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ABSTRAK 

Satiti, T. 2014. Analisis dengan Prosedur Newman terhadap Kesalahan Peserta 

Didik Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Matematika. 

Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing utama Drs. Amin Suyitno, M.Pd.  

 

Kata kunci : analisis, prosedur Newman, kesalahan, pemecahan masalah. 

 

 Peserta didik kelas VII SMP Negeri 3 Ungaran membuat kesalahan pada 

saat mengerjakan soal pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah 

segiempat. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab hal 

tersebut terjadi adalah dengan menganalisis kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika. Tujuan dari penelitian ini 

adalah mengetahui jenis dan penyebab kesalahan peserta didik dengan prosedur 

Newman dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika materi 

keliling dan luas daerah segiempat.  

 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 

dilakukan menggunakan metode tes dan wawancara. Subjek penelitian diambil 6 

dari 33 peserta didik kelas VII-C, masing-masing terdiri atas 2 peserta didik dari 

kelompok atas, sedang, dan bawah. Pengelompokkan didasarkan perangkingan 

hasil tes peserta didik, kemudian dipilih 2 peserta didik dengan nilai terendah 

pada masing-masing kelompok. Setiap subjek penelitian diwawancarai terkait 

hasil pekerjaannya pada soal materi keliling dan luas daerah segiempat. Uji 

keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. 

 Diperoleh simpulan, peserta didik 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 dilakukan 

peserta didik saat mengerjakan soal, tidak ada peserta didik yang melakukan jenis 

kesalahan membaca. Kesalahan baru dilakukan peserta didik pada saat memahami 

masalah. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan dalam memahami 

masalah. Penyebabnya adalah karena tidak paham dengan kalimat dalam soal dan 

tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang peneliti berikan, yaitu soal yang 

membutuhkan penafsiran kebahasaan. Selain itu soal yang diberikan oleh peneliti 

dianggap terlalu sulit. Jenis kesalahan selanjutnya yang dilakukan peserta didik 

adalah kesalahan kemampuan dalam memproses. Penyebabnya adalah karena 

kurang hati-hati dan terburu-buru dalam menjawab permasalahan yang diberikan, 

belum mampu mentransformasikan kalimat bahasa sehari-hari ke dalam 

persamaan matematika, salah dalam memahami konsep aljabar terkait dengan 

perbandingan dan tidak bisa menggunakan rumus Phytagoras, dan salah atau 

kurang teliti dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya adalah sisi-

sisi layang-layang. Beberapa solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan 

kesalahan peserta didik adalah memberikan penguatan kembali kepada peserta 

didik dalam bidang aljabar dan keterampilan dalam menafsirkan kalimat bahasa 

sehari-hari menjadi pernyataan matematika. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam mengembangkan 

kualitas sumber daya manusia. Pada UU No. 20 pasal 3 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional disebutkan bahwa pendidikan diberikan dengan tujuan untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab (Hamalik, 2005: 81). Salah satu cara mengembangkan potensi peserta didik 

adalah melalui pembelajaran matematika. Matematika yang merupakan ilmu 

universal memiliki peran yang besar dalam perkembangan di bidang ilmu 

pengetahuan, teknologi dan informasi. Pelajaran matematika diberikan pada setiap 

jenjang pendidikan di sekolah di Indonesia dengan tujuan untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif serta kemampuan bekerjasama peserta didik. Selain itu penguasaan tentang 

matematika yang baik akan menjadi landasan pesatnya pengembangan 

pengetahuan lain di masa depan.  

Salah satu aspek yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah adalah kemampuan pemecahan masalah. Pada panduan 

standar kompetensi mata pelajaran matematika yang dikeluarkan oleh Depdiknas, 
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disebutkan bahwa kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu dari 

tujuan diadakannya pembelajaran matematika di sekolah (Depdiknas, 2006: 140). 

Kemampuan pemecahan masalah penting untuk dikembangkan karena sejalan 

dengan hakikat tujuan pendidikan di Indonesia yaitu suatu proses yang terus 

menerus untuk menanggulangi masalah yang dihadapi sepanjang hayat. Untuk 

menghadapinya manusia perlu dilatih berpikir mandiri yang didapatkan salah 

satunya melalui pembelajaran berbasis pemecahan masalah (Hudojo, 2003: 148). 

Selanjutnya menurut Bell (dalam Wijayanti, 2009) kemampuan 

pemecahan masalah penting untuk dikembangkan di sekolah karena strategi-

strategi pemecahan masalah yang umumnya dipelajari dalam pembelajaran 

matematika, dalam hal-hal tertentu dapat ditransfer dan diaplikasikan dalam 

situasi pemecahan masalah yang lain. Selain itu, penyelesaian masalah secara 

matematis dapat membantu para peserta didik meningkatkan daya analitis mereka 

dan dapat menolong mereka dalam menerapkan daya tersebut pada bermacam-

macam situasi. Menyadari akan pentingnya kemampuan pemecahan masalah 

matematika dalam kehidupan, maka sudah selayaknya peserta didik perlu 

menguasainya dengan baik agar dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Namun pada kenyataannya, berdasarkan hasil tes terbaru yang dilakukan 

oleh Program for Internasional Students Assessment (PISA) 2012 terhadap 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal yang menuntut kemampuan 

penalaran dan pemecahan masalah, Indonesia masih berada pada level yang paling 

bawah. Dari 64 negara peserta PISA, dari tahun 2003 sampai dengan 2012 
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Indonesia selalu menempati posisi peringkat di bawah 60 besar untuk PISA 

kategori Matematika. 

Geometri merupakan salah satu dari empat ruang lingkup mata pelajaran 

matematika pada satuan SMP (Depdiknas, 2006: 140). Selain itu, geometri juga 

merupakan salah satu standar isi dalam National Council of Teacher of 

Mathematics (NCTM). Geometri merupakan ilmu yang mempelajari hubungan 

antara titik, garis, sudut, bidang dan bangun ruang. Geometri merupakan suatu 

sistem dengan penalaran yang logis, dari fakta-fakta yang diterima sebagai 

kebenaran ditemukan sifat-sifat yang semakin berkembang. Menurut Guven 

(dalam Kurniawan, 2012) tujuan utama pembelajaran geometri adalah peserta 

didik dapat memanfaatkan geometri dalam proses pemecahan masalah serta 

memahami dan menjelaskan dunia fisik di sekitar lingkungan. Oleh karena itu, 

geometri merupakan cabang matematika yang penting untuk dipelajari.  

Materi bangun datar merupakan salah satu materi geometri pada mata 

pelajaran matematika kurikulum KTSP kelas VII di semester genap yang harus 

dikusai baik oleh peserta didik karena merupakan salah satu materi yang 

menentukan kelulusan Ujian Nasional (UN). Akan tetapi pada kenyataannya 

menurut hasil statistik, selama 3 tahun berturut-turut hasil UN SMP menunjukkan 

bahwa persentase daya serap peserta didik tentang kemampuan menyelesaikan 

masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar masih rendah, baik 

di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional yaitu kurang dari 50% (Tabel 

1.1). 
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Tabel 1.1 Persentase Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional 

SMP/MT Kemampuan Menyelesaikan Masalah yang Berkaitan dengan Luas dan 

Keliling Bangun Datar. 

Tahun Pelajaran Tingkat Kabupaten Tingkat Propinsi Tingkat Nasional 

2010/2011 

2011/2012 

2012/2013 

43,73% 

25,5% 

35,7% 

49,95% 

29,91% 

36,31% 

66,39% 

31,04% 

53,02% 

*) Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah 

Sumber : Laporan Hasil Ujian Nasional oleh Pusat Pendidikan, Badan Penelitian 

dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional.  

