belum sederhana, yaitu √108 dan menulis 

kesimpulan. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras hingga bentuk paling sederhana, 

yaitu 2√3. 

Jumlah 78   
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Rubrik Pedoman Penskoran dengan Panduan Newman 
Soal Uji Coba B 

No 
Aspek Bobot 

Skor 

maks B x S Kriteria 

1 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik D 

dengan F dan tidak dapat menggambar panjang ruas 

garis DF pada kubus ABCD.EFGH. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik D dengan F namun tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis DF pada kubus 

ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik D dengan F namun salah dalam 

menggambar panjang ruas garis DF pada kubus 

ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik D dengan F kemudian menggambar 

panjang ruas garis DF pada kubus ABCD.EFGH 

dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor
mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara titik D dengan F pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik D dengan F pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

D dengan F pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

D dengan F pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 
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mencari jawabannya yaitu menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis DF menggunakan 

dalil Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis DF menggunakan dalil 

Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis DF menggunakan dalil 

Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √3 . 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis DF menggunakan dalil 

Pythagoras hingga bentuk yang paling sederhana, 

yaitu √3. 

2 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik T 

dengan ruas garis AB dan tidak dapat menggambar 

panjang ruas garis TP pada limas T.ABCD. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik T dengan ruas garis  AB, namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis TP pada limas 

T.ABCD. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik T dengan ruas garis AB, namun salah 

dalam menggambar panjang ruas garis TP pada limas 

T.ABCD. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik T dengan ruas garis AB kemudian 

menggambar panjang ruas garis TP pada limas 

T.ABCD dengan rapi dan benar. 

Transfor 1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 



345 
 

 
 

masi 

(Transfor

mation) 

antara titik T dengan ruas garis AB pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik T dengan ruas garis AB pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan salah dalam memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

T dengan ruas garis AB pada limas T.ABCD ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

T dengan ruas garis AB pada limas T.ABCD ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 

mencari jawabannya dengan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis TP menggunakan 

dalil Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis TP menggunakan dalil 

Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis TP menggunakan dalil 

Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √169. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis TP menggunakan dalil 

Pythagoras hingga bentuk yang paling sederhana, 

yaitu 13. 

 

3 Memaha 2 3 6 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik C 
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 mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

dengan bidang KLMN dan tidak dapat menggambar 

panjang ruas garis CC’ pada kubus ABCD.EFGH. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan bidang KLMN namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis CC’ pada kubus 

ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan bidang KLMN namun salah 

dalam menggambar panjang ruas garis CC’ pada 

kubus ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan bidang KLMN kemudian 

menggambar panjang ruas garis CC’ pada kubus 

ABCD.EFGH dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara titik C dengan bidang KLMN pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban.  

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik C dengan bidang KLMN pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

C dengan bidang KLMN pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

C dengan bidang KLMN pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan luas 

segitiga CLM. 

 

Keteramp 2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 
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ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

untuk mencari panjang ruas garis CC’ menggunakan 

luas segitiga CLM yang ditunjukkan dengan tidak 

adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CC’ menggunakan luas 

segitiga CLM. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CC’ menggunakan luas 

segitiga CLM tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis CC’ menggunakan luas 

segitiga CLM hingga bentuk yang paling sederhana, 

yaitu 2√2. 

4 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

2 3 6 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara ruas 

garis HN dengan ruas garis MB dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis NN’ pada kubus 

ABCD.EFGH.  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis HN dengan ruas garis MB namun 

tidak dapat menggambar panjang ruas garis NN’ pada 

kubus ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis HN dengan ruas garis MB namun 

salah dalam menggambar panjang ruas garis NN’ pada 

kubus ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis HN dengan ruas garis MB kemudian 

menggambar panjang ruas garis NN’ pada kubus 

ABCD.EFGH dengan rapi dan benar. 

 
 
 

Transfor 1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 
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masi 

(Transfor

mation) 

antara ruas garis HN dengan ruas garis MB pada 

kubus ABCD.EFGH ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara ruas garis HN dengan ruas garis MB pada 

kubus ABCD.EFGH ke dalam kalimat dan salah 

dalam memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis HN dengan ruas garis MB pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dengan benar tetapi 

tidak dapat memilih pendekatan untuk mencari 

jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis HN dengan ruas garis MB pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dengan benar lalu 

memilih pendekatan menggunakan luas segitiga NBM.

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis NN’  yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa.  

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis NN’ dengan pendekatan 

luas segitiga NBM. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis NN’ dengan pendekatan 

luas segitiga NBM namun masih dalam bentuk yang 

belum sederhana, yaitu √
√

. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis NN’ dengan pendekatan 

luas segitiga NBM hingga bentuk paling sederhana, 

yaitu 2√6. 

 
 

5 Memaha 1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara ruas 
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mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

garis KL dengan bidang TAD dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis OR pada limas 

T.ABCD. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis KL dengan bidang TAD namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis OR pada limas 

T.ABCD. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis KL dengan bidang TAD namun salah 

dalam menggambar panjang ruas garis OR pada limas 

T.ABCD. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara ruas garis KL dengan bidang TAD kemudian 

menggambar panjang ruas garis OR pada limas 

T.ABCD dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara ruas garis KL dengan bidang TAD pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara ruas garis KL dengan bidang TAD pada limas 

T.ABCD ke dalam kalimat dan salah dalam memilih 

pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis KL dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara ruas 

garis KL dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan luas 

segitiga TPO. 

Keteramp 2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 
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ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

untuk mencari panjang ruas garis OR  yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OR dengan pendekatan 

luas segitiga TPO. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OR dengan pendekatan 

luas segitiga TPO tetapi masih dalam bentuk yang 

belum sederhana. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis OR dengan pendekatan 

luas segitiga TPO dalam bentuk yang paling 

sederhana. 

6 

 

 

 

 

 

Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

2 3 6 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara bidang 

ACF dengan bidang DGE dan tidak dapat 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH.  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE namun tidak 

dapat menggambar panjang ruas garis VW yang 

merupakan jarak antara kedua bidang pada kubus 

ABCD.EFGH. 

2. Siswa salah dalam menerjemahkan jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE dan salah dalam 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE kemudian 

menggambar panjang ruas garis VW yang merupakan 

jarak antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

1 3 3 0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 
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(Transfor

mation) 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dengan benar tetapi 

tidak dapat memilih pendekatan untuk mencari 

jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang ACF dengan bidang DGE  pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dengan benar lalu 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya 

dengan menggunakan dalil Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang ruas garis VW yang 

ditunjukkan dengan tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras tetapi masih dalam bentuk yang 

belum sederhana. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang ruas garis VW dengan menggunakan 

dalil Pythagoras hingga bentuk paling sederhana, 

yaitu 6. 

Jumlah 81   
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Hasil Analisis Soal Uji Coba Tipe A 
No Kode Nomor Butir Soal Y Skor tiap Soal Dikalikan Skor Total 

1 2 3 4 5 6 X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y 
1 UC-01 12 12 5 7 5 5 46 552 552 230 322 230 230 

2 UC-02 5 12 11 12 6 11 57 285 684 627 684 342 627 

3 UC-03 12 12 11 11 10 11 67 804 804 737 737 670 737 

4 UC-04 5 10 5 10 10 5 45 225 450 225 450 450 225 

5 UC-05 5 6 7 6 4 9 37 185 222 259 222 148 333 

6 UC-06 5 7 5 6 6 5 34 170 238 170 204 204 170 

7 UC-07 12 12 9 9 6 11 59 708 708 531 531 354 649 

8 UC-08 12 6 5 6 6 5 40 480 240 200 240 240 200 

9 UC-09 8 10 9 6 5 5 43 344 430 387 258 215 215 

10 UC-10 12 6 5 6 6 5 40 480 240 200 240 240 200 

11 UC-11 8 6 5 7 4 5 35 280 210 175 245 140 175 

12 UC-12 12 12 7 12 11 9 63 756 756 441 756 693 567 

13 UC-13 5 10 9 6 7 5 42 210 420 378 252 294 210 

14 UC-14 8 10 9 8 7 7 49 392 490 441 392 343 343 

15 UC-15 8 12 9 12 10 9 60 480 720 540 720 600 540 

16 UC-16 5 6 5 9 6 5 36 180 216 180 324 216 180 

17 UC-17 8 12 13 6 7 9 55 440 660 715 330 385 495 

18 UC-18 8 12 8 10 10 5 53 424 636 424 530 530 265 

19 UC-19 5 8 5 10 12 5 45 225 360 225 450 540 225 

20 UC-20 5 10 11 10 10 11 57 285 570 627 570 570 627 

21 UC-21 5 6 5 7 4 5 32 160 192 160 224 128 160 

22 UC-22 12 12 9 11 11 5 60 720 720 540 660 660 300 

23 UC-23 5 8 5 6 4 5 33 165 264 165 198 132 165 

24 UC-24 8 12 11 10 10 11 62 496 744 682 620 620 682 

25 UC-25 12 6 9 9 11 11 58 696 348 522 522 638 638 

26 UC-26 5 10 8 9 6 5 43 215 430 344 387 258 215 

27 UC-27 12 12 11 12 10 11 68 816 816 748 816 680 748 

28 UC-28 8 12 11 11 10 11 63 504 756 693 693 630 693 

29 UC-29 12 10 9 12 10 11 64 768 640 576 768 640 704 

30 UC-30 5 4 5 6 9 5 34 170 136 170 204 306 170 

31 UC-31 5 4 5 8 4 5 31 155 124 155 248 124 155 
12770 14776 12467 13797 12220 11843 
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Kuadrat Skor Tiap Soal 

X1^2 X2^2 X3^2 X4^2 X5^2 X6^2 Y² 
144 144 25 49 25 25 2116 
25 144 121 144 36 121 3249 

144 144 121 121 100 121 4489 
25 100 25 100 100 25 2025 
25 36 49 36 16 81 1369 
25 49 25 36 36 25 1156 

144 144 81 81 36 121 3481 
144 36 25 36 36 25 1600 
64 100 81 36 25 25 1849 

144 36 25 36 36 25 1600 
64 36 25 49 16 25 1225 

144 144 49 144 121 81 3969 
25 100 81 36 49 25 1764 
64 100 81 64 49 49 2401 
64 144 81 144 100 81 3600 
25 36 25 81 36 25 1296 
64 144 169 36 49 81 3025 
64 144 64 100 100 25 2809 
25 64 25 100 144 25 2025 
25 100 121 100 100 121 3249 
25 36 25 49 16 25 1024 

144 144 81 121 121 25 3600 
25 64 25 36 16 25 1089 
64 144 121 100 100 121 3844 

144 36 81 81 121 121 3364 
25 100 64 81 36 25 1849 

144 144 121 144 100 121 4624 
64 144 121 121 100 121 3969 

144 100 81 144 100 121 4096 
25 16 25 36 81 25 1156 
25 16 25 64 16 25 961 

2277 2889 2069 2506 2017 1887 77873 
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 Kelompok Atas Soal 1 Kelompok Bawah Soal 1 Kelompok Atas Soal 2 Kelompok Bawah Soal 2 
No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-27 12 1 UC-04 5 1 UC-27 12 1 UC-04 10 
2 UC-03 12 2 UC-19 5 2 UC-03 12 2 UC-19 8 
3 UC-29 12 3 UC-09 8 3 UC-29 10 3 UC-09 10 
4 UC-12 12 4 UC-26 5 4 UC-12 12 4 UC-26 10 
5 UC-28 8 5 UC-13 5 5 UC-28 12 5 UC-13 10 
6 UC-24 8 6 UC-08 12 6 UC-24 12 6 UC-08 6 
7 UC-15 8 7 UC-10 12 7 UC-15 12 7 UC-10 6 
8 UC-22 12 8 UC-05 5 8 UC-22 12 8 UC-05 6 
9 UC-07 12 9 UC-16 5 9 UC-07 12 9 UC-16 6 

10 UC-25 12 10 UC-11 8 10 UC-25 6 10 UC-11 6 
11 UC-02 5 11 UC-06 5 11 UC-02 12 11 UC-06 7 
12 UC-20 5 12 UC-30 5 12 UC-20 10 12 UC-30 4 
13 UC-17 8 13 UC-23 5 13 UC-17 12 13 UC-23 8 
14 UC-18 8 14 UC-21 5 14 UC-18 12 14 UC-21 6 
15 UC-14 8 15 UC-31 5 15 UC-14 10 15 UC-31 4 

Jumlah   142 Jumlah   95 Jumlah   168 Jumlah   107 

Kelompok Atas Soal 3 Kelompok Bawah Soal 3 Kelompok Atas Soal 4 Kelompok Bawah Soal 4 
No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-27 11 1 UC-04 5 1 UC-27 12 1 UC-04 10 
2 UC-03 11 2 UC-19 5 2 UC-03 11 2 UC-19 10 
3 UC-29 9 3 UC-09 9 3 UC-29 12 3 UC-09 6 
4 UC-12 7 4 UC-26 8 4 UC-12 12 4 UC-26 9 
5 UC-28 11 5 UC-13 9 5 UC-28 11 5 UC-13 6 
6 UC-24 11 6 UC-08 5 6 UC-24 10 6 UC-08 6 
7 UC-15 9 7 UC-10 5 7 UC-15 12 7 UC-10 6 
8 UC-22 9 8 UC-05 7 8 UC-22 11 8 UC-05 6 
9 UC-07 9 9 UC-16 5 9 UC-07 9 9 UC-16 9 

10 UC-25 9 10 UC-11 5 10 UC-25 9 10 UC-11 7 
11 UC-02 11 11 UC-06 5 11 UC-02 12 11 UC-06 6 
12 UC-20 11 12 UC-30 5 12 UC-20 10 12 UC-30 6 
13 UC-17 13 13 UC-23 5 13 UC-17 6 13 UC-23 6 
14 UC-18 8 14 UC-21 5 14 UC-18 10 14 UC-21 7 
15 UC-14 9 15 UC-31 5 15 UC-14 8 15 UC-31 8 
Jumlah 148 Jumlah 88 Jumlah   155 Jumlah   108 
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Kelompok Atas Soal 5 Kelompok Bawah Soal 5 Kelompok Atas Soal 6 Kelompok Bawah Soal 6 
No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-27 10 1 UC-04 10 1 UC-27 11 1 UC-04 5 
2 UC-03 10 2 UC-19 12 2 UC-03 11 2 UC-19 5 
3 UC-29 10 3 UC-09 5 3 UC-29 11 3 UC-09 5 
4 UC-12 11 4 UC-26 6 4 UC-12 9 4 UC-26 5 
5 UC-28 10 5 UC-13 7 5 UC-28 11 5 UC-13 5 
6 UC-24 10 6 UC-08 6 6 UC-24 11 6 UC-08 5 
7 UC-15 10 7 UC-10 6 7 UC-15 9 7 UC-10 5 
8 UC-22 11 8 UC-05 4 8 UC-22 5 8 UC-05 9 
9 UC-07 6 9 UC-16 6 9 UC-07 11 9 UC-16 5 