 Selanjutnya berdasarkan data soal Ujian Nasional (UN) matematika SMP 

tentang materi bidang datar dari tahun 2011 sampai 2013, diperoleh hasil bahwa 

pada tahun 2011, terdapat 5 soal materi bidang datar dengan rincian 3 soal tentang 

segiempat dan 2 soal tentang segitiga. Begitu juga pada tahun 2012, terdapat 5 

soal materi bidang datar dengan rincian 3 soal tentang segiempat dan 2 soal 

tentang segitiga. Selanjutnya pada tahun 2013 terdapat 7 soal materi bidang datar 

dengan rincian 4 soal tentang segiempat dan 3 soal tentang segitiga. 

 Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengetahui penyebab 

rendahnya nilai hasil belajar peserta didik yaitu dengan menganalisis kesalahan 

hasil belajarnya. Dalam penelitian ini, hasil belajar peserta didik yang akan 

dianalisis adalah hasil pekerjaan peserta didik kelas VII dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah materi segiempat. Pemilihan materi segiempat dilakukan 

dengan berdasarkan pada data hasil rincian jenis bangun datar yang diujicobakan 

saat Ujian Nasional. Selama 3 tahun berturut-turut soal tentang segiempat lebih 

banyak diujikan saat Ujian Nasional.  

 Dengan menganalisis kesalahan hasil belajar tersebut, guru diharapkan 

dapat mengetahui jenis kesalahan dan penyebab peserta didik mengalami 
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kesalahan dalam mengerjakan soal materi keliling dan luas daerah segiempat. 

Informasi tersebut selanjutnya dapat digunakan oleh guru untuk menentukan 

rancangan pembelajaran atau pembelajaran alternatif yang dapat ditempuh untuk 

meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama. 

 Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis kesalahan Newman. Metode analisis kesalahan Newman diperkenalkan 

pertama kali pada tahun 1977 oleh Anne Newman, seorang guru mata pelajaran 

matematika di Australia. Pada metode ini, Newman menyarankan lima kegiatan 

yang spesifik sebagai sesuatu yang sangat krusial untuk membantu menemukan di 

mana kesalahan yang terjadi pada pekerjaan peserta didik ketika menyelesaikan 

suatu masalah berbentuk soal uraian, yaitu: (1) tahapan membaca (reading), (2) 

tahapan memahami (comprehension) makna suatu permasalahan, (3) tahapan 

transformasi (transformation), (4) tahapan keterampilan proses (process skill), dan 

(5) tahapan penulisan jawaban (encoding). Prakitipong dan Nakamura (2006) 

membagi lima tahapan analisis kesalahan Newman menjadi dua kelompok 

kendala yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Kendala 

pertama adalah masalah dalam kelancaran linguistik atau kebahasaan dan 

pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca sederhana dan 

memahami makna masalah. Kendala tersebut dikaitkan dengan tahapan membaca 

(reading) dan memahami (comprehension) makna suatu permasalahan. Kendala 

kedua adalah masalah dalam pengolahan matematika yang terdiri dari 

transformasi (transformation), keterampilan proses (process skill), dan penulisan 

jawaban (encoding). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka metode ini dipilih 
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oleh peneliti agar dapat mengungkapkan jenis kesalahan yang dilakukan oleh 

peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah secara lebih 

komprehensif, yaitu dari segi penguasaan linguistik atau kebahasaan maupun 

pengolahan matematika. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, maka peneliti akan melakukan 

penelitian dengan judul Analisis dengan Prosedur Newman terhadap 

Kesalahan Peserta Didik Kelas VII dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan 

Masalah Matematika. 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut. 

1. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah pada peserta didik. 

2. Rendahnya hasil belajar peserta didik kelas VII dalam menyelesaikan soal 

materi segiempat. 

1.3 Fokus Penelitian 

 Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, fokus 

penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut. 

1. Objek atau sasaran dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP 

Negeri 3 Ungaran. 

2. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bangun datar dengan mengambil 

materi pokok keliling dan luas daerah segiempat. Standar kompetensi dalam 

materi pokok ini adalah memahami konsep segiempat serta menemukan 
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ukurannya. Sedangkan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi sifat-

sifat segiempat (jajar genjang, persegi panjang, belah ketupat, persegi, 

trapesium, dan layang-layang). 

3. Tipe soal yang akan digunakan adalah soal pemecahan masalah. 

1.4 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut. 

1. Apa sajakah jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman? 

2. Apa sajakah penyebab terjadinya kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman? 

3. Apa sajakah solusi untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur 

Newman? 

1.5 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Mengetahui jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman. 

2. Mengetahui penyebab terjadinya kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman. 
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3. Mengetahui solusi untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur 

Newman. 

1.6 Manfaat Penelitian 

 Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat 

membawa manfaat sebagai berikut. 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan kemampuan peserta didik dalam 

mempelajari matematika khususnya dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah matematika. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

 Adapun manfaat praktis yang ingin dicapai, bagi guru informasi mengenai 

kesalahan-kesalahan peserta didik dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

guru dalam menentukan rancangan pembelajaran atau pembelajaran alternatif 

yang sesuai. Dengan adanya pembelajaran alternatif yang sesuai maka diharapkan 

dapat meminimalkan terjadinya kesalahan yang sama yang dilakukan oleh peserta 

didik. Sehingga hasil belajar peserta didik di tahun-tahun mendatang lebih baik. 

Bagi peserta didik, diharapkan mereka dapat mengetahui jenis dan penyebab 

kesalahan yang dilakukan dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah 

matematika. Sehingga mereka dapat lebih optimal dalam belajar dan 

mempersiapkan diri menghadapi ujian nasional. 
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1.7 Definisi Operasional 

 Untuk menyamakan persepsi antara penulis dan pembaca, maka diberikan 

definisi operasional. 

1.7.1 Analisis Kesalahan 

Berdasarkan 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 berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1247), adalah 

kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). Jadi 

analisis kesalahan adalah sebuah upaya penyelidikan terhadap suatu peristiwa 

penyimpangan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan suatu peristiwa 

penyimpangan itu bisa terjadi. Selanjutnya yang dimaksud analisis kesalahan 

dalam penelitian ini yaitu penyelidikan terhadap penyimpangan-penyimpangan 

yang dilakukan peserta didik kelas VII dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah matematika materi keliling dan luas daerah segiempat. 

1.7.2 Soal Pemecahan Masalah 

 Soal pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah soal-soal aspek 

pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat. 

1.7.3 Prosedur Newman 

 Menurut Prakitipong & Nakamura (2006: 113), “The Newman Procedure 

is a method that analyzes errors in sentence problems“. Berdasarkan keterangan 

tersebut kita peroleh informasi bahwa 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 (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi 

(transformation), kemampuan memproses (process skill), dan penulisan jawaban 

(encoding). 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

 Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi hakikat 

matematika, belajar dan pembelajaran matematika, analisis kesalahan, soal 

pemecahan masalah, prosedur Newman, jenis-jenis kesalahan menurut Newman 

dan tinjauan materi segiempat.  

2.1 Hakikat Matematika 

 Untuk mengetahui hakikat matematika paling tidak kita harus mengetahui 

tentang definisi atau pengertian matematika dan objek kajian matematika. Namun 

faktanya belum ada satupun definisi yang pasti tentang matematika. Salah satu 

pendekatan yang dapat kita pilih untuk mengetahui definisi matematika adalah 

dengan merunut asal katanya. Menurut Suherman (2003) kata matematika berasal 

dari perkataan Latin mathematika yang mulanya diambil dari perkataan Yunani 

mathematike yang berarti mempelajari. Perkataan itu mempunyai asal katanya 

mathema yang berarti pengetahuan atau ilmu (knowledge, science). Kata 

mathematike berhubungan pula dengan kata lainnya yang hampir sama, yaitu 

mathein atau mathenein yang artinya belajar (berpikir). Jadi berdasarkan asal 

katanya, maka perkataan matematika berarti ilmu pengetahuan yang didapat 

dengan berpikir atau bernalar. 

Menurut Tinggih (dalam Suherman, 2003) perkataan matematika berarti 

ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini bukan berarti ilmu lain 
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diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika lebih 

menekankan pada dunia rasio atau penalaran sedangkan dalam ilmu lain lebih 

menekankan hasil observasi atau eksperimen disamping penalaran. Matematika 

tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh karena itu logika adalah 

dasar terbentuknya matematika. Logika adalah masa bayi dari matematika dan 

matematika adalah masa dewasa dari matematika. 

Beberapa ahli juga merumuskan definisi tentang matematika, yaitu sebagai 

berikut. 

a) James dan James (1976): matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan 

yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga bidang, 

yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

b) Johnson dan Rising (1972): matematika adalah pola berpikir, pola 

mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat 

representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 

mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

c) Reys, dkk. (1984): matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, 

suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

d) Kline (1973): matematika bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat 

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi, dan lain-lain. 
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Masih banyak lagi definisi-definisi tentang matematika. Akan tetapi dari 

definisi-definisi tersebut, kita sedikit punya gambaran pengertian tentang 

matematika. Semua definisi tersebut dapat kita terima karena matematika memang 

dapat ditinjau dari berbagai sudut dan matematika dapat memasuki seluruh segi 

kehidupan manusia dari segi yang paling sederhana sampai kepada yang paling 

kompleks. 

 Menurut Gagne (dalam Ismail, 1998) terdapat dua jenis objek belajar 

dalam matematika yaitu objek tidak langsung dan langsung. Objek tidak langsung 

adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan memecahkan 

masalah, disiplin pribadi dan apresiasi pada struktur matematika. Sedangkan 

objek langsung belajar matematika meliputi fakta, konsep, prinsip dan 

keterampilan. 

1) Fakta (fact) 

Fakta adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-simbol 

matematika, kaitan simbol “3” dengan kata “tiga” merupakan contoh fakta. 

Contoh lainnya fakta: “+” adalah simbol dari operasi penjumlahan dan sinus 

adalah nama suatu fungsi khusus dalam trigonometri. 

2) Konsep (concept) 

Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan kita mengelompokkan objek 

ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, segitiga, kubus, dan jari-jari 

adalah merupakan contoh konsep dalam matematika.  

3) Prinsip (principle) 

Prinsip merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah sederetan 

konsep beserta dengan hubungan diantara konsep-konsep tersebut. Contoh 
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prinsip adalah dua segitiga sama dan sebangun bila dua sisi yang seletak dan 

sudut apitnya kongruen. 

4) Keterampilan (skills) 

Keterampilan adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar dan cepat. 

Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan dan perkalian 

pecahan. 

2.2 Belajar dan Pembelajaran Matematika 

 Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Perubahan perilaku 

yang dimaksud dapat berwujud perilaku yang tampak (overt behavior) atau 

perilaku yang tidak tampak (innert behavior). Sebagai suatu proses, dalam 

kegiatan belajar dibutuhkan waktu sampai mencapai hasil belajar, dan hasil 

belajar itu berupa perilaku yang lebih sempurna dibandingkan dengan perilaku 

sebelum melakukan kegiatan belajar. Belajar memegang peranan penting di dalam 

perkembangan, kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan 

persepsi manusia (Anni, 2007: 19). 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 (Hudojo, 1988: 3). 

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

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

peserta didik yang beragam agar terjadi interaksi optimal antara guru dengan 

peserta didik, serta antara peserta didik dengan peserta didik. Dengan demikian 

pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru mata pelajaran 
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matematika dalam mengajarkan matematika kepada peserta didiknya yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan 

terhadap kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik tentang 

matematika yang amat beragam agar terjadi interaksi  optimal antara guru dengan 

peserta didik, serta peserta didik dengan peserta didik dalam mempelajari 

matematika.   

2.3 Analisis Kesalahan 

Salah satu cara untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal matematika adalah dengan melakukan analisis 

kesalahan. Hal tersebut diperlukan agar peserta didik mengetahui jenis kesalahan 

yang dilakukan dan tidak melakukannya kembali.  

Berdasarkan 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 berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia (2008: 1247), adalah 

kekeliruan, perbuatan yang salah (melanggar hukum dan sebagainya). Kesalahan 

dalam menyelesaikan soal-soal matematika merupakan penyimpangan terhadap 

yang benar yang sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental (Sarofa, 2010: 

16). Jadi analisis kesalahan adalah sebuah upaya penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa penyimpangan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan suatu 

peristiwa penyimpangan itu bisa terjadi.  

Analisis kesalahan yang akan dilakukan pada penelitian ini merupakan 

penyelidikan terhadap penyimpangan-penyimpangan atas jawaban yang benar dan 
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bersifat sistematis dari peserta didik kelas VII SMP N 3 Ungaran dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

2.4 Soal Pemecahan Masalah 

Menurut Hudojo (2003: 148), memecahkan masalah itu merupakan 

aktivitas mental yang tinggi. Perlu diketahui bahwa suatu pertanyaan merupakan 

masalah bergantung kepada individu dan waktu. Artinya, suatu pertanyaan 

merupakan suatu masalah bagi peserta didik, tetapi mungkin bukan merupakan 

suatu masalah bagi peserta didik lain. Pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta 

didik yang tidak bermakna akan bukan merupakan masalah bagi peserta didik 

tersebut. Dengan perkataan lain, pertanyaan yang dihadapkan kepada peserta didik 

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

sesuai dengan struktur kognitif peserta didik. 

Menurut Gagne, sebagaimana dikutip dalam Suherman (2003: 89) 

mengemukakan bahwa keterampilan intelektual tingkat tinggi dapat 

dikembangkan melalui pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan tipe 

belajar paling tinggi dari delapan tipe yang dikemukakan oleh Gagne, yaitu (1) 

belajar tanda (signal learning); (2) belajar stimulu-respon (stimulus-response 

learning); (3) jalinan (chaining); (4) jalinan verbal (verbal chaining); (5) belajar 

membedakan (descrimination learning); (6) belajar konsep (concept learning); (7) 

belajar kaidah (rule learning); (8) pemecahan masalah (problem solving). 

Sebagaimana dikemukakan oleh Anni (2007: 80), proses pemecahan masalah 

dilakukan dengan cara menghubungkan beberapa kaidah sehingga membentuk 

kaidah yang lebih tinggi (higher order rule) yang seringkali dilahirkan sebagai 

hasil berpikir pada waktu pembelajar menghadapi masalah baru. 
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Menurut Gok & Silay (2010: 7), suatu masalah terjadi ketika seseorang 

menghadapi suatu kesulitan untuk menemukan jawaban. Akan tetapi, kesulitan 

pada hakikatnya bukanlah suatu karakteristik masalah karena tidak bergantung 

pada kemampuan maupun pengalaman seseorang yang memecahkan masalah 

tersebut. Suatu masalah bagi seseorang belum tentu menjadi masalah bagi orang 

lain. Jadi, pemecahan masalah merupakan suatu usaha yang diperlukan untuk 

menuju pencapaian tujuan atau mencari penyelesaian dengan cara yang tidak 

segera dapat dicapai. 

Menurut Carson (2007: 14) pemecahan masalah akan lebih efektif jika 

pengetahuan dasar dan penerapan dari pengetahuan menjadi suatu prinsip yang 

mendasari dari teori maupun praktek untuk memecahkan suatu masalah. Oleh 

karena itu, pemecahan masalah membutuhkan kemampuan peserta didik dalam 

menerapkan kemampuan dasar yang dimiliknya untuk dikembangkan berdasarkan 

suatu masalah yang diberikan. 

 Departemen Matematika dan Ilmu Komputer di Saint Louis University 

(dalam Department of Mathematics and Computer Science, 1993) mengemukakan 

lima tipe soal matematika. 

(1) Soal-soal yang menguji ingatan (memory). 

(2) Soal-soal yang menguji keterampilan (skills). 

(3) Soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang biasa 

(familiar). 

(4) Soal-soal yang membutuhkan penerapan keterampilan pada situasi yang tidak 

biasa (unfamiliar) – mengembangkan strategi untuk masalah yang baru. 
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(5) Soal-soal yang membutuhkan ekstensi (perluasan) keterampilan atau teori 

yang kita kenal sebelum diterapkan pada situasi yang tidak biasa (unfamiliar). 