10 UC-25 11 10 UC-11 4 10 UC-25 11 10 UC-11 5 
11 UC-02 6 11 UC-06 6 11 UC-02 11 11 UC-06 5 
12 UC-20 10 12 UC-30 9 12 UC-20 11 12 UC-30 5 
13 UC-17 7 13 UC-23 4 13 UC-17 9 13 UC-23 5 
14 UC-18 10 14 UC-21 4 14 UC-18 5 14 UC-21 5 
15 UC-14 7 15 UC-31 4 15 UC-14 7 15 UC-31 5 
Jumlah 139 Jumlah 93 Jumlah   143 Jumlah   79 
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V
al

id
ita

s 

∑Χ 249 287 241 270 237 227 1511 
(∑Χ)² 62001 82369 58081 72900 56169 51529 2283121 

∑Χ² 2277 2889 2069 2506 2017 1887 
 

77873 
 
∑ΧY 
 

12770 14776 12467 13797 12220 11843   

  0.585 0.795 0.793 0.788 0.718 0.799 0.355 
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid   

In
de

ks
 K

es
uk

ar
an

 Jumlah 
skor 249 287 241 270 237 227   

S. Maks 12 12 15 12 12 15   
Mean 8.03 9.26 7.77 8.71 7.65 7.32   
IK 0.67 0.77 0.52 0.73 0.64 0.49   
Kriteria Sedang Mudah Sedang Mudah Sedang Sedang   

D
ay

a 
Pe

m
be

da
 Mean A 9.47 11.20 9.87 10.33 9.27 9.53   

Mean B 6.33 7.13 5.87 7.20 6.20 5.27   
Smaks 12 12 15 12 12 15   
Smin 5 4 5 6 4 5   
DP 0.26 0.34 0.27 0.26 0.26 0.28   
Kriteria Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima   

R
el

ia
bi

lit
as

 

σi²  8.934 7.482 6.304 4.980 6.616 7.251   

∑(σi²)  41.567             
 
σt² 
 

136.256             

  0.355             
  0.834             
Kriteria Karena r11 > r tabel maka soal itu reliabel 

Kriteria Soal Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Dipakai   

 
 
 

tabelr
xyr

tabelr

11r
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Hasil Analisis Soal Uji Coba Tipe B 
No Kode Nomor Butir Soal Y Skor tiap Soal Dikalikan Skor Total 

1 2 3 4 5 6 X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y 

1 UC-01 8 12 13 11 12 13 69 552 828 897 759 828 897 

2 UC-02 8 8 9 9 8 6 48 384 384 432 432 384 288 

3 UC-03 12 12 6 7 7 8 52 624 624 312 364 364 416 

4 UC-04 5 10 5 5 7 4 36 180 360 180 180 252 144 

5 UC-05 10 1 5 2 0 4 22 220 22 110 44 0 88 

6 UC-06 12 12 10 11 8 13 66 792 792 660 726 528 858 

7 UC-07 8 12 7 5 8 6 46 368 552 322 230 368 276 

8 UC-08 12 12 13 13 12 13 75 900 900 975 975 900 975 

9 UC-09 5 5 5 5 4 4 28 140 140 140 140 112 112 

10 UC-10 12 6 13 11 12 13 67 804 402 871 737 804 871 

11 UC-11 10 5 5 7 4 4 35 350 175 175 245 140 140 

12 UC-12 8 6 5 5 5 4 33 264 198 165 165 165 132 

13 UC-13 12 2 11 2 0 7 34 408 68 374 68 0 238 

14 UC-14 12 12 13 15 8 4 64 768 768 832 960 512 256 

15 UC-15 5 4 5 7 0 6 27 135 108 135 189 0 162 

16 UC-16 5 9 5 5 5 4 33 165 297 165 165 165 132 

17 UC-17 8 5 5 6 9 6 39 312 195 195 234 351 234 

18 UC-18 12 9 13 13 11 11 69 828 621 897 897 759 759 

19 UC-19 12 12 10 8 10 11 63 756 756 630 504 630 693 

20 UC-20 12 12 7 9 10 13 63 756 756 441 567 630 819 

21 UC-21 8 10 5 5 9 6 43 344 430 215 215 387 258 

22 UC-22 8 5 7 7 10 8 45 360 225 315 315 450 360 

23 UC-23 8 9 13 15 11 11 67 536 603 871 1005 737 737 

24 UC-24 12 8 13 13 12 13 71 852 568 923 923 852 923 

25 UC-25 8 12 9 5 7 4 45 360 540 405 225 315 180 

26 UC-26 12 12 13 11 11 11 70 840 840 910 770 770 770 

27 UC-27 8 6 7 7 9 6 43 344 258 301 301 387 258 

28 UC-28 5 12 5 5 4 4 35 175 420 175 175 140 140 

29 UC-29 12 12 7 7 5 11 54 648 648 378 378 270 594 

30 UC-30 9 9 11 13 8 4 54 486 486 594 702 432 216 

31 UC-31 8 4 5 4 6 4 31 248 124 155 124 186 124 
32 UC-32 8 12 7 7 11 4 49 392 588 343 343 539 196 
33 UC-33 8 8 6 5 5 4 36 288 288 216 180 180 144 
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34 UC-34 12 12 6 7 4 8 49 588 588 294 343 196 392 
  16167 15552 15003 14580 13733 13782 

Kuadrat Skor Tiap Soal 
X1^2 X2^2 X3^2 X4^2 X5^2 X6^2 Y² 

64 144 169 121 144 169 4761 
64 64 81 81 64 36 2304 
144 144 36 49 49 64 2704 
25 100 25 25 49 16 1296 
100 1 25 4 0 16 484 
144 144 100 121 64 169 4356 
64 144 49 25 64 36 2116 
144 144 169 169 144 169 5625 
25 25 25 25 16 16 784 
144 36 169 121 144 169 4489 
100 25 25 49 16 16 1225 
64 36 25 25 25 16 1089 
144 4 121 4 0 49 1156 

144 144 169 225 64 16 4096 

25 16 25 49 0 36 729 

25 81 25 25 25 16 1089 

64 25 25 36 81 36 1521 

144 81 169 169 121 121 4761 
144 144 100 64 100 121 3969 
144 144 49 81 100 169 3969 
64 100 25 25 81 36 1849 
64 25 49 49 100 64 2025 
64 81 169 225 121 121 4489 
144 64 169 169 144 169 5041 
64 144 81 25 49 16 2025 
144 144 169 121 121 121 4900 
64 36 49 49 81 36 1849 
25 144 25 25 16 16 1225 
144 144 49 49 25 121 2916 
81 81 121 169 64 16 2916 
64 16 25 16 36 16 961 
64 144 49 49 121 16 2401 
64 64 36 25 25 16 1296 
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144 144 36 49 16 64 2401 

3110 2977 2633 2513 2270 2284 88817 

 
Kelompok Atas Soal 1 Kelompok Bawah Soal 1 Kelompok Atas Soal 2 Kelompok Bawah Soal 2 

No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 
1 UC-08 12 1 UC-07 8 1 UC-08 12 1 UC-07 12 
2 UC-24 12 2 UC-22 8 2 UC-24 8 2 UC-22 5 
3 UC-26 12 3 UC-25 8 3 UC-26 12 3 UC-25 12 
4 UC-18 12 4 UC-21 8 4 UC-18 9 4 UC-21 10 
5 UC-01 8 5 UC-27 8 5 UC-01 12 5 UC-27 6 
6 UC-23 8 6 UC-17 8 6 UC-23 9 6 UC-17 5 
7 UC-10 12 7 UC-04 5 7 UC-10 6 7 UC-04 10 
8 UC-06 12 8 UC-33 8 8 UC-06 12 8 UC-33 8 
9 UC-14 12 9 UC-28 5 9 UC-14 12 9 UC-28 12 

10 UC-19 12 10 UC-11 10 10 UC-19 12 10 UC-11 5 
11 UC-20 12 11 UC-13 12 11 UC-20 12 11 UC-13 2 
12 UC-29 12 12 UC-16 5 12 UC-29 12 12 UC-16 9 
13 UC-30 9 13 UC-12 8 13 UC-30 9 13 UC-12 6 
14 UC-03 12 14 UC-31 8 14 UC-03 12 14 UC-31 4 
15 UC-32 8 15 UC-09 5 15 UC-32 12 15 UC-09 5 
16 UC-34 12 16 UC-15 5 16 UC-34 12 16 UC-15 4 
17 UC-02 8 17 UC-05 10 17 UC-02 8 17 UC-05 1 

Jumlah   185 Jumlah   129 Jumlah   181 Jumlah   116 
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Kelompok Atas Soal 3 Kelompok Bawah Soal 3 Kelompok Atas Soal 4 Kelompok Bawah Soal 4 
No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-08 13 1 UC-07 7 1 UC-08 13 1 UC-07 5 
2 UC-24 13 2 UC-22 7 2 UC-24 13 2 UC-22 7 
3 UC-26 13 3 UC-25 9 3 UC-26 11 3 UC-25 5 
4 UC-18 13 4 UC-21 5 4 UC-18 13 4 UC-21 5 
5 UC-01 13 5 UC-27 7 5 UC-01 11 5 UC-27 7 
6 UC-23 13 6 UC-17 5 6 UC-23 15 6 UC-17 6 
7 UC-10 13 7 UC-04 5 7 UC-10 11 7 UC-04 5 
8 UC-06 10 8 UC-33 6 8 UC-06 11 8 UC-33 5 
9 UC-14 13 9 UC-28 5 9 UC-14 15 9 UC-28 5 

10 UC-19 10 10 UC-11 5 10 UC-19 8 10 UC-11 7 
11 UC-20 7 11 UC-13 11 11 UC-20 9 11 UC-13 2 
12 UC-29 7 12 UC-16 5 12 UC-29 7 12 UC-16 5 
13 UC-30 11 13 UC-12 5 13 UC-30 13 13 UC-12 5 
14 UC-03 6 14 UC-31 5 14 UC-03 7 14 UC-31 4 
15 UC-32 7 15 UC-09 5 15 UC-32 7 15 UC-09 5 
16 UC-34 6 16 UC-15 5 16 UC-34 7 16 UC-15 7 
17 UC-02 9 17 UC-05 5 17 UC-02 9 17 UC-05 2 
Jumlah 177 Jumlah 102 Jumlah   180 Jumlah   87 
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Kelompok Atas Soal 5 Kelompok Bawah Soal 5 Kelompok Atas Soal 6 Kelompok Bawah Soal 6 
No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-08 12 1 UC-07 8 1 UC-08 13 1 UC-07 6 
2 UC-24 12 2 UC-22 10 2 UC-24 13 2 UC-22 8 
3 UC-26 11 3 UC-25 7 3 UC-26 11 3 UC-25 4 
4 UC-18 11 4 UC-21 9 4 UC-18 11 4 UC-21 6 
5 UC-01 12 5 UC-27 9 5 UC-01 13 5 UC-27 6 
6 UC-23 11 6 UC-17 9 6 UC-23 11 6 UC-17 6 
7 UC-10 12 7 UC-04 7 7 UC-10 13 7 UC-04 4 
8 UC-06 8 8 UC-33 5 8 UC-06 13 8 UC-33 4 
9 UC-14 8 9 UC-28 4 9 UC-14 4 9 UC-28 4 

10 UC-19 10 10 UC-11 4 10 UC-19 11 10 UC-11 4 
11 UC-20 10 11 UC-13 0 11 UC-20 13 11 UC-13 7 
12 UC-29 5 12 UC-16 5 12 UC-29 11 12 UC-16 4 
13 UC-30 8 13 UC-12 5 13 UC-30 4 13 UC-12 4 
14 UC-03 7 14 UC-31 6 14 UC-03 8 14 UC-31 4 
15 UC-32 11 15 UC-09 4 15 UC-32 4 15 UC-09 4 
16 UC-34 4 16 UC-15 0 16 UC-34 8 16 UC-15 6 
17 UC-02 8 17 UC-05 0 17 UC-02 6 17 UC-05 4 
Jumlah 160 Jumlah 92 Jumlah   167 Jumlah   85 
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V
al

id
ita

s 
∑Χ 314 297 279 267 252 252 1661 
(∑Χ)² 98596 88209 77841 71289 63504 63504 2758921 

∑Χ² 3110 2977 2633 2513 2270 2284 
 

88817 
 
∑ΧY 
 

16167 15552 15003 14580 13733 13782   

  0.651 0.609 0.846 0.860 0.809 0.823 0.339 
Kriteria Valid Valid Valid Valid Valid Valid   

In
de

ks
 K

es
uk

ar
an

 Jumlah 
skor 314 297 279 267 252 252   

S. Maks 12 12 15 15 12 15   
Mean 9.24 8.74 8.21 7.85 7.41 7.41   
IK 0.77 0.73 0.55 0.52 0.62 0.49   
Kriteria Mudah Mudah Sedang Sedang Sedang Sedang   

D
ay

a 
Pe

m
be

da
 Mean A 10.88 10.65 10.41 10.59 9.41 9.82   

Mean B 7.59 6.82 6.00 5.12 5.41 5.00   
Smaks 12 12 15 15 12 15   
Smin 3 1 5 2 0 4   
DP 0.275 0.32 0.29 0.36 0.33 0.32   
Kriteria Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima   

 

Re
lia

bi
lit

as
 

 

σi²  6.180 11.253 10.105 12.243 11.830 12.242   

∑(σi²)  63.854             
σt²  225.655             
  0.339             
  0.860             

Kriteria Karena r11 > r tabel maka soal itu reliabel 

Kriteria Soal Tidak Tidak Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai   

 

xyr
tabelr

tabelr

11r
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Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal nomor 1 Tipe A 
No Kode X Y X2 Y2 XY 
1 UC-01 12 46 144 2116 552 

2 UC-02 5 57 25 3249 285 

3 UC-03 12 67 144 4489 804 

4 UC-04 5 45 25 2025 225 

5 UC-05 5 37 25 1369 185 

6 UC-06 5 34 25 1156 170 

7 UC-07 12 59 144 3481 708 

8 UC-08 12 40 144 1600 480 

9 UC-09 8 43 64 1849 344 

10 UC-10 12 40 144 1600 480 

11 UC-11 8 35 64 1225 280 

12 UC-12 12 63 144 3969 756 

13 UC-13 5 42 25 1764 210 

14 UC-14 8 49 64 2401 392 

15 UC-15 8 60 64 3600 480 

16 UC-16 5 36 25 1296 180 

17 UC-17 8 55 64 3025 440 

18 UC-18 8 53 64 2809 424 

19 UC-19 5 45 25 2025 225 

20 UC-20 5 57 25 3249 285 

21 UC-21 5 32 25 1024 160 

22 UC-22 12 60 144 3600 720 

23 UC-23 5 33 25 1089 165 

24 UC-24 8 62 64 3844 496 

25 UC-25 12 58 144 3364 696 

26 UC-26 5 43 25 1849 215 

27 UC-27 12 68 144 4624 816 

28 UC-28 8 63 64 3969 504 

29 UC-29 12 64 144 4096 768 

30 UC-30 5 34 25 1156 170 

31 UC-31 5 31 25 961 155 
Jumlah 249 1511 2277 77873 12770 

 

 
∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑ ∑
 

31 12770 249 1511
31 2277 249 31 77873 1511

 

0,585. 