 Untuk pembahasan lebih lanjut, Thomas Butt (1980: 20-30) membuat 

klasifikasi tipe soal sebagai berikut. 

(1) Tipe soal ingatan (recognition) 

Tipe ini biasanya meminta kepada peserta didik untuk mengenali atau 

menyebutkan fakta-fakta matematika, definisi, atau pernyataan suatu teorema 

atau dalil. Bentuk soal yang dipakai biasanya bentuk soal benar salah, pilihan 

ganda, mengisi yang kosong, atau dengan format menjodohkan. 

Contohnya meminta peserta didik menyebutkan jenis-jenis trapesium. 

(2) Tipe soal prosedural atau algoritma (algorithm) 

Tipe ini menghendaki penyelesaian berupa sebuah prosedur langkah demi 

langkah, dan seringkali berupa algoritma hitung. Pada soal tipe ini, umumnya 

peserta didik hanya memasukkan angka atau bilangan ke dalam rumus, 

teorema, atau algoritma. 

Contohnya meminta peserta didik untuk menghitung luas persegi panjang. 

(3) Tipe soal terapan (aplication) 

Soal aplikasi memuat penggunaan algoritma dalam konteks yang sedikit 

berbeda. Soal-soal cerita tradisional umumnya termasuk kategori soal 

aplikasi, dimana penyelesaiannya memuat: (a) merumuskan masalah ke 

dalam model matematika, dan (b) memanipulasi simbol-simbol berdasarkan 

satu atau beberapa algoritma. Pada soal tipe ini umumnya peserta didik 

mudah mengenal rumus atau teorema yang harus dipergunakan. Satu-satunya 
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keterampilan baru yang harus mereka kuasai adalah bagaimana memahami 

konteks masalah untuk merumuskannya secara matematis. 

Contoh. 

Pak Asep ingin membeli sebidang tanah untuk dibangun sebuah mushola. 

Tanah yang ingin ditawarkan kepada Pak Asep berbentuk persegi panjang 

dengan panjang 5 m kurangnya dari 2 kali lebarnya. Penjual tanah hanya 

memberitahukan bahwa keliling tanah tersebut adalah 68 m. Jika harga tanah 

adalah Rp 350.000/  . Berapa rupiah uang yang harus dikeluarkan Pak Asep 

untuk membayar tanah tersebut?  

(4) Tipe soal terbuka (open search) 

Berbeda dengan tiga tipe soal sebelumnya, maka pada tipe soal terbuka ini 

strategi pemecahan masalah tidak tampak pada soal. Soal-soal tipe ini 

umumnya membutuhkan kemampuan melihat pola dan membuat dugaan. 

Termasuk pada tipe soal ini adalah soal-soal matematika yang berkaitan 

dengan teka-teki dan permainan. 

Contoh. 

Gambarlah sebuah segiempat ABCD yang mempunyai tepat satu sumbu 

simetri. Jelaskan mengapa segiempat yang kamu buat memenuhi kondisi 

tersebut? 

(5) Tipe soal situasi (situation) 

Salah satu langkah krusial dalam tipe ini adalah mengidentifikasi masalah 

dalam situasi tersebut sehingga penyelesaian dapat dikembangkan untuk 

situasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan dalam soal ini antara lain: “Berikan 

masukan atau pendapat kamu!”, “Bagaimana seharusnya?”, “Apa yang mesti 
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dilakukan?”. Soal-soal dengan tipe ini jarang dinyatakan secara tuntas dalam 

sebuah kalimat soal. Dalam matematika, umumnya soal-soal tipe ini 

berkenaan dengan kegiatan mandiri atau soal proyek, di mana peserta didik 

dituntut untuk melakukan suatu percobaan, penggalian atau pengumpulan 

data, pemanfaatan sumber belajar baik berupa buku, media, maupun ahli 

(expert). 

Sebuah soal dikatakan bukan “masalah” bagi seseorang umumnya bila 

soal tersebut terlalu mudah baginya. Suatu soal bersifat mudah, biasanya karena 

soal tersebut telah sering (rutin) dipelajari dan bersifat teknis. Umumnya, tipe soal 

ingatan dan tipe soal prosedural termasuk kelompok soal-soal rutin (routine 

problems), yaitu soal-soal yang tergolong mudah dan kurang dapat meningkatkan 

kemampuan peserta didik dalam hal pemecahan masalah. Sementara soal tipe 

terapan umumnya masih sebatas melatih kemampuan peserta didik 

menerjemahkan situasi masalah ke dalam model matematika. Sedangkan soal-soal 

yang dapat digolongkan kedalam soal pemecahan masalah biasanya adalah soal-

soal dengan tipe terbuka dan tipe situasi. 

Sebagai simpulannya, Suyitno (2004: 31) menyatakan bahwa suatu soal 

hanya dapat dikatakan sebagai soal pemecahan masalah apabila memenuhi 

persyaratan-persyaratan berikut. 

a) Peserta didik memiliki pengetahuan atau materi prasyarat untuk mengerjakan 

soal tersebut. 

b) Peserta didik memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

c) Peserta didik belum mempunyai algoritma atau prosedur untuk 

menyelesaikan soal tersebut. 
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d) Peserta didik mempunyai keinginan untuk menyelesaikan soal tersebut. 

2.5 Prosedur Newman 

 Metode analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali pada 

tahun 1977 oleh Anne Newman, seorang guru mata pelajaran matematika di 

Australia. Menurut Prakitipong & Nakamura (2006: 113), “The Newman 

Procedure is a method that analyzes errors in sentence problems“. Berdasarkan 

keterangan tersebut kita peroleh informasi bahwa prosedur Newman adalah 

sebuah metode untuk menganalisis kesalahan dalam soal uraian. Newman 

menerbitkan data berdasarkan sistem yang dia kembangkan untuk menganalisis 

kesalahan yang dibuat pada tugas-tugas tertulis. Tahapan tersebut yaitu membaca 

masalah (reading), memahami masalah (comprehension), transformasi masalah 

(transformation), keterampilan proses (process skill), dan penulisan jawaban akhir 

(encoding). 

Menurut Newman (dalam White, 2010) ketika peserta didik ingin 

mendapatkan solusi yang tepat dari suatu masalah matematika dalam bentuk soal 

uraian, maka peserta didik diminta untuk melakukan lima kegiatan berikut. 

(1) Silahkan bacakan pertanyaan tersebut. Jika kamu tidak mengetahui suatu kata 

tinggalkan saja. 

(2) Katakan apa pertanyaan yang diminta untuk kamu kerjakan. 

(3) Katakan bagaimana kamu akan menemukan jawaban. 

(4) Tunjukkan apa yang akan kamu kerjakan untuk memperoleh jawaban 

tersebut. Katakan dengan keras sehingga dapat dimengerti bagaimana kamu 

berpikir. 

(5) Tuliskan jawaban dari pertanyaan tersebut. 
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Dalam proses penyelesaian masalah, ada banyak faktor yang mendukung 

peserta didik untuk mendapatkan jawaban yang benar. Menurut Prakitipong dan 

Nakamura (2006), metode ini menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah 

terdapat dua jenis rintangan yang menghalangi peserta didik 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. 

2.6 Jenis-jenis Kesalahan menurut Newman 

 Menurut Prakitipong dan Nakamura (2006), ada 5 jenis kesalahan yang 

dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan matematika 

menurut Newman. Berikut adalah jenis-jenis kesalahan tersebut. 

2.6.1 Kesalahan Membaca 

Kesalahan membaca yaitu kesalahan yang dilakukan peserta didik pada 

saat membaca soal. Menurut Singh (2010: 266), “a reading error occurred when 

written words or symbols failed to be recognized by the subject that led to his/her 

failure to pursue the course of problem-solution”. Atau dengan kata lain 

kesalahan membaca terjadi ketika peserta didik tidak mampu membaca kata-kata 

maupun simbol yang terdapat dalam soal. Kesalahan membaca dapat diketahui 

melalui proses wawancara. 