 

Pada α = 5% dengan N = 31, diperoleh rtabel= 0,355. 
Karena  rtabel, maka soal nomor 1 valid. 

  

Lampiran 11. Contoh Perhitungan Validitas Soal Uji Coba 
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PERHITUNGAN RELIABELITAS INSTRUMEN TIPE A 
 

Rumus varians item soal: 

∑ ∑
 

Perhitungan: 

1. Perhitungan Varian Butir: 

 
2277 249

31
31 8,934 

 
2889  287

31
31

7,482 

 
2069  241

31
31 6,304 

 
2506  270

31
31

4,980 

 
2017  237

31
31 6,616 

 
1887  227

31
31 7,251 

 

2. Perhitungan Varian Total: 

Jumlah varians semua item (∑ ) = 
8,934+ 7,482  6,304  4,980  6,616 7,251 41,567 
Varians total (∑ ) = 

∑ ∑ 77873 1511
31

31
77873 73649,06

31  
4223,94

31     136,256. 
3. Perhitungan Perhitungan Reliabilitas: 

Rumus Alpha: 

1 1
∑

 

Lampiran 12. Contoh Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 
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6

6 1 1
41,567

136,256  

 
6
5 1 0,305  

 
6
5

0,695  

 0,834. 

 

Pada α = 5% dengan N = 31, diperoleh rtabel= 0,355. 
Karena  rtabel, maka instrumen tipe A Reliabel. 
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Perhitungan tingkat kesukaran soal tipe A 
 
Rumus: 

Mean
Jumlah skor peserta tes pada suatu soal

Jumlah peserta tes  

 tingkat kesukaran M
   

 

kriteria tingkat kesukarannya adalah sebagai berikut. 

TK < 0,3  : sukar 

 0,3 0,7 : sedang 

TK  > 0,7  : mudah 
  

No Kode 1 2 3 4 5 6 
1 UC-01 12 5 7 5 5 5 

2 UC-02 5 11 12 6 11 11 

3 UC-03 12 11 11 10 11 11 

4 UC-04 5 5 10 10 5 5 

5 UC-05 5 7 6 4 9 7 

6 UC-06 5 5 6 6 5 5 

7 UC-07 12 9 9 6 11 9 

8 UC-08 12 5 6 6 5 5 

9 UC-09 8 9 6 5 5 9 

10 UC-10 12 5 6 6 5 5 

11 UC-11 8 5 7 4 5 5 

12 UC-12 12 7 12 11 9 7 

13 UC-13 5 9 6 7 5 9 

14 UC-14 8 9 8 7 7 9 

15 UC-15 8 9 12 10 9 9 

16 UC-16 5 5 9 6 5 5 

17 UC-17 8 13 6 7 9 13 

18 UC-18 8 8 10 10 5 8 

19 UC-19 5 5 10 12 5 5 

20 UC-20 5 11 10 10 11 11 

21 UC-21 5 5 7 4 5 5 

22 UC-22 12 9 11 11 5 9 

23 UC-23 5 5 6 4 5 5 

24 UC-24 8 11 10 10 11 11 

25 UC-25 12 9 9 11 11 9 

26 UC-26 5 8 9 6 5 8 

27 UC-27 12 11 12 10 11 11 

28 UC-28 8 11 11 10 11 11 

29 UC-29 12 9 12 10 11 9 

30 UC-30 5 5 6 9 5 5 

31 UC-31 5 5 8 4 5 5 
Jumlah 249 287 241 270 237 227 

 
Soal nomor 1 : 
 Mean J     

J   
8,03 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,67 (Sedang) 

Lampiran 13. Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran 
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Soal nomor 2: 

 Mean J     
J   

9,26 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,77 (Mudah) 

Soal nomor 3: 

 Mean J     
J   

7,77 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,52 (Sedang) 

Soal nomor 4: 

 Mean J     
J   

8,71 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,73 (Mudah) 

Soal nomor 5: 

 Mean J     
J   

7,65 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,64 (Sedang) 

Soal nomor 6: 

 Mean J     
J   

7,32 

 tingkat kesukaran M
   

, 0,49 (Sedang) 
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Perhitungan Daya Beda Soal Nomor 1 Tipe A 
Rumus : 
 DP M A M B

 
 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

  0,25  : diterima 

 0 0,25 : diperbaiki 

 0  : ditolak 
 

Kelompok Atas Soal 1 Kelompok Bawah Soal 1 
No. Kode Skor No. Kode Skor 

1 UC-27 12 1 UC-04 5 
2 UC-03 12 2 UC-19 5 
3 UC-29 12 3 UC-09 8 
4 UC-12 12 4 UC-26 5 
5 UC-28 8 5 UC-13 5 
6 UC-24 8 6 UC-08 12 
7 UC-15 8 7 UC-10 12 
8 UC-22 12 8 UC-05 5 
9 UC-07 12 9 UC-16 5 

10 UC-25 12 10 UC-11 8 
11 UC-02 5 11 UC-06 5 
12 UC-20 5 12 UC-30 5 
13 UC-17 8 13 UC-23 5 
14 UC-18 8 14 UC-21 5 
15 UC-14 8 15 UC-31 5 

Jumlah   142 Jumlah   95 

 

 MeanA
J  S   

J    
9,47 

 MeanB
J  S   

J    
6,33 

 DP M A M B
 

, , , 0,26  
Berdasarkan kriteria, maka soal tipe A nomor 1 termasuk dalam kategori diterima, karena  
DP > 0,25. 

  

Lampiran 14. Contoh Perhitungan Daya Pembeda 
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Rekap Analisis Soal Uji Coba Tipe A 

No. 

Soal 

Validitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran Reliabilitas

Indeks Validitas Indeks Keputusan TK Kriteria   

1 0.585 Valid 0.26 Diterima 0.67 Sedang 

0.834 2 0.795 Valid 0.34 Diterima 0.77 Mudah 

3 0.793 Valid 0.27 Diterima 0.52 Sedang 

4 0.788 Valid 0.26 Diterima 0.73 Mudah r tabel 

5 0.718 Valid 0.26 Diterima 0.64 Sedang 0.355 

6 0.799 Valid 0.28 Diterima 0.49 Sedang   

 
 

Rekap Analisis Soal Uji Coba Tipe B 
No. 

Soal 

Validitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 
Reliabilitas

Indeks Validitas Indeks Keputusan TK Kriteria 

1 0.651 Valid 0.28 Diterima 0.77 Mudah 

0.860 2 0.609 Valid 0.32 Diterima 0.73 Mudah 

3 0.846 Valid 0.29 Diterima 0.55 Sedang 

4 0.860 Valid 0.36 Diterima 0.52 Sedang r tabel 

5 0.809 Valid 0.33 Diterima 0.62 Sedang 0.339 

6 0.823 Valid 0.32 Diterima 0.49 Sedang   

 
 

Keterangan Soal yang Dipakai untuk Penelitian 

 Soal yang akan dipakai untuk penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Soal penelitian nomor 1 menggunakan soal uji coba nomor 1 tipe A, dengan skor 

maksimum adalah 12 poin. 

2) Soal penelitian nomor 2 tidak menggunakan soal uji coba baik dari tipe A maupun 

tipe B. Hal ini dikarenakan pada soal nomor 2 baik tipe A maupun tipe B memiliki 

indeks kesukaran yang berada pada kriteria mudah. Sehingga untuk mendapatkan 

soal penelitian nomor 2 peneliti membuat beberapa soal lagi untuk nomor 2 yang 

kemudian diperlihatkan kepada tim ahli yang dalam hal ini adalah dosen 

pembimbing. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan soal mana yang akan 

dipakai dalam penelitian pada nomor 2. Skor maksimum untuk soal nomor 2 

adalah 12 poin. 

Lampiran 15. Keterangan Soal Yang Dipakai 
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3) Soal penelitian nomor 3 menggunakan soal uji coba nomor 3 tipe A, dengan skor 

maksimum adalah 15 poin. 

4) Soal penelitian nomor 4 menggunakan soal uji coba nomor 4 tipe B, dengan skor 

maksimum adalah 12 poin. 

5) Soal penelitian nomor 5 menggunakan soal uji coba nomor 5 tipe A, dengan skor 

maksimum adalah 12 poin. 

6) Soal penelitian nomor 6 menggunakan soal uji coba nomor 6 tipe B, dengan skor 

maksimum adalah 15 poin. 
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KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Nama Sekolah : SMA 1 Kendal 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi  : Jarak pada Bangun Ruang 

Kelas/Semester : X (Sepuluh) / 2 

Waktu  : 80 menit 

Kompetensi Materi 
Uraian 

Materi 
Indikator Nomor soal 

Aspek yang 

dinilai 
Bentuk soal 

Menentukan 

jarak dari titik ke 

garis, dan dari 

titik ke bidang 

dalam dimensi 

tiga 

Jarak pada 

ruang 

dimensi 

tiga 

Jarak antara 

dua titik 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara titik C dengan titik E 

pada kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 8 cm. 

1 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak dari 

titik ke garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik E ke  pada 

kubus ABCD.EFGH yang 

memiliki panjang rusuk 6 cm. 

2 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian 

Jarak dari 

titik ke 

bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak dari titik O ke bidang LNQ 

pada kubus KLMN.OPQR dengan 

luas permukaan 486 cm2.  

3 Pemecahan 

masalah  

Uraian  
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Jarak antara 

dua garis 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara  dengan  pada 

kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 6√2 cm dengan 

titik M dan N berturut-turut 

terletak di tengah-tengah  dan 

. 

4 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak dari 

garis ke 

bidang 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

Jarak dari  ke bidang TAD 

pada limas T.ABCD dengan 

panjang rusuk alas 2x cm, dan 

tinggi 3x cm. 

5 

 

Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  

Jarak antara 

dua bidang 

yang sejajar 

Dengan menggunakan prosedur 

Newman, siswa dapat menghitung 

jarak antara bidang AFH dan 

BDG pada sebuah kubus 

ABCD.EFGH yang memiliki 

panjang rusuk 6√3 cm. 

6 Penalaran dan 

komunikasi 

Uraian  
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Soal Evaluasi 
 

Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 
Petunjuk Pengerjaan Soal 

1) Tulislah identitas (nama, kelas, dan nomor absen) pada lembar jawaban yang tersedia. 

2) Tuliskan langkah-langkah pengerjaan soal secara sistematis. 

3) Tidak diperkenankan bekerja sama dengan teman. 

 

1) Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik C dengan titik 

E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah panjangnya! 

2) Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan EG . Hitunglah 

panjangnya! 

3)  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

4) Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 26 cm. Titik M  

terletak pada pertengahan EG  dan titik N terletak pada pertengahan AC . Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN  dengan MA. 

Hitunglah panjangnya! 

 
 
 
 

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR 

memiliki luas permukaan 486 cm2. 

Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak antara titik O dengan 

bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

 

Lampiran 17. Soal Evaluasi 

 

K L 

M N 

O 
P 

Q R 
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5)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6) Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 36  cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

 

 
 

  

Perhatikan gambar disamping! 

Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan 

jarak rusuk BC  ke bidang TAD, kemudian 

hitunglah panjangnya! 

  T 

C

B A 

D 

O 
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KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL EVALUASI 
Sekolah  : SMA 1 Kendal 

Kelas/Semester : X/2 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Jarak pada Bangun Ruang 

Alokasi Waktu : 80 menit 

 
No Jawaban Skor 

1 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah menghitung jarak dari titik C ke titik 

E, yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan antara titik C dengan titik E, 

yaitu . 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara titik C dengan titik E adalah panjang ruas garis yang 

menghubungkan antara titik C dengan titik E, yaitu . 

Untuk menghitung panjang  digunakan dalil Pythagoras, yaitu  

 √  

12 Skor total soal nomor 1 

3 

3 

6 

C A 

E 

 

 
A B 

C
D 

E 
F 

GH 

Keterampilan memproses (Process Skill): 

Panjang  adalah 

 √  

 √8 8  

 √64 x2 

 8√2 

Jadi, jarak antara titik C dengan titik E adalah panjang , yaitu 8√3 cm. 

 √  

 8√2 8  

 √64 x 3 
 8√3 
 

Lampiran 18. Kunci Jawaban Soal Evaluasi 
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2 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik E dengan 

. Kuncinya mencari ruas garis yang memuat E dan memotong tegak lurus 

dengan . 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Transformasi (Transformation): 

Jarak titik E ke  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik E dan 

memotong tegak lurus dengan  di titik P, yaitu . 

Pendekatan yang dilakukan untuk mencari  adalah menggunakan dalil 

Pythagoras, yaitu √ .  

3 

3 

6 

Keterampilan memproses (Process skill): 

  √   

 √6 6 6√2 

 3√2 

 √  

 √6 6  

 √36 36 

 √72 

 6√2 

Jadi, jarak antara titik E dengan  adalah panjang , yaitu 3√6 cm. 

 

Skor total soal nomor 2 12 

B 

E P  

 

√   

 6√2 3√2  

 √72 18 
 √54 
 3√6 

B A 

C D 

E F 

G H 

P 



377 
 

 
 

3 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara titik O dengan 

bidang LNQ pada kubus KLMN.OPQR yang memiliki luas permukaan 486 cm2. 

Kuncinya adalah menentukan ruas garis yang memuat titik O dan tegak lurus 

dengan bidang LNQ. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi, jarak titik O dengan bidang LNQ adalah panjang , yaitu 6√3 cm 

 

 

 

 

15 Skor total soal nomor 3 

Transformasi (Transformation): 

Jarak titik O dengan bidang LNQ adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik 

O dan tegak lurus dengan bidang LNQ di titik X, yaitu  

Pendekatan yang dilakukan adalah menggunakan dalil Pythagoras untuk mencari 

panjang ruas garis yang memuat titik O dan tegak lurus dengan bidang LNQ, yaitu 

√ . Selanjutnya mencari panjang , yaitu  

 √  

 √9 9 9√2 

 √  

 9√2 9 9√3 

 .  

 . 9√3 

       6√3 

K M 

Q O 

X 

 

Kemampuan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 L. kubus 6. L. sisi 

 486 6. L. sisi 

 L. sisi  

 P. sisi √81 

 P. sisi 9 

 

6 

3 

6 

K L 

M N 

O P 

Q R 

X
’
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4 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan 

. Kuncinya adalah mencari panjang ruas garis yang saling tegak lurus antara 

 dengan . 