Adapun contoh kesalahan membaca yang dilakukan oleh peserta didik 

ditunjukkan seperti pada Tabel 2.1 berikut. 
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Tabel 2.1 Contoh Kesalahan Membaca yang Dilakukan Peserta didik 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan peserta didik 

Luas sebuah trapesium         dan 

sisi-sisi yang sejajar panjangnya        

dan       . Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

Luas sebuah trapesium tiga ratus 

tujuh puluh delapan meter dan sisi-

sisi yang sejajar panjangnya tiga 

koma tujuh meter  dan lima koma 

tiga meter. Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

Berdasarkan Tabel 2.1, contoh kesalahan membaca yang dilakukan oleh 

peserta didik adalah peserta didik salah membaca luas trapesium yang seharusnya 

tiga puluh tujuh koma delapan meter  persegi menjadi tiga ratus tujuh puluh 

delapan meter. 

2.6.2 Kesalahan Memahami Masalah 

Kesalahan memahami masalah adalah kesalahan yang dilakukan peserta 

didik setelah peserta didik mampu membaca permasalahan yang ada dalam soal 

namun tidak mengetahui permasalahan apa yang harus ia selesaikan. Menurut 

Singh (2010: 266), “a comprehension error occurred when the pupil was able to 

read the question but failed to understand its requirement, thus causing him/her to 

err in or to fail at attempting problem-solution”. Atau dengan kata lain kesalahan 

memahami masalah terjadi ketika peserta didik mampu untuk membaca 

pertanyaan tetapi gagal untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan sehingga 

menyebabkan dia gagal dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Adapun contoh kesalahan memahami masalah yang dilakukan oleh peserta 

didik ditunjukkan seperti pada Tabel 2.2 berikut. 
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Tabel 2.2 Contoh Kesalahan Memahami Masalah yang Dilakukan Peserta didik 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan peserta didik 

Luas sebuah trapesium         dan 

sisi-sisi yang sejajar panjangnya        

dan       . Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

 

Berdasarkan Tabel 2.2, contoh kesalahan memahami masalah yang 

dilakukan oleh peserta didik adalah peserta didik mampu membaca soal yang 

diberikan akan tetapi salah memahami jarak antara kedua sisi sejajar trapesium 

yang seharusnya tinggi trapesium akan tetapi peserta didik memahaminya sebagai 

panjang kaki trapesium. 

2.6.3 Kesalahan Transformasi 

Kesalahan transformasi adalah sebuah kesalahan yang dilakukan oleh 

peserta didik setelah peserta didik mampu memahami permasalahan yag terdapat 

dalam soal, namun tidak mampu memilih pendekatan untuk menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Menurut Singh (2010: 266), “a transformation error 

occurred when the pupil had correctly comprehended a question’s requirement 

but failed to identify the proper mathematical operation or sequence of operation 

to successfully pursue the course of problem-solution”. Atau dengan kata lain 

kesalahan transformasi merupakan sebuah kesalahan yang terjadi ketika peserta 

didik telah benar memahami pertanyaan dari soal yang diberikan, tetapi gagal 

untuk memilih operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan 

tersebut. 

Adapun contoh kesalahan transformasi yang dilakukan oleh peserta didik 

ditunjukkan seperti pada Tabel 2.3 berikut. 

L =      𝑚      𝑚 

    𝑚 

? 
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Tabel 2.3 Contoh Kesalahan Transformasi yang Dilakukan Peserta didik 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan peserta didik 

Luas sebuah trapesium         dan 

sisi-sisi yang sejajar panjangnya        

dan       . Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

Luas trapesium = (
   

 
)    

Berdasarkan Tabel 2.3, contoh kesalahan transformasi yang dilakukan oleh 

peserta didik adalah peserta didik mampu memahami masalah yang diberikan 

yaitu mencari tinggi trapesium akan tetapi peserta didik salah memilih pendekatan 

atau rumus yang digunakan. Peserta didik mengalikan kedua sisi sejajar trapesium 

yang seharusnya dia jumlahkan. 

2.6.4 Kesalahan Kemampuan Memproses 

Kesalahan kemampuan memproses adalah suatu kesalahan yang dilakukan 

peserta didik dalam proses perhitungan. Peserta didik mampu memilih pendekatan 

yang harus ia lakukan untuk menyelesaikan soal, tapi ia tidak mampu 

menghitungnya. Menurut Singh (2010: 266), “a process skill error occurred 

when, although the correct operation (or sequence of operations) to be used to 

pursue problem solution had been identified, the pupil failed to carry out the 

procedure correctly”. Atau dengan kata lain sebuah kesalahan disebut kesalahan 

kemampuan memproses apabila peserta didik mampu memilih operasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan persoalan namun ia tak dapat menjalankan 

prosedur dengan benar. 

Adapun contoh kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan oleh 

peserta didik ditunjukkan seperti pada Tabel 2.4 berikut. 
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Tabel 2.4 Contoh Kesalahan Kemampuan Memproses yang Dilakukan Peserta 

didik 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan peserta didik 

Luas sebuah trapesium         dan 

sisi-sisi yang sejajar panjangnya        

dan       . Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

Luas trapesium = (
   

 
)    

     (
       

 
)    

     (
 

 
)    

     
 

 
 

  

 
 

     
    

 
 

     
   

 
 

           

          

  
    

  
 

       . 

Berdasarkan Tabel 2.4, contoh kesalahan kemampuan memproses yang 

dilakukan oleh peserta didik adalah peserta didik mampu memilih pendekatan 

yang harus dilakukan untuk menemukan tinggi trapesium akan tetapi peserta didik 

salah dalam proses perhitungan. Pada prose perhitungan pada tabel diatas, 

kesalahan peserta didik bisa dilihat pada baris kelima. Pada saat proses 

penghitungan peserta didik hanya mengalikan pembilang saja padahal seharusnya 

peserta didik juga mengalikan penyebutnya. 

2.6.5 Kesalahan Penulisan 

Kesalahan penulisan adalah kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik 

karena kurang telitinya peserta didik dalam menulis. Pada tahap ini peserta didik 

sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada 

sedikit kekurangtelitian peserta didik yang menyebabkan berubahnya makna 

jawaban yang ia tulis. Menurut Singh (2010: 267), “an encoding error occurred 

when, despite having appropriately and correctly solved a mathematical task, the 
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pupil failed to provide an acceptable written form of the answer”. Atau dengan 

kata lain sebuah kesalahan masih tetap bisa terjadi meskipun peserta didik telah 

selesai memecahkan permasalahan matematika, yaitu bahwa peserta didik salah 

menuliskan apa yang ia maksudkan.  

Adapun contoh kesalahan penulisan yang dilakukan oleh peserta didik 

ditunjukkan seperti pada Tabel 2.5 berikut. 

Tabel 2.5 Contoh Kesalahan Penulisan yang Dilakukan Peserta didik 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan peserta didik 

Luas sebuah trapesium         dan 

sisi-sisi yang sejajar panjangnya        

dan       . Hitunglah jarak antara 

kedua sisi sejajar tersebut. 

Luas trapesium = (
   

 
)    

     (
       

 
)    

     (
 

 
)    

     
 

 
 

  

 
 

     
    

 
 

     
   

 
 

           

           

  
     

  
 

      . 

Berdasarkan Tabel 2.5, contoh kesalahan penulisan yang dilakukan oleh 

peserta didik adalah peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan yaitu mencari tinggi trapesium. Akan tetapi hasil akhir yang didapat 

     padahal seharusnya      .  

2.7 Tinjuan Materi Segiempat 

 Berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar kurikulum KTSP 

kelas VII semester genap, segiempat adalah materi pokok yang harus dipelajari 

dan dikuasai oleh peserta didik. Standar kompetensi materi pokok segiempat 
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adalah memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. Sedangkan 

kompetensi dasar pada materi pokok segiempat adalah menghitung keliling dan 

luas daerah segitiga dan segiempat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah. 