Ilustrasi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jadi, jarak antara  dengan  adalah panjang , yaitu 2√6cm. 

Transformasi (Transformation): 

Jarak antara  dengan  adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik N 

pada  dan tegak lurus terhadap  di titik P, yaitu . Pendekatan yang 

digunakan untuk mencari  adalah mengguna`kan luas segitiga NAM. 

√  

6√2 6  

√108 

6√3   

Dengan alas NA, ∆ . .  

Dengan alas MA, ∆ . .  

∆ . . . .  

. 6.6√2 . 6√3.  

√
√

2√6 

Kemampuan memproses 

(Process Skill): 

Panjang  adalah: 

Lihat ∆ NAM 

  √  

 6√2 6√2  

 √72 72 

 √144 

 12 

 . . 12 6 

 6√2 

 

Skor total soal nomor 4 12 

3 

6 

3 

A B 

C 
D 

E 
F 

G H 
M 

N 

P 

M 

N 

P 

A C 

G E 
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5 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara  dengan 

bidang TAD. Kuncinya adalah mencari panjang ruas garis yang saling tegak lurus 

diantara keduanya. 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterampilan memproses (Process skill):  

Panjang  adalah  

Lihat segitiga TPQ 

 √  

 3  

 √10  

 √10 

Dengan alas PQ,  ∆ . .  

Dengan alas TP,  ∆ . .  

 ∆ . . . .  

 . 2 . 3 . √10.  

  √10 √10 

Transformasi (Transformation): 

Jarak  dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik Q 

pada , dan tegak lurus dengan bidang TAD di titik R, yaitu .  

Untuk mencari panjang  digunakan pendekatan luas segitiga TPQ. 

Jadi, jarak antara  dengan bidang TAD adalah panjang , yaitu √10cm. 

Skor total soal nomor 5 12 

3 

3 

6 

T 

C 

B A 

D 

O Q 
P 

R 

T

QP O

R 
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Nilai
skor yang diperoleh

78
10 

  

6 Memahami masalah (Comprehension): 

Permasalahan yang akan diselesaikan adalah mencari jarak antara bidang AFH 

dan BDG. Kuncinya yaitu mencari panjang ruas garis yang saling tegak lurus 

diantara keduanya. 

Ilustrasi   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi (Transformation):  

Jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah panjang ruas garis yang 

ditarik dari titik P pada bidang AFH dan tegak lurus bidang BDG, yaitu . 

Untuk mencari panjang , pendekatan yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan luas segitiga POG. 
Keterampilan memproses (Process skill): 

Panjang  adalah: 

 Lihat segitiga POG 

 √  

 6√3 6√3  

 6√6 

 . 6√6 3√6 

 √  

 6√3 3√6  

  √162 

 9√2 
Jadi, jarak antara bidang AFH dengan BDG adalah panjang , yaitu 6 cm. 

Skor total soal nomor 6 15 

6 

3 

6 

Dengan alas PG,  ∆ . .  

Dengan alas GO,  ∆ . .  

 ∆ . . . .  

 . 3√6. 6√3 . 9√2.  

  PQ √
√

6 

A B 

C D 

E F 

G H 

O 

P 

Q V Q 

P G E 

A C O 
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Rubrik Pedoman Penskoran dengan Panduan Newman 
Soal Evaluasi 

No Aspek Bobot 
Skor 

maks B x S Kriteria 

1 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik C 

dengan E dan tidak dapat menggambar panjang  

pada kubus ABCD.EFGH. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E namun tidak dapat 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E namun salah dalam 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik C dengan E kemudian menggambar 

panjang  pada kubus ABCD.EFGH dengan rapi dan 

benar. 

Transfor

masi 

(Transfor
mation) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara titik C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 
C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 
kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 
pendekatan untuk mencari jawabannya 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 
C dengan E pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 
kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 
mencari jawabannya yaitu menggunakan dalil 
Pythagoras. 
 

Lampiran 19. Rubrik Pedoman Penskoran 
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Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang  menggunakan dalil 

Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

tetapi masih dalam bentuk yang belum sederhana, 

yaitu √192. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

hingga bentuk paling sederhana, yaitu 8√3. 

2 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik E 

dengan  dan tidak dapat menggambar panjang  

pada kubus ABCD.EFGH 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik E dengan , namun tidak dapat 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik E dengan , namun salah dalam 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik E dengan  kemudian menggambar 

panjang  pada kubus ABCD.EFGH dengan rapi 

dan benar 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara titik E dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 
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1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik E dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

E dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

E dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 

mencari jawabannya dengan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang  menggunakan dalil 

Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

tetapi masih dalam bentuk yang belum sederhana, 

yaitu √27. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

dalam bentuk paling sederhana, yaitu 3√3. 

3 

 

Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 
2 3 6 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara titik O 

dengan bidang LNQ dan tidak dapat menggambar 

panjang  pada kubus KLMN.OPQR. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ namun tidak dapat 

menggambar panjang  pada kubus KLMN.OPQR. 
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2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ namun salah dalam 

menggambar panjang  pada kubus KLMN.OPQR. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ kemudian 

menggambar panjang  pada kubus KLMN.OPQR 

dengan rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ pada kubus 

KLMN.OPQR ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban.  

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ pada kubus 

KLMN.OPQR ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

O dengan bidang LNQ pada kubus KLMN.OPQR ke 

dalam kalimat dengan benar tetapi tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara titik 

O dengan bidang LNQ pada kubus KLMN.OPQR ke 

dalam kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

untuk mencari jawabannya dengan menggunakan dalil 

Pythagoras. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 
2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang  menggunakan dalil 

Pythagoras yang ditunjukkan dengan tidak adanya 

respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

tetapi masih dalam bentuk yang belum sederhana, 
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yaitu √243. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  menggunakan dalil Pythagoras 

dalam bentuk paling sederhana, yaitu 6√3. 

4 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara  

dengan  dan tidak dapat menggambar panjang  

pada kubus ABCD.EFGH.  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan  namun tidak dapat 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan  namun salah dalam 

menggambar panjang  pada kubus ABCD.EFGH. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan  kemudian menggambar 

panjang  pada kubus ABCD.EFGH dengan rapi 

dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara  dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara  dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke 

dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 

untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara  

dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara  

dengan  pada kubus ABCD.EFGH ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan 

menggunakan luas segitiga NAM. 
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Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang   yang ditunjukkan dengan 

tidak adanya respon dari siswa.  

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar mencari 

panjang  dengan pendekatan luas segitiga NAM. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan pendekatan luas segitiga 

NAM namun masih dalam bentuk yang belum 

sederhana, yaitu √
√

. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar mencari 

panjang  dengan pendekatan luas segitiga NAM 

hingga bentuk paling sederhana, yaitu 2√6. 

5 Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara  

dengan bidang TAD dan tidak dapat menggambar 

panjang  pada limas T.ABCD. 

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan bidang TAD namun tidak dapat 

menggambar panjang  pada limas T.ABCD. 

2. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan bidang TAD namun salah dalam 

menggambar panjang  pada limas T.ABCD. 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara  dengan bidang TAD kemudian 

menggambar panjang  pada limas T.ABCD dengan 

rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 
antara  dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 
dalam kalimat dan tidak dapat memilih pendekatan 
untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 
antara  dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke 
dalam kalimat dan salah dalam memilih pendekatan 
untuk mencari jawaban. 
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2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara  

dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke dalam 

kalimat dengan benar tetapi tidak dapat memilih 

pendekatan untuk mencari jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara  

dengan bidang TAD pada limas T.ABCD ke dalam 

kalimat dengan benar lalu memilih pendekatan untuk 

mencari jawabannya dengan menggunakan luas 

segitiga TAO. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang   yang ditunjukkan dengan 

tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan luas segitiga TPQ. 

2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan pendekatan luas segitiga 

TPQ tetapi masih dalam bentuk yang belum 

sederhana. 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan pendekatan luas segitiga 

TPQ dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu 
3
5 √10. 

6 

 

 

 

 

 

Memaha

mi 

masalah 

(Compreh

ension) 

2 3 6 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan jarak antara bidang 

AFH dengan bidang BDG dan tidak dapat 

menggambar panjang  yang merupakan jarak 

antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH  

1. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG namun tidak 

dapat menggambar panjang  yang merupakan jarak 

antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH 
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2. Siswa salah dalam menerjemahkan jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG dan salah dalam 

menggambar panjang  yang merupakan jarak 

antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

3. Siswa dapat menerjemahkan pertanyaan tentang jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG kemudian 

menggambar panjang  yang merupakan jarak 

antara kedua bidang pada kubus ABCD.EFGH dengan 

rapi dan benar. 

Transfor

masi 

(Transfor

mation) 

1 3 3 

0. Siswa tidak dapat menerjemahkan gambar jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan tidak dapat 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

1. Siswa salah dalam menerjemahkan gambar jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dan salah dalam 

memilih pendekatan untuk mencari jawaban. 

2. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG  pada kubus 

ABCD.EFGH  ke dalam kalimat dengan benar tetapi 

tidak dapat memilih pendekatan untuk mencari 

jawabannya. 

3. Siswa dapat menerjemahkan gambar jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG  pada kubus 

ABCD.EFGH ke dalam kalimat dengan benar lalu 

memilih pendekatan untuk mencari jawabannya 

dengan menggunakan luas segitiga POG. 

Keteramp

ilan 

memprose

s   

(Process 

Skill) 

2 3 6 

0. Siswa tidak mampu melakukan manipulasi aljabar 

untuk mencari panjang  yang ditunjukkan dengan 

tidak adanya respon dari siswa. 

1. Siswa salah melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan menggunakan luas 

segitiga POG. 
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2. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan luas segitiga POG tetapi 

masih dalam bentuk yang belum sederhana 

3. Siswa mampu melakukan manipulasi aljabar untuk 

mencari panjang  dengan menggunakan luas 

segitiga POG hingga bentuk paling sederhana, yaitu 6 

 Jumlah  78   
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No Kode 
Nomor Butir Soal Skor 

Total Nilai 
1 2 3 4 5 6 

1 Nadia Dwi Agustina 12 12 15 10 12 15 76 97.44 
2 Mazal Wimaladyatmika 12 12 15 12 12 12 75 96.15 
3 Muhammad Zaenuddin 12 12 12 10 12 15 73 93.59 
4 Hasna Insyiraah 12 10 12 12 12 15 73 93.59 
5 Ozalia Zulfa 12 12 10 12 12 10 68 87.18 
6 Anandita Mega Kumala 12 12 8 12 12 10 66 84.62 
7 Faridatun Nasicha 12 12 8 12 12 8 64 82.05 
8 Fatra Valahatul Ihda 12 12 12 4 12 6 58 74.36 
9 Arinal Hanifan 12 12 10 6 12 6 58 74.36 

10 Zuhdi Tama Adiharto 12 12 10 8 8 6 56 71.79 
11 Wahyu Prasetyo Adji 12 12 4 12 6 3 49 62.82 
12 Venna Putri Nur Kartikasari 10 10 6 6 10 6 48 61.54 
13 Harits Agung Wicaksono 12 8 6 8 8 4 46 58.97 
14 Iviana Prischa Putri Umbaran 10 8 6 8 8 4 44 56.41 
15 Aisyah Putriana 12 12 4 4 6 4 42 53.85 
16 Susiana Yuni Astuti 8 8 6 6 6 6 40 51.28 
17 Lufi Risa Irmayana 10 10 6 6 6 2 40 51.28 
18 Sari Nur Inayati 12 10 4 4 6 4 40 51.28 
19 Widyah Ayu Rahmawati 10 8 8 8 3 2 39 50.00 
20 Resa Purwa Sintesa 8 6 4 8 8 4 38 48.72 
21 Badrul Laelatuz Zahra 12 4 6 4 8 4 38 48.72 
22 Ida Sofriyanti 10 6 6 6 6 4 38 48.72 
23 Casella Ade Firdaus 12 6 4 6 6 4 38 48.72 
24 Aji Kurniawan Wibisono 10 10 4 4 6 4 38 48.72 
25 Nia Rifanda Putri 8 10 6 8 4 2 38 48.72 
26 Rudi Pradiyanto 8 8 4 6 6 4 36 46.15 
27 Sania Apriliani Putri 12 6 2 6 6 4 36 46.15 
28 Rizki Mutiara Sari 10 8 4 6 6 2 36 46.15 
29 RR. Ninda Mediana Permatahadi 12 6 4 6 6 2 36 46.15 
30 Alif Estu Widado 8 8 4 6 6 4 36 46.15 
31 Iara Aldera Shonata 8 6 6 4 2 3 29 37.18 
32 M. Agil Wakanno 8 8 0 8 4 0 28 35.90 
33 Pandu Atmadi Putra 12 10 0 4 0 1 27 34.62 

 
 

: Kelompok atas 

: Kelompok sedang 

: Kelompok bawah 
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Pedoman Wawancara 

 

Menurut Arikunto (2010: 192), pedoman wawancara merupakan suatu alat bantu yang 

digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang berupa ancer-ancer pertanyaan yang akan 

ditanyakan sebagai catatan. Pedoman wawancara dalam penelitian ini untuk masing-masing 

subjek penelitian berbeda antara satu dengan lainnya. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan 

kesalahan-kesalahan pada lembar jawaban yang dibuat oleh subjek penelitian, Berikut adalah 

pedoman wawancara untuk masing-masing subjek penelitian. 

Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 1: 

Soal nomor 4: 

P1  : Tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

P2  : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

P3 : Perhatikan gambar pada lembar jawabmu, apakah menurutmu gambar yang kamu buat 

sudah benar? 

P4  : Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis GN dengan ruas 

garis AM? 

P5  : Menurut prosedur Newman, setelah memahami masalah, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

P6  : Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mencari panjang ruas garis AN? Kenapa 

kamu tidak menuliskannya? 

P7  : Perhatikan langkah perhitungan, pada bagian transformasi kamu menulis bahwa 

jaraknya adalah ruas garis AN. ruas garis AN dan ruas garis EM memiliki panjang yang 

sama. Bukankah kamu sudah memperoleh hasil akhirnya? Kenapa kamu masih mencari 

panjang ruas garis AM? Untuk apa itu? 

 

Soal nomor 6: 

P1  : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

P2  : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

P3  : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG? 

P4  : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 

P5  : Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? Apakah sekarang kamu bisa 

melakukannya? 

P6  : Pada langkah transformasi pendekatan apa yang kamu pilih? Kenapa tidak ditulis? 

Lampiran 22. Pedoman Wawancara 
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P7  : Tolong tunjukkan ke saya bagaimana kamu memperoleh panjang ruas garis AC. 

P8  : Berapakah hasil dari 36 dikalikan dengan 6 ? Kenapa kamu menulis 192 pada lembar 

jawabmu? Bisakah kamu memperbaiki jawabanmu? 
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Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 2: 

Soal nomor 3: 

P1 : Tolong sekarang bacakan kembali soal nomor 3. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

P3 : Coba perhatikan gambarmu, apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 

P4 : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2?  

P5 : Setelah menggambar, langkah apa yang harus kamu lakukan? 

P6 : Kenapa kamu tidak melakukan langkah transformasi? 

P7 : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan angka 9√3? 

 

Soal nomor 5: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

P3 : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu titik yang berada pada ruas garis YK? 

P4 : Bagaimana kedudukan antara ruas garis TO terhadap ruas garis YK? 

P5 : Pada bagian transformasi, pendekatan apa yang kamu pilih? 

P6 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah dalil Pythagoras yang 

kamu tulis itu benar? Apakah √  

P7 : Pada langkah transformasi kamu menuliskan bahwa jarak antara rusuk BC dengan 

bidang TAD adalah ruas garis YZ. Lalu kanapa pada langkah perhitungan kamu 

memunculkan ruas garis TU? Darimana kamu mendapatkan ruas garis TU? 

 

Soal nomor 6: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

P3 : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan 

jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG?  

P4 : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 

P5 : Kenapa kamu tidak mengilustrasikan dalam dimensi 2? 

P6 : Menurut Newman, apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

P7 : Kenapa tidak ada langkah transformasi? 

P8 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bagaimana kamu bisa 

mendapatkan panjang jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Padahal kamu 

tidak bisa menggambar dan juga tidak menulis transformasi? 
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Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 3: 

Soal nomor 4: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

P3 : Perhatikan gambarmu. Apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 

P4 : Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM dengan ruas 

garis GN? 

P5 : Pada langkah transformasi, pendekatan apa yang kamu pilih untuk mencari panjang dari 

ruas garis NN’? Kenapa tidak ditulis? 

P6 : Pada bagian perhitungan, bagaimana caranya kamu mendapatkan panjang NN’? 

Bukankah kamu tidak menggambarnya? 

 

Soal nomor 5 : 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

P3 : Perhatikan gambarmu, Bolehkah saya tahu posisi segitiga TPQ pada limas T.ABCD? 

P4 : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QX terhadap ruas garis TP? 

P5 : Manakah ruas garis yang merupakan jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD? 

P6 : Pendekatan apa yang kamu gunakan? Kenapa tidak ditulis? Apakah kamu melupakan 

langkah trasformasinya lagi? 

P7 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang ruas 

garis TQ? Bukankah pada perhitungan selanjutnya kamu tidak membutuhkan panjang 

ruas garis TQ? 

P8 : Perhatikan tulisan setelah kata proses. Bolehkah saya tahu itu adalah tulisan TP dan QU 

ataukah TP dan QX? Lalu setelah tanda sama dengan, ada tulisan T x PQ. Apakah 

panjang dari titik T itu 3x? 

P9 : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan 6√10?  

 

Soal nomor 6 : 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

P3 : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara bidang 

AFH dengan bidang BDG.  

P4 : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 
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P5 : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah yang saya 

beri tanda kuning itu benar simbol dari operasi penjumlahan? 

P6 : Bolehkah saya tahu ruas garis mana yang kamu cari terlebih dahulu antara ruas garis EC 

dan ruas garis AC? 

P7 : Bolehkah saya tahu kenapa kamu mencari panjang ruas garis EC? Bukankah hasil 

akhirmu itu 6√6. Bukankah itu panjang dari ruas garis AC? 

P8 : Apakah sekarang kamu bisa memperbaiki pekerjaanmu ini? 
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Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 4: 

Soal nomor 2: 
P1 : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 
P2 : Bolehkah saya tahu nama panggilan kamu? 
P3 : Tolong bacakan kembali soal nomor 2. 
P4 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 2? 
P5 : Perhatikan gambarmu, bolehkah saya tahu letak titik O? 
P6 : Bolehkah saya tahu ruas garis apa yang merupakan jarak antara titik E dengan ruas garis 

BG? 
P7 : Perhatikan ilustrasi yang kamu buat dalam dimensi 2! Apakah menurutmu gambar yang 

kamu buat itu benar? Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 
P8 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 
P9 : Apa yang kamu ketahui tentang transformasi? 
P10 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. apakah menurutmu perhitungan yang 

kamu buat ini benar? Bisakah kamu memperbaikinya? 
 
Soal nomor 3: 
P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 3. 
P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 
P3 : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak antara 

titik O dengan bidang LNQ? 
P4 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 
P5 : Kenapa kamu tidak menuliskan langkah transformasi? 
P6 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan, berapakah hasil dari 81-64? Kenapa 

kamu menuliskan 27 pada lembar jawabmu?  
P7 : Pada akhir jawaban, kamu menulis 9√3 3√3. Bolehkah saya tahu darimana 

kamu mendapatkan titik X? 
P8 : Kenapa kamu mencari panjang ruas garis NA dan NT? Bolehkah saya tahu letak titik T 

pada gambarmu? 
 
Soal nomor 4: 
P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 4. 
P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
P3 : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak antara 

garis GN dengan garis AM? 
P4 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 
P5 : Kenapa kamu tidak menuliskan langkah transformsi? 
P6 : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah panjang ruas garis 

MN adalah 6 cm? 
P7 : Apakah menurutmu jawaban yang kamu buat masih benar? Bisakah kamu 

memperbaikinya? 
 
Soal nomor 5: 
P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 5. 
P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
P3 : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan segitiga TPQ? 
P4 : Bolehkah saya tahu letak titik P dan Q pada limas T.ABCD? 
P5 : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QU terhadap ruas garis PT? 
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P6 : Menurutmu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk BC dengan bidang 
TAD? 

P7 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 
lakukan selanjutnya? 

P8 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang ruas 
garis TQ? Bukankah pada perhitungan selanjutnya kamu tidak membutuhkan panjang 
ruas TQ? 

P9 : Perhatikan tulisan setelah kata proses. Pada baris ke dua, kenapa bisa muncul 6√10? 
Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkannya? 

 
Soal nomor 6: 
P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 
P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 
P3 : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P4 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan selanjutnya? 
P5 : Kenapa kamu tidak menuliskan langkah transformasi? 
P6 : Bolehkah saya tahu bagaimana cara kamu menentukan jarak antara bidang AFH dengan 

bidang BDG dan pendekatan apa yang kamu pilih untuk mencarinya? 
P7 : Perhatikan bagian perhitungan, tolong jelaskan maksud dari √ ? 
P8 : Setelah kamu mendapatkan panjang diagonal CE, kenapa kamu mencari panjang AC 

lagi? 
P9 : Di akhir pekerjaanmu ada tulisan 2. . Bolehkah saya tahu maksud dari 

tulisan itu? 
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Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 5: 

Soal nomor 1: 

P1 : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 

P2 : Bolehkah saya tahu nama panggilan kamu? 

P3 : Bisakah kamu membacakan soal nomor 1? 

P4 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 1? 

P5 : Perahatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara titik 

C dengan titik E? 

P6 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

P7 : Apa yang kamu ketahui tentang transformasi? 

P8 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah menurutmu perhitungan yang 

saya beri tanda itu benar? Bisakah kamu memperbaikinya? 

 

Soal nomor 3: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

P3 : Perhatikan gambarmu, yang pertama tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ? Lalu yang ke dua kenapa kamu tidak menggambar 

dalam dimensi 2? 

P4 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

P5 : Perhatikan pekerjaanmu bagian perhitungan. Di akhir jawaban, kamu menulis OX,  

kenapa sebelum itu kamu mencari panjang ruas garis MT? Bolehkah saya tahu letak titik 

T? 

P6 : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan angka-angka untuk mencari panjang 

ruas garis MT? 

P7 : Berapakah hasil dari 81 dikurangi 64? Kenapa kamu menuliskan 27 pada lembar 

jawabmu? 

P8 : Bisakah kamu memperbaiki pekerjaanmu? 

 

Soal nomor 4: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 
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P3 : Perhatikan gambarmu. Yang pertama tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak 

antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. Yang ke dua, kenapa kamu tidak 

menggambar dalam dimensi 2? 

P4 : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

P5 : Kenapa kamu tidak menuliskan langkah transformasi? 

P6 : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk mencari jaraknya? 

P7 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang ruas 

garis AM. Bukankah pada perhitungan selanjutnya tidak kamu butuhkan? 

P8 : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan angka 18√2? 

 

Soal nomor 6: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

P3 : Bolehkah saya tahu bagaimana kamu bisa mengerjakan soal nomor 6 padahal tidak ada 

gambar yang kamu buat sedikitpun? 

P4 : Bisakah kamu menggambar ilustrasinya? 

P5 : Bagaimana kamu bisa membuat bagian perhitungannya? 

P6 : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya tahu darimana kamu 

mendapatkan ruas garis PX? Dimana letak titik X? 

P7 : Perhatikan pekerjaanmu bagian perhitungan pada baris ke empat dan kelima. Kenapa 

hasil dari √36 8, adalah 6√8? Kenapa bukan √44? 

P8 : Berapakah hasil dari 36 x 8? Kenapa kamu menulis 324 pada lembar jawabmu? 

P9 : Bisakah kamu memperbaiki pekerjaanmu? 
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Pedoman Wawancara Subjek Penelitian 6: 

Soal nomor 3: 

P1 : Saudara Pandu, kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 3? 

P2 : Apakah kamu belum paham materi tersebut? 

P3 : Tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

P4 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

P5 : Menurutmu bagaimana jarak antara titik O dengan bidang LNQ? 

P6 : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak dari titik ke bidang? 

P7 : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk menghitung itu? 

 

Soal nomor 4: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

P3 : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara ruas 

garis AM dengan ruas garis GN?  

P4 : Perhatikan lembar jawabmu. Setelah kamu menemukan panjang ruas garis EG, lalu 

membagi dengan 2, kenapa kamu masih mencari panjang ruas garis NG? 

 

Soal nomor 5: 

P1 : Saudara Pandu, kenapa kamu tidak mengerjakan soal nomor 5? 

P2 : Apakah kamu belum paham materi tersebut? 

P3 : Tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

P4 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

P5 : Menurutmu bagaimana jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD? 

P6 : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara garis dengan bidang? 

P7 : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk mencari ruas garis tersebut? 

 

Soal nomor 6: 

P1 : Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

P2 : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

P3 : Apakah hanya seperti itu jawaban yang bisa kamu tulis? 

P4 : Apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 

P5 : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

P6 : Menurutmu bagaimana jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG?
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HASIL WAWANCARA 

Berikut ini adalah hasil wawancara antara Peneliti dengan Subjek Penelitian. Hasil 

wawancara berikut merupakan hasil wawancara yang telah di transliterasi dengan bahasa yang 

baku tanpa mengurangi makna dari hasil wawancara yang belum di transliterasi. 

Keterangan: 

P : Peneliti 

S : Subjek Penelitian 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 1: 

P : Selamat pagi, boleh saya tahu nama kamu? 

S : Selamat pagi juga pak, nama saya Fatra Valahatul Ihda. 

P : Bolehkah saya tahu nama panggilan kamu? 

S : Saya biasa dipanggil Fafa. 

P : Baik, Saudari Fafa, ketika kamu mengerjakan soal evaluasi, apakah kamu menemui 

kendala dalam mengerjakan? 

S : Banyak pak, sebagian besar soalnya susah, tapi saya paksa untuk menjawab. 

P : Pada bagian mana yang susah? 

S : Pada bagian ilustrasi. Saya mengetahui jaraknya, tetapi terkadang bingung untuk 

menggambarkannya. 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat jawabanmu satu-persatu. Dimulai dari soal nomor 

2. Tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

S  : Perhatikan gambar disamping!Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P  : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Mencari jarak antara titik O dengan bidang LNQ pak. 

P : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak. 

P : Apakah hanya dalam dimensi 3 saja? 

S : Dengan dimensi 2 juga pak 

P : Perhatikan lembar jawabanmu, apakah kamu menggambar dalam dimensi 2? 

S : Tidak ada pak. 

P : Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S : Maaf saya lupa pak. 

Lampiran 23. Hasil Wawancara 
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P : Apakah sekarang kamu bisa menggambarkannya? 

S : Tentu bisa pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 

P : Menurut Newman, langkah apa yang selanjutnya harus kamu lakukan? 

S : Transformasi pak. 

P : Apa itu transformasi? 

S : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ dan memilih pendekatan yang akan saya gunakan untuk mencari jarak antara titik 

O dengan bidang LNQ.  

P : Perhatikan lembar jawabmu pada bagian perhitungan. Bagaimana kamu bisa tahu 

kalau panjang KM = 9√2 cm dan OK = 9 cm, padahal yang diketahui adalah luas 

permukaan kubusnya 486 cm2.  

S : Saya mencari panjang rusuk kubusnya dulu berdasarkan luas permukaannya, 

hasilnya 9 cm pak. Itu panjang OK.  

P : Lalu bagaimana kamu mencari panjang KM? 

S : Dengan menggunakan dalil Pythagoras pak. √  

P : Bisa tolong kamu tuliskan lagi tahap perhitunganmu itu? 

S : Bisa pak (Subjek menulis) 

P : Kalau sudah selesai, tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 cm. Titik M 

terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak pada pertengahan AC. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah 

panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

S : Menghitung jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 

P : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar ilustrasinya. 

P : Perhatikan gambar pada lembar jawabmu, apakah menurutmu gambar yang kamu 

buat sudah benar? 

S : Benar pak. 

P : Tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis GN dengan ruas 

garis AM. 

S : Jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM adalah panjang ruas garis AN. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis AN? 
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S : Menurut saya itu ruas garis terpendek yang menghubungkan antara ruas garis GN 

dengan ruas garis AM. 

P : Apakah kamu masih mengingat syarat jarak antara dua garis yang sejajar? 

S : Ingat pak 

P : Apa itu?  

S : Jaraknya adalah panjang dari ruas garis terpendek dan saling tegak lurus. 

P : Apakah ruas garis AN tegak lurus dengan ruas garis AM? 

S : Tidak pak. 

P : Lalu bagaimana seharusnya jawaban yang benar? 

S : Mungkin titik N diproyeksikan ke ruas garis AM. Sehingga ada titik N’. 

P : Kenapa diproyeksikan? 

S : Sebab jika diproyeksi akan diperoleh garis yang tegak lurus pak. 

P : Jadi sekarang ruas garis manakah yang merupakan jarak antara ruas garis GN dengan 

AM? 

S : Ruas garis NN’.  

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi pak. 

P : Pendekatan apa yang kamu gunakan untuk mencari panjang ruas garis AN? 

S : Pythagoras pak. 

P : Apakah kamu menulisnya? 

S : Tidak pak. 

P : Kenapa? 

S : Maaf pak, kelewatan. 