 Materi dalam penelitian ini adalah keliling dan luas daerah segiempat yang 

meliputi keliling dan luas daerah jajargenjang, persegi panjang, belah ketupat, 

persegi, trapesium, dan layang-layang. Prasyarat untuk materi ini adalah definisi 

dan sifat-sifat segiempat yang meliputi pengertian dan sifat-sifat jajargenjang, 

persegi panjang, belah ketupat, persegi, trapesium, dan layang-layang dan rumus 

Phytagoras. Adapun uraian materinya adalah sebagai berikut. 

2.7.1 Definisi dan Sifat-sifat Segiempat 

2.7.1.1 Jajargenjang 

(1) Definisi Jajargenjang 

 Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi yang 

berhadapan sejajar. Berikut gambar jajargenjang ABCD. 

 

 

 

 

(2) Sifat-sifat Jajargenjang 

a) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

b) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

c) Jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah     . 

d) Diagonal-diagonalnya potong memotong di tengah. 

A B 

C D 
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2.7.1.2 Persegi Panjang 

(1) Definisi Persegi Panjang 

 Persegi Panjang adalah jajargenjang yang satu sudutnya siku-siku. Berikut 

adalah gambar persegi panjang ABCD. 

 

 

 

 

(2) Sifat-sifat Persegi Panjang 

a) Diagonal-diagonalnya sama panjang. 

b) Semua sifat jajargenjang berlaku untuk persegi panjang, maka diagonal-

diagonal persegi panjang saling membagi dua sama panjang dan kedua 

diagonal persegi pajang saling berpotongan di tengah-tengah. 

2.7.1.3 Belahketupat 

(1) Definisi Belahketupat 

Belahketupat adalah jajargenjang yang dua sisinya yang berurutan sama 

panjang. Berikut adalah gambar belahketupat ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

A 

B 

C 

D 



30 

 

 
 

(2) Sifat-sifat Belahketupat 

a) Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

b) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar oleh 

diagonal-diagonalnya. 

c) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling tegak 

lurus. 

2.7.1.4 Persegi 

(1) Definisi Persegi 

Persegi adalah segiempat yang keempat sisinya sama panjang dan satu 

sudutnya siku-siku. Berikut adalah gambar persegi ABCD. 

 

 

 

 

 

(2) Sifat-sifat Persegi 

Pada persegi berlaku sifat-sifat belahketupat dan persegi panjang. 

2.7.1.5 Trapesium 

(1) Definisi Trapesium 

Trapesium adalah segiempat dengan tepat sepasang sisi yang sejajar. 

(2) Jenis-jenis Trapesium 

a) Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kedua sisinya sejajar dan 

kedua kakinya atau sisi tegaknya sama panjang, serta sudut-sudutnya  

 

A B 

C D 
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b) tidak ada yang siku-siku. Berikut adalah gambar trapesium sama kaki 

ABCD. 

c) Trapesium siku-siku adalah trapesium yang sepasang sudutnya siku-siku. 

Berikut adalah gambar trapesium siku-siku ABCD. 

 

 

 

 

d) Trapesium sembarang adalah trapesium yang tidak memiliki sudut siku-

siku dan sepasang sisi yang sama panjang. Berikut adalah gambar 

trapesium sembarang ABCD. 

 

 

 

 

(3) Sifat-sifat Trapesium 

a) Jumlah besar dua sudut yang berada diantara dua sisi sejajar adalah 180°. 

b) Terdapat dua pasang sudut yang berdekatan sama besar (sifat khusus 

pada trapesium sama kaki). 

A B 

C D 

A B 

C D 

A B 

C D 
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c) Sepasang diagonalnya sama panjang (sifat khusus pada trapesium sama 

kaki). 

2.7.1.6 Layang-layang 

(1) Definisi Layang-layang 

Layang-layang adalah segiempat yang kedua sisinya yang berdekatan sama 

panjang, sedangkan kedua sisi yang lain juga sama panjang. Berikut adalah 

gambar layang-layang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Sifat-sifat Layang-layang 

a) Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. 

b) Terdapat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. 

c) Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

d) Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang lain. 

e) Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 

2.7.1.7 Rumus Phytagoras 

Rumus phytagoras adalah rumus yang digunakan untuk mencari panjang 

sisi pada sebuah segitiga siku-siku. Penemu rumus ini adalah seorang ahli 

matematika dari Yunani yang bernama Pythagoras. 

A 

B 

C 

D

S

O 
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Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. 

 

 

 

 

 

Sisi AC disebut juga sisi b karena berhadapan dengan sudut B. Sisi AB 

disebut juga sisi c karena berhadapan dengan sudut C. Sisi BC disebut juga sisi a 

karena berhadapan dengan sudut A. 

Rumus untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku dengan 

menggunakan rumus Phytagoras adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

b
2
 = a

2
 + c

2
 

 a
2
 = b

2
 – c

2
 

 c
2
 = b

2
 – a

2
 

2.7.2 Keliling dan Luas Daerah Segiempat 

2.7.2.1 Jajargenjang 

(1) Keliling Jajargenjang 

 Keliling jajargenjang adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk jajargenjang. 

Misal terdapat jajargenjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 

A 

B C 

c b 

a 

A 

B C 

c b 

a 
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AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk jajargenjang ABCD. Maka 

keliling jajargenjang ABCD adalah: 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = CD dan BC = DA) 

  = AB + BC + AB + BC 

  = (2 × AB) + (2 × BC) 

  = 2 × (AB + BC) 

Jadi untuk setiap jajargenjang ABCD, jika keliling = K maka keliling jajargenjang 

adalah: 

K = 2 × (AB + BC) 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling jajargenjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Diketahui sebuah jajargenjang ABCD. Panjang AB 18 cm dan panjang BC 
 

 
 AB. 

Berapakah keliling jajargenjang ABCD! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menghitung keliling jajargenjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling jajargenjang rumus yang digunakan adalah 

K = 2 × (AB + BC). 

A B 

C D 
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Keterampilan memproses (Process skill) 

BC = 
 

 
 × AB 

BC = 
 

 
 × 18 = 6 cm 

K = 2 × (AB + BC) 

 K = 2 × (18 + 6)  

 K = 2 × 24 = 48 cm 

Jadi keliling jajargenjang ABCD adalah 48 cm. 

(2) Luas Daerah Jajargenjang 

Luas daerah jajargenjang adalah hasil kali alas (a) dan tingginya (t). Misal 

terdapat jajargenjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini dengan DE adalah 

tinggi jajargenjang. 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah jajargenjang ABCD adalah: 

L = AB × DE atau secara umum L = a × t 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah jajargenjang dengan menggunakan prosedur 

Newman. 

Contoh soal: 

Diketahui sebuah jajargenjang ABCD dengan luas 66,5 cm
2
. Jika diketahui 

tingginya 7 cm, berapakah panjang alasnya? 

A B 

C D 

E 
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Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas jajargenjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas jajargenjang rumus yang digunakan adalah a × t. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

L = a × t 

 66,5 = a × 7 

 a = 66,5 : 7 = 9,5 cm 

Jadi alas jajargenjang ABCD adalah 9,5 cm. 

2.7.2.2 Persegi Panjang 

(1) Keliling Persegi Panjang 

Keliling persegi panjang (K) adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

persegi panjang. Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk persegi panjang ABCD. 

Maka keliling persegi panjang ABCD adalah: 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = CD dan BC = DA) 

  = AB + BC + AB + BC 

  = (2 × AB) + (2 × BC) 

A B 

C D 
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  = 2 × (AB + BC) 

Jadi untuk setiap persegipanjang ABCD, jika keliling = K, AB biasa disebut 

panjang (p) dan BC adalah lebar (l), maka secara umum keliling persegi panjang 

adalah: 

K = 2 × (p + l) 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi panjang dengan menggunakan prosedur 

Newman. 