P : Perhatikan langkah perhitungan, pada bagian transformasi kamu menulis bahwa 

jaraknya adalah ruas garis AN. ruas garis AN dan ruas garis EM memiliki panjang yang 

sama. Bukankah kamu sudah memperoleh hasil akhirnya? Kenapa kamu masih 

mencari panjang ruas garis AM? Untuk apa itu? 

S : Sebentar pak, saya lihat dulu. (Subjek meneliti lagi pekerjaannya). Sepertinya 

jawaban saya salah, dan saya juga lupa kenapa saya mencari panjang ruas garis AM 

pak. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Saya coba dulu ya pak. (Subjek menulis) 

P : iya silakan. Apakah sudah selesai? 
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S : Sudah pak. 

P : Kalau begitu tolong bacakan kembali soal nomor 6.  

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

S : Mencari jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG pak. 

P : Apa yang selanjutnya harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak. 

P : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan 

jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG? 

S : Tidak ada pak, tapi saya tahu kalau jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG 

adalah sepertiga diagonal ruang. 

P : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 

S : Ingat pak. Dengan mencari ruas garis yang saling tegak lurus dengan kedua bidang 

dan yang terpendek. 

P : Lalu menurutmu ruas garis mana yang saling tegak lurus dengan kedua bidang itu? 

S : ruas garis CE pak. 

P : Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? 

S : Mencari titik potong dengan kedua bidang. 

P : Apakah kamu tahu caranya? 

S : Tidak tahu pak. 

P : Coba kamu buat gambar kubus terlebih dahulu di kertas coret-coretan.  

S : Iya pak. (Subjek menulis). Sudah pak. 

P : Coba hubungkan titik G ke pertengahan ruas garis BD, dan titik A ke pertengahan 

ruas garis FH. Apakah kedua garis itu berpotongan dengan CE? 

S : Iya pak. 

P : Coba kedua titik itu diberi nama. 

S : Saya beri nama P dan Q. 

P : Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan 

bidang BDG? 

S : Ruas garis PQ. 

P : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 
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S : Itu soal terakhir pak, saya pikir kalau saya menggambar nanti waktu saya habis, jadi 

saya terburu-buru. 

P : Apakah sekarang kamu bisa menggambar dalam dimensi 2? 

S : Bisa pak. 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 

P : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Pada langkah transformasi pendekatan apa yang kamu 

pilih? 

S : Pythagoras pak.  

P : Kenapa tidak ditulis? 

S : Waktu itu saya tergesa-gesa pak. 

P : Sekarang ke bagian perhitungan. Tolong tunjukkan ke saya bagaimana kamu 

memperoleh panjang ruas garis AC. 

S : Dengan menggunakan dalil Pythagoras pak, √ . 

 P : Bisakah kamu menuliskan itu?. 

S : Iya pak (Subjek menulis) 

P : Berapakah hasil dari 36 dikalikan dengan 6 ? 

S : 216 pak. 

P : Kenapa kamu menulis 192 pada lembar jawabmu? 

S : Waktu itu saya salah hitung itu berarti pak. 

P : Apakah kamu bisa memperbaiki? 

S : Bisa pak (Subjek menulis). 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 

P : Kalau begitu terima kasih atas jawabanmu dan waktumu. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 2: 
P : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 
S : Selamat pagi juga pak. Nama saya Wahyu Prasetyo Adji, kelas X-5, nomor absen 31. 
P : Bolehkah saya tahu nama panggilanmu? 

S : Tyo pak. 

P : Baik Tyo, ketika kamu mengerjakan soal evaluasi, apakah kamu menemui kendala 

dalam mengerjakan? 

S : Kalau kendala tentunya ada pak, tapi saya rasa harus tetep harus dikerjakan. 

P : Apa kendala yang kamu alami? 

S : Kendala yang saya alami pada bagian ilustrasi. 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat jawabanmu satu-persatu. Dimulai dari soal nomor 

2. Tolong bacakan kembali soal nomor 2. 

S : Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan BG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahannya apa yang ada pada soal nomor 2?  

S : Menghitung jarak antara titik E dengan ruas garis BG pak. 

P : Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak. 

P : Perhatikan gambarmu. Dimanakah letak titik O?  

S : Di tengah-tengah ruas garis BG. 

P : Lalu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara titik E dengan ruas garis BG? 

S : Ruas garis EO pak. 

P : Kenapa ruas garis EO? Kenapa bukan ruas garis EB atau ruas garis EG?  

S : Sebab ruas garis EB dan ruas garis EG tidak tegak lurus dengan ruas garis BG pak. 

Yang tegak lurus dengan ruas garis BG adalah ruas garis EO. Jadi, jaraknya adalah 

ruas garis EO. 

P : Menurut Newman, setelah memahami masalah langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi. 

P : Apa itu transformasi? 

S : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik E dengan ruas 

garis BG dan memilih pendekatan yang akan saya gunakan untuk mencari jarak antara 

titik E dengan ruas garis BG. 

P : pendekatan apa yang kamu pilih untuk mencari jarak antara titik E dengan ruas garis 

BG? 



425 
 

 
 

S : Pythagoras. 

P : Baik, sekarang coba tolong lihat pekerjaanmu di bagian proses perhitungan. Apakah 

kamu bisa menunjukkan ke saya cara kamu mendapatkan panjang 6√2 dan 

panjang 3√2?  

S : Bisa pak 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 

P : Kalau begitu tolong sekarang bacakan soal nomor 3. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 

P : Selanjutnya apa yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak 

P : Coba perhatikan gambarmu, apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 

S : Saya rasa benar pak, tapi sepertinya ada yang kurang. 

P : Apa yang kurang? 

S : Belum ada titik tembus ruas garis OM di bidang LNQ. 

P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak 

P : Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ? 

S : Ruas garis OX pak. 

P : Dimanakah letak titik X itu? 

S : Titik X berada pada bidang LNQ. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis OX sebagai jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ? 

S : Karena ruas garis OX merupakan bagian dari ruas garis OM, dan ruas garis OM tegak 

lurus dengan bidang LNQ, berarti ruas garis OX juga tegak lurus dengan bidang LNQ. 

P : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S : Tidak sempat pak. 
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P : Apakah sekarang kamu bisa menggambarnya? 

S : Bisa pak. 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 

P : Kembali ke pekerjaanmu lagi. Setelah menggambar, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi pak.  

P : Apa itu transformasi? 

S : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik O dengan bidang 

LNQ dan memilih pendekatan yang akan saya gunakan untuk mencari jarak antara titik 

O dengan bidang LNQ. 

P : Apakah kamu melakukan itu? 

S : Tidak pak.  

P : Kenapa kamu tidak melakukan itu? 

S : Tidak sempat pak. 

P : Baik, sekarang kembali ke pekerjaanmu lagi. Bolehkah saya tahu darimana kamu 

mendapatkan angka 9√3? 

S : Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk 9 cm, maka diagonal ruang kubus tersebut 

adalah 9√3. 

P : Apakah kamu bisa menuliskan itu? 

S : Bisa pak. 

P : Kalau sudah selesai, tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak rusuk BC ke bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

S : Mencari jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 

P : Baik, sekarang perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu titik yang berada pada ruas 

garis YK? 

S : Itu titik O pak. 

P : Lalu bagaimana kedudukan antara ruas garis TO terhadap ruas garis YK? 

S : Ruas garis TO tegak lurus terhadap ruas garis YK. 

P : Pada bagian transformasi, pendekatan apa yang kamu pilih? 
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S : Pendekatan yang saya pilih pada langkah transformasi adalah luas segitiga. Akan 

tetapi saya lupa menuliskannya pak. 

P : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah dalil 

Pythagoras yang kamu tulis itu benar? Apakah √  

S : Itu bukan OA, tetapi OK pak. Maaf saya salah dalam menulis. 

P : Pada langkah transformasi kamu menuliskan bahwa jarak antara rusuk BC dengan 

bidang TAD adalah ruas garis YZ. Lalu kanapa pada langkah perhitungan kamu 

memunculkan ruas garis TU? Darimana kamu mendapatkan ruas garis TU? 

S : Pada waktu itu saya tergesa-gesa pak, saya salah dalam melihat gambar dalam 

dimensi 2 yang saya buat. Ruas garis YZ terlihat seperti tinggi limas, sehingga saya 

pikir jaraknya adalah ruas garis TU. 

P : Apakah kamu bisa mengerjakan lagi bagian perhitunganmu dengan lengkap? Sebab 

langkah perhitungan pada lembar jawabmu terlalu singkat.  

S : Bisa pak. 

P : Kalau sudah selesai tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

S  : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

S : Mencari jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 

P : Perhatikan gambarmu. Bisa tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan 

jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG?  

S : Di gambar yang saya buat tidak ada ruas garis itu pak, tapi saya tahu bahwa jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga panjang diagonal ruang. 

P : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 

S : Masih ingat pak, yaitu dengan mencari ruas garis yang saling tegak lurus dengan 

kedua bidang, kemudian cari ruas garis yang terpendek. 

P : Ruas garis apa yang tegak lurus dengan bidang AFH dan BDG? 

S : Ruas garis CE pak. 

P : Lalu apa yang harus kamu lakukan setelah menentukan ruas garis yang saling tegak 

lurus dengan kedua bidang? 

S : Mencari titik tembus pada kedua bidang pak. 

P : Apakah kamu bisa menulis itu? 

S : Bisa. (Subjek menulis). Sudah pak 
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P : Sekarang ruas garis apa yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG? 

S : Ruas garis XY. Titik X berada pada bidang AFH, dan titik Y berada pada bidang 

BDG. 

P : Baik, sekarang kembali ke pekerjaanmu lagi. Kenapa kamu tidak mengilustrasikan 

dalam dimensi 2? 

S : Tidak sempat pak. Sebab waktu mengerjakan sudah hampir habis. 

P : Apakah sekarang kamu bisa menggambarkan ilustrasi permasalahan soal nomor 6 

dalam dimensi 2? 

S : Bisa pak (Subjek menulis). Sudah pak. 

P : Menurut Newman, apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

S : Transformasi pak 

P : Kenapa tidak ada? 

S : Sebab waktunya sudah hampir habis pak. 

P : Sekarang ke pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bagaimana kamu bisa 

mendapatkan panjang jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. Padahal kamu 

tidak bisa menggambar dan juga tidak menulis transformasi? 

S : Menurut saya jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah sepertiga 

diagonal ruang. Jadi saya mencari panjang diagonal ruang terlebih dahulu, kemudian 

saya bagi tiga. 

P : Bagian mana yang merupakan pekerjaan mencari pajang diagonal ruang? 

S : Bagian 6√3. √3. Menurut saya itu bisa disebut pekerjaan mencari panjang diagonal 

ruang pada sebuah kubus.  

P : Apakah sekarang kamu bisa mencari panjang diagonal ruang dengan lengkap? 

S : Bisa pak. 

P : Kalau begitu terima kasih atas jawabanmu dan waktumu. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 3: 

P : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 

S : Selamat pagi juga pak. Nama saya Aisyah Putriana, kelas X-5, nomor absen 1. 

P : Bolehkah saya tahu nama panggilnmu? 

S : Aisyah pak. 

P : Baik, Aisyah pada saat mengerjakan soa evaluasi yang saya berikan, apakah kamu 

mengalami kendala? 

S : Ada pak. 

P : Apa itu? 

S : Menggambar. 

P : Pada semua soal atau hanya beberapa soal saja? 

S : Hampir semuanya pak. 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat jawabanmu. Tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 

P : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu letak titik O’ pada gambarmu itu?  

S : Titik O’ terletak pada bidang LNQ. 

P : Lalu ruas garis apa yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ? 

S : Ruas garis yang merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ adalah ruas garis 

OO’. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis OO’? Kenapa kamu tidak memilih ruas garis yang 

lain? 

S : Sebab ruas garis OO’ tegak lurus dengan bidang LNQ pak. 

P : Bisakah kamu menjelaskan maksud dari gambar yang berada di bawah gambar dalam 

dimensi 3? 

S : Itu ilustrasi dalam dimensi 2 pak. 

P : Apakah menurutmu gambar seperti itu benar? 

S : Waktu itu hanya itu yang bisa saya gambarkan pak. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek menggambar) 

P : Apakah sudah selesai? 
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S : Sudah pak. 

P : Kalau begitu, sekarang tolong bacakan soal nomor 4. 

S  : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 cm. Titik M 

terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak pada pertengahan AC. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah 

panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

S : Menghitung jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 

P : Perhatikan gambarmu. Apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 

S : Sebentar pak saya lihat dulu (Subjek mengecek lagi gambarnya). Maaf pak 

sepertinya gambar yang saya buat salah. Penempatan titik N dan M terbalik. Padahal di 

lembar coret-coretan tidak seperti itu. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. sebentar. (Subjek menggambar lagi) 

P : Apakah sudah belum? 

S : Sudah pak. 

P : Sekarang bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM 

dengan ruas garis GN? 

S : Jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah NN’. Titik N’ merupakan 

proyeksi titik N di ruas garis AM. 

P : Kembali lagi ke pekerjaanmu. Pada langkah transformasi, pendekatan apa yang kamu 

pilih untuk mencari panjang dari ruas garis NN’? 

S : Pendekatan yang saya pilih adalah luas segitiga ANM pak. 

P :Kenapa tidak ditulis lagi? 

S : Sebab saya belum terbiasa dengan prosedur Newman pak. 

P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bagaimana caranya kamu 

mendapatkan panjang NN’? Bukankah kamu tidak menggambarnya? 

S : Pada lembar pekerjaan saya memang tidak ada, tetapi pada lembar coret-coretan saya 

ada pak. 

P : Kalau begitu, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak rusuk BC ke bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
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S : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD pak. 

P : Perhatikan gambarmu, Bolehkah saya tahu posisi segitiga TPQ pada limas T.ABCD? 

S : Titik P merupakan titik tengah rusuk AD, dan titik Q merupakan titik tengah rusuk 

BC. 

P : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QX terhadap ruas garis TP? 

S : Ruas garis QX tegak lurus terhadap ruas garis TP pak. 

P : Lalu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk BC dengan bidang 

TAD? 

S : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis QX. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis QX? 

S : Sebab ruas garis yang memuat titik Q dan tegak lurus dengan bidang TAD adalah 

ruas garis QX, jadi jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis QX. 

P : Apakah kamu melupakan langkah trasformasinya lagi? 

S : iya pak. 

P : Lalu pada bagian perhitungan, apa pendekatan yang kamu pakai? 

S : Pendekatan yang saya pakai adalah luas segitiga TPQ. 

P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang 

ruas garis TQ? Bukankah pada perhitungan selanjutnya kamu tidak membutuhkan 

panjang ruas TQ? 

S : Segitiga TPQ adalah segitiga samakaki. Jadi ruas garis TP dan TQ memiliki panjang 

yang sama. Yang saya cari adalah panjang ruas garis TQ, tetapi yang saya pakai adalah 

panjang ruas garis TP. Saya rasa itu sama saja pak. 

P : Baik, sekarang perhatikan tulisan setelah kata proses. Bolehkah saya tahu itu adalah 

tulisan TP dan QU ataukah TP dan QX? Lalu setelah tanda sama dengan, ada tulisan T 

x PQ. Apakah panjang dari titik T itu 3x? 

S : Itu ruas garis TP dan ruas garis QX pak. Yang memiliki panjang 3x adalah ruas garis 

TO. 

P : Perhatikan tulisan pada baris di bawahnya. Bolehkah saya tahu darimana kamu 

mendapatkan 6√10?  

S : Itu x pak. Waktu itu saya tergesa-gesa dalam menulis. 

P : Saudari Aisyah tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 
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P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

S : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 

P : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara 

bidang AFH dengan bidang BDG.  

S : Maaf pak tidak ada. 

P : Apakah kamu masih mengingat cara menentukan jarak antara dua bidang? 

S : Maaf pak saya sudah lupa. 

P : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah yang saya 

beri tanda kuning itu benar simbol dari operasi penjumlahan? 

S : Bukan pak, ini simbol operasi perkalian. Mirip dengan tanda jumlah. 

P : Bolehkah saya tahu ruas garis mana yang kamu cari terlebih dahulu antara ruas garis 

EC dan ruas garis AC? 

S : Ruas garis AC saya cari terlebih dahulu pak. 

P : Bolehkah saya tahu kenapa kamu mencari panjang ruas garis EC? Bukankah hasil 

akhirmu itu 6√6. Bukankah itu panjang dari ruas garis AC? 

S : Maaf pak, saya tidak tahu. Ketika itu pikiran saya sudah buyar pak. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaiki pekerjaanmu ini? 

S : Maaf pak, saya tidak bisa. 

P : Baik, Saudari Aisyah, terima kasih atas jawabanmu dan waktumu. 

S : Selamat pagi juga pak. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 4: 

P : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 

S : Selamat pagi juga pak. Nama saya Badrul Lailatuz Zahra, kelas X-5, absen 6. 

P : Bolehkah saya tahu nama panggilanmu? 

S : Badrul pak. 

P : Baik, Saudari Badrul, pada saat kamu mengerjakan soal evaluasi, apakah kamu 

mengalami kendala? 

S : Ya pastinya ada pak. 

P : Kendala apa yang kamu alami? 

S : Menentukan jarak dan menggambar ilustrasinya pak. 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat pekerjaanmu. Dimulai dari soal nomor 2. Tolong 

bacakan kembali soal nomor 2. 

S  : Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan BG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 2? 

S : Menentukan jarak antara titik E dengan ruas garis BG pada kubus ABCD.EFGH. 

P : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak. 

P : Perhatikan gambarmu, bolehkah saya tahu letak titik O? 

S : Titik O berada di tengah-tengah ruas garis BG pak. 

P : Lalu ruas garis apa yang maerupakan jarak antara titik E dengan ruas garis BG? 

S : Jarak antara titik E dengan ruas garis BG adalah panjang dari ruas garis EO. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis EO? Bukankah ada ruas garis lain yang juga 

menghubungkah antara titik E dengan ruas garis BG? 

S : Karena ruas garis yang memuat titik E dan tegak lurus dengan ruas garis BG adalah 

ruas garis EO pak. 

P : Perhatikan ilustrasi yang kamu buat dalam dimensi 2! Apakah menurutmu gambar 

yang kamu buat itu benar? 

S : (Subjek mengecek lagi gambarnya). Maaf pak, sepertinya gambar yang saya buat 

salah. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak, hanya mengganti sudut siku menjadi O (Subjek memperbaiki gambarnya). 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 
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P : Baik, sekarang kembali ke pekerjaanmu lagi. Menurut Newman, setelah memahami 

permasalahan, langkah apa yang harus kamu lakukan? 

S : Transformasi pak. 

P : Apa itu transformasi? 

S : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik E dengan ruas 

garis BG dan memilih pendekatan yang akan saya gunakan untuk mencari jarak antara 

titik E dengan ruas garis BG. 

P : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Setelah mengetahui 

gambar yang kamu buat salah, apakah menurutmu perhitungan yang kamu buat ini 

benar? 

S : Kalau gambar yang kemarin benar, saya rasa jawaban saya benar pak, tapi karena 

gambar yang kemarin salah, maka jawaban saya juga salah. 

P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. 

P : Kalau begitu, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 

P : Apa langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan? 

S : Menggambar pak. 

P : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ? 

S : Maaf pak tidak ada, sebab saya nggak bisa menggambarkan ruas garis yang 

merupakan jarak antara titik O dengan bidang LNQ, tapi saya tahu panjang jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ adalah . 

P : Apakah sekarang kamu bisa menggambarkannya? 

S : Maaf pak tidak bisa. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi pak 

P : Apakah kamu menuliskannya di lembar jawaban? 

S : Maaf pak tidak saya tulis. Kelewatan. 
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P : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan, tolong saya dihitungkan 

81-64.  

S : 17 pak. 

P : Kenapa kamu menulis 27 di lembar jawabmu? 

S : Saya rasa salah hitung itu pak, tapi itu nyambung dengan perhitungan selanjutnya. 

P : Pada akhir jawaban, kamu menulis 9√3 3√3. Bolehkah saya tahu darimana 

kamu mendapatkan titik X? 

S : Jaraknya antara titik O dengan bidang LNQ adalah , inilah OX. Titik X 

berada pada bidang LNQ.  

P : Lalu kenapa kamu mencari panjang ruas garis NA dan NT? Bolehkah saya tahu letak 

titik T pada gambarmu? 

S : Titik T terletak pada bidang LNQ juga pak. Saya mencari panjang ruas garis NA dan 

NT untuk mencari panjang ruas garis MT. 

P : Kalau saya meminta kamu memperbaiki jawaban yang kamu buat, apakah kamu bisa 

melakukannya? 

S : Maaf pak tidak bisa, saya sudah lupa. Menurut saya jawaban yang saya tulis sudah 

benar. 

P : Yasudah, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 cm. Titik M 

terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak pada pertengahan AC. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah 

panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

S : Menentukan jarak antara ruas garis GN dengan ruas garis AM. 

P : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak 

antara garis GN dengan garis AM? 

S : Maaf pak gambar yang saya buat ada yang kurang, itu tidak sesuai dengan yang saya 

buat di lembar coret-coretan. Harusnya ada titik O di ruas garis AM. 

P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek memperbaiki pekerjaannya) 

P : Apakah sudah selesai? 

S : Sudah pak. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 
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S : Transformasi pak. 

P : Adakah itu di lembar jawabmu? 

S : Maaf pak tidak ada, mohon dimaklumi, saya belum terbiasa menyelesaikan soal 

matematika dengan prosedur Newman. 

P : Menurutmu ruas garis apa yang merupakan jarak antara garis GN dengan AM? Dan 

pendekatan apa yang akan kamu pilih untuk mencarinya? 

S : Jarak antara garis GN dengan AM adalah panjang ruas garis ON. Untuk mencarinya 

digunakan pendekatan luas segitiga AMN. 

P : Sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah panjang ruas 

garis MN adalah 6 cm? 

S : Tidak pak, seharusnya 6√2. 

P : Lalu apakah menurutmu jawaban yang kamu buat masih benar? 

S : Salah pak. 

P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak, hanya mengganti 6 dengan 6√2. (Subjek menulis). Sudah selesai pak. 

P : Apakah hasilnya 2√6? 

S : Iya pak. 

P : Saudari Badrul, tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak rusuk BC ke bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

S : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 

P : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan segitiga 

TPQ? 

S : Dari limas T.ABCD pak. 

P : Bolehkah saya tahu letak titik P dan Q pada limas T.ABCD? 

S : Titik P terletak di tengah-tengah rusuk AD, dan titik Q terletak di tengah-tengah 

rusuk BC. 

P : Bagaimanakah kedudukan ruas garis QU terhadap ruas garis PT? 

S : Ruas garis QU tegak lurus terhadap ruas garis PT pak. 

P : Menurutmu ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk BC dengan 

bidang TAD? 

S : Ruas garis QU pak. 
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P : Kenapa kamu memilih ruas garis QU? Kenapa tidak memilih ruas garis QP atau QT? 

S : Sebab ruas garis yang memuat titik Q dan tegak lurus dengan ruas garis PT adalah 

ruas garis QU, jadi jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah ruas garis QU. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan selanjutnya? 

S : Transformasi pak. Tapi maaf pak tidak saya tulis lagi. Yang penting saya tahu ruas 

garis yang merupakan jaraknya dan bisa memilih pendekatan yang saya gunakan pada 

bagian perhitungan. 

P : Kalau begitu sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa 

kamu mencari panjang ruas garis TQ? Bukankah pada perhitungan selanjutnya kamu 

tidak membutuhkan panjang ruas TQ? 

S : Segitiga TPQ adalah segitiga samakaki. Jadi ruas garis TP dan TQ memiliki panjang 

yang sama. Yang saya cari adalah panjang ruas garis TQ, tetapi yang saya pakai adalah 

panjang ruas garis TP. Saya rasa itu sama saja pak. 

P : Perhatikan tulisan setelah kata proses. Pada baris ke dua, kenapa bisa muncul 6√10? 

Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkannya?  

S : Itu x pak. Waktu itu saya tergesa-gesa dalam menulis. Sehingga terlihat seperti angka 

6. 

P : Baik, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

S : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 

P : Perhatikan gambarmu. Tolong tunjukkan ke saya ruas garis yang merupakan jarak 

antara bidang AFH dengan bidang BDG. 

S : Maaf pak tidak ada, soalnya ketika evaluasi saya membuatnya tergesa-gesa, jadi 

bagian gambar saya lewati. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 

P : Sekarang yang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara bidang AFH dengan 

bidang BDG? 

S : Ruas garis PX pak. 

P : Bolehkah saya tahu letak titik P dan titik X? 
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S : Titik P terletak pada bidang AFH, sedangkan titik X terletak pada bidang BDG. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan selanjutnya? 

S : Transformasi pak. 

P : Adakah itu di lembar jawabmu? 

S : Tidak ada pak. Karena ini soal terakhir, jadi saya tergesa-gesa dalam mengerjakan. 

Sehingga tidak saya tulis. 

P : Bolehkah saya tahu bagaimana cara kamu menentukan jarak antara bidang AFH 

dengan bidang BDG dan pendekatan apa yang kamu pilih untuk mencarinya? 

S : Jarak antara bidang AFH dengan BDG adalah sepertiga diagonal ruang CE pak. 

Untuk mencarinya digunakan dalil Pythagoras. 

P : Perhatikan bagian perhitungan, tolong jelaskan maksud dari √ ? 

S : Itu maksudnya mau mencari panjang diagonal sisi AC. 

P : Setelah kamu mendapatkan panjang diagonal CE, kenapa kamu mencari panjang AC 

lagi? 

S : Sepertinya terlalu bersemangat, tapi juga terlalu tergesa-gesa. 

P : Di akhir pekerjaanmu ada tulisan 2. . Bolehkah saya tahu maksud 

dari tulisan itu? 

S : Karena titik P terletak pada bidang AFH dan titik X terletak pada bidang BDG, maka 

panjang dari  adalah . Menurut saya itu sama aja artinya dengan 

2. . 

P : Baik, Saudari Badrul terima kasih atas jawabanmu, dan waktumu. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 5: 

P : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 

S : Selamat pagi juga pak. Nama saya Iara Aldera Shonata, kelas X-5, absen 12. 

P : Bolehkah saya tahu nama panggilan untuk Iara Aldera Shonata? 

S : Rara. 

P : Baik Rara, pada saat mengerjakan soal evaluasi, apakah kamu mengalami kendala? 

S : Ada pak. 

P :Apa itu? 

S : Terkadang saya lupa prosedur Newman, dan juga ilustrasi sepertinya susah. 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat jawabanmu. Kita mulai dari soal nomor 1. Tolong 

bacakan kembali soal nomor 1. 

S : Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik C dengan titik 

E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 1? 

S : Menhitung jarak antara titik C dengan titik E. 

P : Perahatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara 

titik C dengan titik E? 

S : Jarak antara titik C dengan titik E adalah ruas garis CE. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi pak. 

P : Apa itu Transformasi? 

S : Pada langkah transformasi saya harus menuliskan jarak antara titik C dengan titik E 

dan memilih pendekatan yang akan saya gunakan untuk mencari jarak antara titik C 

dengan titik E. 

P : Baik, sekarang perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Apakah 

menurutmu perhitungan yang saya beri tanda itu benar? 

S : Salah pak? 

P : Sepertinya kamu tidak bisa melakukan proses aljabar pada langkah perhitungan. 

S : Ketika evaluasi saya lupa. Tapi sekarang ingat. 

P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek menulis). Jaraknya 8√3 cm. 

P : Baik, kalau begitu sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 2. 
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S : Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan BG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 2? 

S : Menghitung jarak antara titik E dengan ruas garis BG. 

P : Perhatikan gambarmu, tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan jarak antara titik 

E dengan ruas garis BG. 

S : Jarak antara titik E dengan ruas garis BG adalah ruas garis EO. 

P : Bolehkah saya tahu letak titik O? 

S : Titik O terletak di tengah-tengah ruas garis BG. 

P : Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S : Saya bingung harus mengambil dari bagian mana pada gambar dalam dimensi 3. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi pak. 

P : Kenapa tidak ditulis? 

S : Maaf pak saya lupa. 

P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya tahu darimana 

kamu mendapatkan 3√2? 

S : Titik O berada di tengah-tengah ruas garis BG, berarti panjang ruas garis GO adalah 

setengah dari panjang ruas garis BG 

P : Bisakah kamu menuliskan itu? 

S : Bisa pak. (Subjek menulis). Sudah selesai pak. 

P : Baik, Saudari Rara sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

S :Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Menghitung jarak dari titik O ke bidang LNQ. 

P : Kenapa tidak ditulis? 

S : Maaf pak lupa. 

P : Perhatikan gambarmu, yang pertama tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan 

jarak antara titik O dengan bidang LNQ? Lalu yang ke dua kenapa kamu tidak 

menggambar dalam dimensi 2? 
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S : Jarak antara titik O dengan bidang LNQ adalah ruas garis OX, titik X terletak pada 

bidang LNQ. Ketika evaluasi saya tidak bisa menggambarnya. Kemudian mengenai 

ilustrasi dalam dimensi 2 sepertinya saya kelewatan pak. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek menggambar).  

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi, tapi maaf tidak saya tulis pak, sebab saya lupa. 

P : Sekarang perhatikan pekerjaanmu bagian perhitungan. Di akhir jawaban, kamu 

menulis OX,  kenapa sebelum itu kamu mencari panjang ruas garis MT? Bolehkah 

saya tahu letak titik T? 