Contoh soal: 

Pak Jusuf mempunyai sebidang kebun pisang berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 20 m dan lebar 10 m. Pak Jusuf ingin membuat pagar mengelilingi kebun 

tersebut. Berapakah panjang pagar yang harus dibuat Pak Jusuf? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi panjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi panjang rumus yang digunakan adalah 2 × (p + l). 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 K = 2 × (20 + 10) 

 K = 2 × 30 = 60 m 

Jadi panjang pagar yang harus dibuat Pak Jusuf adalah 60 m. 
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(2) Luas Daerah Persegi Panjang 

Luas daerah persegi panjang (L) adalah hasil kali panjang (p) dan lebarnya 

(l). Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

Maka luas daerah persegi panjang ABCD adalah: 

L = AB × BC atau secara umum L = p × l 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas persegi panjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Pak Budi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Jika diketahui 

keliling tanah tersebut adalah 60 m dan lebarnya 12 m, tentukan luas daerah 

sebidang tanah tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah persegi panjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang digunakan adalah p × l. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 60 = 2 × (p + 12) 

A B 

C D 
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 60 = 2p + 24 

 60 – 24 = 2p 

 36 = 2p 

 p = 36 : 2 = 18 m 

Luas (L) = p × l 

 L = 18 × 12 = 216 m
2
 

Jadi luas daerah sebidang tanah yang dimiliki Pak Budi adalah 216 m
2
. 

2.7.2.3 Belahketupat 

(1) Keliling Belahketupat 

Keliling belahketupat adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

belahketupat. Misal terdapat belahketupat ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk belahketupat ABCD. 

Maka keliling belahketupat ABCD adalah: 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = CD = DA = S) 

  = 4 × AB 

  = 4 × S 

A 

B 

C 

D 
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Jadi untuk setiap belahketupat ABCD, jika keliling = K maka keliling 

belahketupat adalah: 

K = 4 × S 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling belahketupat dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Bu Hatta memiliki sebuah hiasan dinding berbentuk belahketupat dengan panjang 

diagonal berukuran 48 cm dan 64 cm, hitunglah keliling hiasan dinding tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari keliling belahketupat. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling belahketupat rumus yang digunakan adalah 4 × S. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misal hiasan dinding tersebut adalah belahketupat ABCD seperti pada gambar di 

bawah. 

 

 

 

 

AC = 64 cm dan BD = 48 cm 

AO = 
 

 
 × AC = 

 

 
 × 64 = 32 cm dan OD = 

 

 
 × BD = 

 

 
 × 48 = 24 cm 

AD = √        

 AD = √        

A 

B 

C 

D 

O 
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 AD = √         

 AD =  √     = 40 cm 

Keliling = 4 × S 

 K = 4 × AD 

 K = 4× 40 = 160 cm. 

Jadi keliling hiasan dinding tersebut adalah 160 cm. 

(2) Luas Daerah Belahketupat 

Luas daerah belahketupat adalah setengah kali hasil kali diagonal-

diagonalnya. Misal terdapat belahketupat ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah belahketupat ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × AC × BD atau secara umum L = 

 

 
 × d1 × d2 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah belahketupat dengan menggunakan prosedur 

Newman. 

 

 

 

A 

B 

C 

D 
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Contoh soal: 

Sebuah belahketupat BOLA memiliki luas daerah 864 dm
2
. Bila diketahui 

panjang diagonal BL adalah 36 dm, maka berapa centimeterkah panjang diagonal 

OA? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas daerah belahketupat. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belahketupat rumus yang digunakan adalah 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misal diagonal BL = d1 dan diagonal OA = d2 maka 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 864 = 
 

 
 × 36 × d2 

 864 = 18 × d2 

 d2 = 864 : 18 = 48 dm 

48 dm = 480 cm 

Jadi panjang diagonal OA adalah 480 cm. 

2.7.2.4 Persegi 

(1) Keliling Persegi 

Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk persegi. Misal 

terdapat persegi ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 
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AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk persegi ABCD. Maka 

keliling persegi ABCD adalah: 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = CD = DA = S) 

  = 4 × AB 

  = 4 × S 

Jadi untuk setiap persegi ABCD, jika keliling = K maka keliling persegi adalah: 

K = 4 × S 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Diketahui keliling sebuah kolam berbentuk persegi adalah 60 dm. Hitunglah 

berapa meter panjang sisi-sisi kolam tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi rumus yang digunakan adalah 4 × S. 

 

A B 

C D 
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Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 4 × S 

 60 = 4 × S 

 S = 60 : 4 = 15 dm 

15 dm = 1,5 m 

Jadi panjang sisi kolam adalah 1,5 m. 

(2) Luas Daerah Persegi 

Luas daerah persegi panjang (L) adalah hasil kali sisi-sisinya (S) atau kuadrat 

sisinya. Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Maka luas daerah persegi panjang ABCD adalah: 

L = AB × BC atau secara umum L = S × S atau L = S
2
 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah persegi dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh Soal: 

Rizal berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Ternyata total jarak 

yang ditempuh Rizal adalah 400 m. Hitunglah berapakah luas lapangan yang 

digunakan untuk berlari oleh Rizal! 

Jawab: 

 

A B 

C D 
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Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah persegi. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan adalah S × S atau S
2
. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk menentukan luas lapangan, maka terlebih dahulu akan dicari panjang sisi-

sisinya. 

Kell (K) = 4 × S 

 400 = 4 × S 

 S = 400 : 4 = 100 m 

Luas (L) = S × S 

 L = 100 × 100 = 1.000 m
2
 

Jadi luas lapangan yang digunakan untuk berlari oleh Hary adalah 1.000 m
2
. 

2.7.2.5 Trapesium 

(1) Keliling Trapesium 

Keliling trapesium adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk trapesium. 

Misal terdapat trapesium ABCD seperti pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk trapesium ABCD. Maka 

keliling trapesium ABCD adalah: 

A B 

C D 
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Keliling = AB + BC + CD + DA 

  = Jumlah keempat sisinya 

Jadi untuk setiap trapesium ABCD, jika keliling = K maka keliling trapesium 

adalah: 

K = AB + BC + CD + DA 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling trapesium dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

ABCD adalah sebuah trapesium samakaki, dengan panjang AB = 2 kali panjang 

DC. Hitunglah keliling trapesium ABCD tersebut jika diketahui panjang AD = 20 

cm dan panjang DC = 24 cm! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling trapesium. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling trapesium rumus yang digunakan adalah jumlah keempat 

sisinya atau AB + BC +  CD + DA. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk menemukan keliling trapesium berarti terlebih dahulu kita cari panjang 

sisi-sisinya. 

AB = 2 × DC 

AB = 2 × 24 = 48 cm 

Karena Trapesium ABCD samakaki, maka BC = AD = 20 cm. 



47 

 

 
 

K = AB + BC + CD + DA 

 K = 48 + 20 + 24 + 20 = 112 cm. 

Jadi keliling trapesium ABCD adalah 112 cm.  

(2) Luas Daerah Trapesium 

Luas daerah trapesium adalah setengah hasil kali jumlah sepasang sisi sejajar 

dan tinggi. Misal terdapat trapesium ABCD dengan DE sebagai garis tinggi 

seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

Maka luas daerah trapesium ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × (AB + CD) × DE  AB = a, CD = b, dan DE = t 

Jadi secara umum L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah trapesium dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Sebuah trapesium diketahui memiliki luas daerah 2,016 dm
2
. Jika tinggi trapesium 

tersebut adalah 180 cm, maka berapakah jumlah panjang sisi sejajarnya? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari jumlah panjang sisi sejajar 

trapesium. 

 

A B 

C D 

E 
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Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari jumlah panjang sisi sejajar trapesium rumus yang digunakan 

adalah L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 20.160 = 
 

 
 × (a + b) × 180 

 20.160 × 2 = (a + b) × 180 

 40.320 = (a + b) × 180 

 a + b = 40.320 : 180 

 a + b = 224 cm. 

Jadi jumlah panjang sisi sejajar trapesium tersebut adalah 224 cm. 

2.7.2.6 Layang-layang 

(1) Keliling Layang-layang 

Keliling layang-layang adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk layang-

layang. Misal terdapat layang-layang ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk layang-layang ABCD. 