S : Jadi panjang dari ruas garis OX adalah panjang ruas garis OM dikurangi dengan 

panjang ruas garis MT. Titik T terletak pada bidang LNQ. Jadi sebelum mencari 

panjang ruas garis OX, terlebih dahulu saya mencari panjang ruas garis MT. 

P : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan angka-angka untuk mencari 

panjang ruas garis MT? 

S : Maaf pak tidak tahu, saya sudah lupa. 

P : Berapakah hasil dari 81 dikurangi 64? 

S : 17 pak. 

P : Kenapa kamu menulis 27 pada lembar jawabmu? 

S : Saya rasa salah hitung itu pak, tapi itu nyambung dengan perhitungan selanjutnya. 

P : Saudari Rara sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 cm. Titik M 

terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak pada pertengahan AC. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah 

panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

S : Menghitung jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 

P : Perhatikan gambarmu. Yang pertama tolong tunjukkan ruas garis yang merupakan 

jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. Yang ke dua, kenapa kamu tidak 

menggambar dalam dimensi 2? 

S : Maaf pak, sepertinya gambar yang saya buat salah. 

P : Bagian mana yang salah? 
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S : Seharusnya titik M dihubungkan dengan titik A, bukan ke titik D. Kemudian titik N 

dihubungkan ke titik G bukan ke titik F. Gambar ini berbeda dengan yang saya buat di 

lembar coret-coretan. 

P : Apakah sekarang kamu bisa memperbaikinya? 

S : Bisa pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 

P :  Sekarang manakah ruas garis yang merupakan jarak antara garis AM dengan GN? 

S : Jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah ruas garis NN’. 

P : Bolehkah saya tahu letak titik N’? 

S : Titik N’ merupakan proyeksi titik N pada ruas garis AM. 

P : Menurut Newman, setelah memahami permasalahan, langkah apa yang harus kamu 

lakukan? 

S : Transformasi. Maaf tidak saya tulis pak. 

P : Manakah ruas garis yang merupakan jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis 

GN? Pendekatan apa yang bisa digunakan untuk mencarinya? 

S : Jaraknya adalah panjang ruas garis NN’. Untuk mencarinya digunakan dalil 

Pythagoras dan luas segitiga ANM. 

P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Kenapa kamu mencari panjang 

ruas garis AM. Bukankah pada perhitungan selanjutnya tidak kamu butuhkan? 

S : Pada perhitungan selanjutnya saya masih membutuhkan panjang dari ruas garis AM. 

Angka 6√3 adalah panjang dari ruas garis AM. 

P : Bolehkah saya tahu darimana kamu mendapatkan angka 18√2? 

S : Itu luas segitiga ANM dengan alas AN pak. 
P : Baik, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 5. 
S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan menggunakan prosedur Newman. 
Gambarkan jarak rusuk BC ke bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya!  

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 
S : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 
P : Bolehkah saya tahu bagaimana kamu bisa mengerjakan soal nomor 5 padahal tidak 

ada gambar yang kamu buat sedikitpun? 
S : Maaf pak ketika evaluasi gambar yang saya buat di lembar coret-coretan tidak 

sempat saya salin. Tetapi saya bisa menggambarnya. 
P : Coba tolong gambarkan. 
S : Iya pak. (Subjek menggambar). Sudah selesai pak. 

P : Ruas garis manakah yang merupakan jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD? 

S : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis QR. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis QR? 

S : Sebab ruas garis QR tegak lurus dengan ruas garis TP. 
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P : Kenapa bisa begitu? Memangnya dimana letak titik P, Q, dan R? 
S : Titik P terletak di tengah-tengah rusuk AB, Titik Q terletak di tengah-tengah rusuk 

BC, lalu titik R merupakan proyeksi titik Q pada ruas garis TP. 
P : Apakah kamu lupa dalam menulis transformasi? 
S : Iya pak, maaf. 
P : Apakah kamu tahu jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD dan pendekatan untuk 

mencarinya? 
S : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis QR. Untuk 

mencarinya menggunakan luas segitiga TPQ. 
P : Apakah kamu bisa melakukan operasi aljabar berkaitan dengan pendekatan yang 

kamu pilih pada langkah perhitungan? 

S : Saya bisa menyelesaikan pekerjaan saya pada langkah perhitungan. 

P : Baik, Saudari Rara, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan  apa yang ada pada soal nomor 6? 
S : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 
P : Bolehkah saya tahu bagaimana kamu bisa mengerjakan soal nomor 6 padahal tidak 

ada gambar yang kamu buat sedikitpun? 
S : Maaf pak saya tidak bisa menggambarnya. 
P : Bagaimana kamu bisa membuat bagian perhitungannya? 
S : Saya bisa membayangkan kalau jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah 

sepertiga panjang diagonal ruang CE. Jadi tinggal mencari panjang diagonal ruang, 
lalu dibagi 3. 

P : Kenapa kamu memilih diagonal ruang CE? Kenapa tidak memilih AG, HB, atau DF? 
S : Sebab diagonal ruang yang tegak lurus dengan bidang AFH dan BDG adalah 

diagonal ruang CE. 
P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya tahu darimana 

kamu mendapatkan ruas garis PX? Dimana letak titik X? 
S : Di dalam pikiran saya titik P tereletak pada bidang AFH, dan titik X terletak pada 

bidang BDG. 
P : Perhatikan pekerjaanmu bagian perhitungan pada baris ke empat dan kelima. Kenapa 

hasil dari √36 8, adalah 6√8? Kenapa bukan √44? 
S : Maaf pak, maksud saya itu adalah tanda perkalian, karena tergesa-gesa tertulis seperti 

tanda penjumlahan. 
P : Berapakah hasil dari 36 x 8? 
S : 288. 
P ; Kenapa pada lembar jawaban kamu tulis 324? Apakah menurutmu jawabanmu masih 

benar? 
S : Salah pak.  
P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S : Bisa pak. (Subjek menulis). Ini pak, hasilnya 18. 
P : Baik Saudari Rara, terima kasih atas jawabanmu dan waktumu. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 6: 

P : Selamat pagi, boleh saya tahu identitas kamu? 

S : Nama saya Pandu Atmadi Putra, kelas X-5 pak, nomor absennya 22. 

P : Bolehkah saya tahu nama panggilan untuk Pandu Atmadi Putra? 

S : Pandu pak. 

P : Baik Pandu, pada saat mengerjakan soal evaluasi, apakah kamu mengalami kendala? 

S : Ada banya pak. 

P : Apa saja itu? 

S : Tentang prosedur Newman pak. 

P : Kenapa kamu tidak mengerjakan dengan prosedur Newman?  

S : Iya pak 

P : Kenapa tidak mengerjakan dengan menggunakan prosedur Newman? 

S : Sebab saya tidak bisa pak. 

P : Kalau saya meminta kamu untuk mengerjakan lagi dengan menggunakan prosedur 

Newman, apakah kamu bisa melakukannya? 

S : Belum tau pak. 

P : Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S : Saya tidak bisa melakukannya pak. 

P : Lalu untuk soal nomor 3 dan nomor 5, kenapa kamu tidak mengerjakannya? 

S : Ya karena memang saya tidak bisa pak. 

P : Bagian mana yang tidak kamu bisa? 

S : Pada bagian prosedur dan ilustrasinya. 

P : Berarti kamu belum paham materi pada soal tersebut? 

S : Sepertinya begitu pak 

P : Baik, kalau begitu mari kita lihat pekerjaanmu. Dimulai dari soal nomor 1. Tolong 

bacakan kembali soal nomor 1. 

S : Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik C dengan titik 

E pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 8 cm. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 1? 

S : Menghitung jarak antara titik C dengan titik E. 

P : Kenapa kamu tidak menggambar dalam dimensi 2? 

S : Maaf pak saya tidak bisa. Saya tidak tahu harus mengambil bagian yang mana dari 

gambar dalam dimensi 3. 

P : Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara titik C dengan titik E? 
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S : Jarak antara titik C dengan titik E adalah panjang ruas garis CE. 

P : Kenapa langkah transformasi tidak kamu tulis?  

S : Saya tidak bisa mengerjakan dengan mengguakan prosedur Newman. 

P : Baik, kalau begitu sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 2. 

S : Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Dengan menggunakan 

prosedur Newman, gambarkan jarak antara titik E dengan BG. Hitunglah panjangnya!  

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 2? 

S : Menghitung jarak antara titik E dengan ruas garis BG. 

P : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara 

titik E dengan ruas garis BG? 

S : Jarak antara titik E dengan ruas garis BG adalah panjang ruas garis EO. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis EO? 

S : Sebab ruas garis EO tegak lurus dengan ruas garis BG. 

P : Bolehkah saya tahu letak dari titik O? 

S : Titik O terletak di tengah-tengah ruas garis BG.  

P : Kenapa langkah transformasi tidak kamu tulis?  

S : Saya tidak bisa mengerjakan dengan mengguakan prosedur Newman. 

P : Perhatikan pekerjaanmu pada bagian perhitungan. Bolehkah saya tahu kenapa kamu 

mencari panjang ruas garis CF? 

S : Saya mencari panjang ruas garis CF untuk mencari panjang dari ruas garis FO. 

Panjang ruas garis FO adalah setengah dari panjang ruas garis CF. Kemudian 

√ . 

P : Baik, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 3. 

S : Maaf pak, saya tidak mengerjakan. 

P : Baca saja dulu soalnya. 

S :Perhatikan gambar disamping! Diketahui Sebuah kubus KLMN.OPQR memiliki luas 

permukaan 486 cm2. Dengan menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak 

antara titik O dengan bidang LNQ. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 3? 

S : Menghitung jarak antara titik O dengan bidang LNQ. 

P : Menurutmu bagaimana jarak antara titik O dengan bidang LNQ? 

S : Jarak titik O dengan bidang LNQ adalah panjang ruas garis dari titik O ke tengah-

tengah ruas garis LN. 

P : Kenapa begitu? 
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S : Tidak tahu pak, menurut saya itu jaraknya. 

P : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak dari titik ke bidang? 

S : Lupa pak. 

P : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk menghitung itu? 

S : Pythagoras pak. 

P : Bisakah kamu menuliskannya? 

S : Bisa pak. (Subjek menulis) 

P : Baik, sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 4. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√2 cm. Titik M 

terletak pada pertengahan EG dan titik N terletak pada pertengahan AC. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara GN dengan MA. Hitunglah 

panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 4? 

S : Menghitung jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN. 

P : Perhatikan gambarmu. Bolehkah saya tahu ruas garis yang merupakan jarak antara 

ruas garis AM dengan ruas garis GN?  

S : Jarak antara ruas garis AM dengan ruas garis GN adalah panjang ruas garis MG pak. 

P : Kenapa kamu memilih ruas garis MG? 

S : Karena ruas garis MG adalah ruas garis terpendek yang menghubungkan antara garis 

AM dengan garis GN. 

P : Apakah ruas garis MG tegak lurus dengan ruas garis AM? 

S : Tidak pak. 

P : Lha kenapa kamu pilih? 

S : Karena terpendek. 

P : Kalau begitu pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk mencari panjang MG? 

S : Pythagoras pak, pertama mencari panjang ruas garis EG terlebih dulu, lalu nanti 

dibagi 2, karena panjang ruas garis MG adalah setengah dari panjang ruas garis EG.  

P : Perhatikan lembar jawabmu. Setelah kamu menemukan panjang ruas garis EG, lalu 

membagi dengan 2, kenapa kamu masih mencari panjang ruas garis NG? 

S : Tidak tahu pak. Supaya lembar jawab saya terlihat penuh. 

P : Baiklah kalau begitu. Sekarang tolong bacakan kembali soal nomor 5. 

S : Maaf pak, saya tidak mengerjakan lagi. 

P : Baca saja dahulu soalnya. 
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S : Perhatikan gambar disamping! Diketahui sebuah limas T.ABCD dengan panjang 

rusuk alas 2x cm, dan tinggi 3x cm. Dengan menggunakan prosedur Newman, 

gambarkan jarak rusuk BC ke bidang TAD, kemudian hitunglah panjangnya!  

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 5? 

S : Menghitung jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD. 

P : Menurutmu bagaimana jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD? 

S : Jarak antara rusuk BC dengan bidang TAD adalah panjang ruas garis dari tengah-

tengah rusuk BC ke tengah-tengah bidang TAD. 

P : Kenapa begitu? 

S : Tidak tahu pak, menurut saya itu jaraknya 

P : Apakah kamu masih ingat cara menentukan jarak antara garis dengan bidang? 

S : Tidak ingat pak. 

P : Pendekatan apa yang akan kamu gunakan untuk mencari ruas garis tersebut? 

S : Pythagoras pak. 

P : Bisakah kamu menulisnya?. 

S : Bisa pak.(Subjek menulis) Ini pak sudah. 

P : Berapa jaraknya? 

S : √  cm. 

P : Sekarang ke soal terakhir. Tolong bacakan kembali soal nomor 6. 

S : Diketahui sebuah kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 6√3 cm. Dengan 

menggunakan prosedur Newman, gambarkan jarak antara bidang AFH dengan bidang 

BDG. Hitunglah panjangnya! 

P : Permasalahan apa yang ada pada soal nomor 6? 

S : Menghitung jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG. 

P : Apakah hanya seperti itu jawaban yang bisa kamu tulis? 

S : Saya belum paham pak, dan juga waktu ,mengerjakan sudah hampir habis, saya bikin 
seadanya pak. 

P : Apakah menurutmu gambar yang kamu buat itu benar? 
S : Salah pak 
P : Apakah kamu bisa memperbaikinya? 
S : Tidak bisa pak. 
P : Lalu menurutmu bagaimana jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG? 
S : Jarak antara bidang AFH dengan bidang BDG adalah panjang dari setengah diagonal 

ruang. 
P : Bisakah kamu menuliskannya? 
S : Bisa pak (Subjek menulis). 18 dibagi 2,  jadi jaraknya adalah 9 cm pak. 
P : Baik Saudara Pandu, terima kasih atas jawabanmu dan waktumu. Selamat siang. 
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Dokumentasi Penelitian 
  

Foto 1. Siswa sedang berdiskusi 
mengerjakan LKS 

Foto 3. Peneliti menjelaskan materi jarak pada 
bangun ruang dengan Cabri 3D 

Foto 2. Perwakilan kelompok sedang 
menjelaskan hasil diskusinya di depan kelas 

Foto 4. Siswa mengerjakan latihan soal 

Foto 5. Siswa mengerjakan soal evaluasi Foto 6. Siswa mengerjakan soal evaluasi 
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Foto 7. Wawancara dengan subjek 1 Foto 8. Wawancara dengan subjek 2 

Foto 9. Wawancara dengan subjek 3 Foto 10. Wawancara dengan subjek 4 

Foto 11. Wawancara dengan subjek 5 Foto 12. Wawancara dengan subjek 6 