Maka keliling layang-layang ABCD adalah: 

A 

B 

C 

D 

O 
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Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = a dan AD = DC = b) 

  = 2 × (AB + AD) 

  = 2 × (a + b) 

Jadi untuk setiap layang-layang ABCD, jika keliling = K maka keliling layang-

layang adalah: 

K = 2 × (a + b) 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling layang-layang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Sebuah layang-layang diketahui mempunyai panjang 2 sisi yang berdekatan 

adalah 9 dm dan 12 dm. Berapa centimeterkah keliling layang-layang tersebut? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan menemukan keliling layang-layang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling layang-layang rumus yang digunakan adalah jumlah 

keempat sisinya. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misalkan layang-layang tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

O 
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AD = DC = 9 dm = 90 cm dan AB = BC = 12 dm = 120 dm 

Keliling = AB + BC + DC + AD 

 K = 120 + 120 + 90 + 90 

 K = 420 cm. 

Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 420 cm. 

(2) Luas Daerah Layang-layang 

Luas daerah layang-layang (L) adalah setengah kali perkalian diagonal-

diagonalnya. Misal terdapat layang-layang ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah layang-layang ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × AC × BD atau secara umum L = 

 

 
 × d1 × d2 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah layang-layang dengan menggunakan prosedur 

Newman. 

Contoh soal: 

Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm
2
. Jika diagonal d1 dan d2 

memiliki perbandingan d1 : d2 = 2 : 3, tentukan panjang diagonal d1 dan d2. 

A 

B 

C 

D 

O 
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Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas daerah layang-layang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah layang-layang rumus yang digunakan adalah 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk mencari panjang diagonal d1 dan d2 bisa kita gunakan rumus luas layang-

layang yaitu: 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 × 2 = d1 × d2 

 384 = d1 × d2 

Masing-masing panjang d1 dan d2dapat dicari dengan konsep perbandingan 

dimana d1 : d2 = 2 : 3, maka dapat kita misalkan: d1 = 2x dan d2 = 3x, dengan 

memasukan ke rumus luas sebelumnya sehingga di dapat: 

384 = d1 × d2 

 384 = 2x × 3x 

 384 = 6x
2
 

 x
2
 = 384 : 6 

 x
2
 = 64 
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 x = √   = 8 cm. 

Dengan memasukan kedalam persamaan tadi maka panjang d1 dan d2 di dapat: 

d1 = 2x = 2 × 8 cm = 16 cm 

d2 = 3x = 3 × 8 cm = 24 cm 

Jadi panjang diagonal d1 dan d2 layang-layang berturut-turut adalah 16 cm dan 24 

cm.
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BAB 3 

PROSEDUR PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Moleong 

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

memahami hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik dan 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Pendekatan kualitatif 

dipilih dalam penelitian ini dengan tujuan agar dapat mengungkap secara lebih 

cermat kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Selain itu, dengan pendekatan kualitatif peneliti dapat berkomunikasi secara 

langsung dengan responden untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan 

kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah studi kasus, yaitu 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 mendapat 

kesempatan untuk memperoleh wawasan mengenai konsep-konsep dasar tingkah 

laku manusia. Tujuannya untuk mengetahui secara langsung aspek kesalahan yang 

dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah 

matematika. Harapan lainnya adalah agar kesalahan-kesalahan tersebut dapat 
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dicari penyebabnya dan dapat dicari jalan keluar untuk meminimalkan terjadinya 

kesalahan-kesalahan tersebut. 

3.2 Latar Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 3 Ungaran yang beralamatkan di 

Jalan Kapten Pattimura IA, Kecamatan Ungaran, Kabupaten Semarang, Provinsi 

Jawa Tengah. Pemilihan sekolah tersebut dilakukan dengan alasan lokasinya 

dekat dengan tempat tinggal peneliti, sehingga lebih memudahkan peneliti dari 

segi transportasi, biaya, waktu, dan tenaga selama proses penelitian. 

3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

 Menurut Lofland dan Laofland dalam Moleong (2011: 157) sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Walaupun sumber data diluar kata 

dan tindakan merupakan sumber data kedua, akan tetapi hal itu tidak dapat 

diabaikan seperti sumber tertulis. 

 Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data utama berupa 

kata-kata atau hasil wawancara yang dilakukan kepada peserta didik yang dicatat 

melalui catatan tertulis dan perekaman voice notes recorder dan sumber data 

kedua yaitu hasil pekerjaan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah.  

 Untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2, yaitu jenis dan 

penyebab kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman digunakan data utama berupa 

hasil wawancara dengan subjek penelitian dan data kedua berupa hasil pekerjaan 
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subjek penelitian. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu 

solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan yang dilakukan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur 

Newman digunakan data utama berupa hasil wawancara dengan guru yang 

dianggap sebagai pihak ahli. 

3.4 Metode Penyusunan Instrumen 

 Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti dan tes uraian materi 

keliling dan luas daerah segiempat. 

3.4.1 Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, 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 peserta didik pada saat penelitian 

berlangsung. 

3.4.2 Materi dan Bentuk Tes 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi keliling dan luas 

daerah segiempat yang diajarkan pada kelas VII SMP semester 2. Sedangkan 

bentuk tes yang digunakan adalah tes bentuk uraian yang memerlukan jawaban 

yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. Tes bentuk uraian dipilih karena 

dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang 

menuntut kemampuan berpikir tinggi yang merupakan karakteristik soal 

pemecahan masalah. 

Menurut Arikunto (2012: 177), tes bentuk uraian memiliki kebaikan-

kebaikan, yaitu: 
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a) mudah disiapkan dan disusun; 

b) tidak memberi banyak kesempatan untuk berspekulasi atau untung-untungan; 

c) mendorong peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat serta 

menyusun dalam bentuk kalimat yang bagus; 

d) memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengutarakan maksudnya 

dengan gaya bahasa dan caranya sendiri; 

e) dapat diketahui sejauh mana peserta didik mendalami sesuatu masalah yang 

diteskan. 

3.4.3 Langkah-langkah Penyusunan Tes 

 Urutan dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut. 

1) Pembatasan terhadap bahan yang diteskan: 

materi yang diteskan adalah materi segiempat. 

2) Menentukan bentuk soal: 

soal yang akan digunakan merupakan soal pemecahan masalah berbentuk 

uraian. 

3) Menentukan jumlah butir soal: 

jumlah soal yang digunakan adalah sebanyak 6 butir soal. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal: 

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

karena 1 jam pelajaran di SMP adalah 40 menit. Jumlah waktu untuk mata 

pelajaran matematika dalam 1 pertemuan adalah 2 jam pelajaran, atau 80 

menit. 

5) Membuat kisi-kisi soal: 

soal yang dibuat disesuaikan dengan kisi-kisi soal. 
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3.4.4 Validitas Instrumen 

  Validitas instrumen dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.4.4.1 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 validator ahli. 

3.4.4.2 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.  

3.4.4.3 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 
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terhadap hasil uji coba instrumen. Adapun analisis perangkat tes meliputi validitas 

butir soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan analisis daya pembeda. 

1) Validitas Butir Soal 

Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Untuk mengukur validitas, digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu. 

     
  ∑    ∑  ∑  

√   ∑     ∑        ∑     ∑    
 

Keterangan: 

    : koefisien korelasi tiap-tiap butir 

  : banyaknya peserta didik 

∑  : jumlah skor item 

∑  : jumlah skor total 

(Arikunto, 2012: 87) 

 Hasil perhitungan     dibandingkan dengan harga kritis   product moment 

dengan signifikansi 5% jika         >         maka butir soal dikatakan valid dan 

jika sebaliknya maka butir soal tidak valid. Perhitungan     dilakukan dengan 

Microsoft Excel. 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% sebesar 0,349. Contoh 

perhitungan validitas soal uji coba ada pada lampiran 9. 

  



59 

 

 
 

Tabel 3.1 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

Butir                  Keputusan 

1 0,815 

0,349 

valid 

2 0,849 valid 

3 0,836 valid 

4 0,830 valid 

5 0,772 valid 

6 0,934 valid 

7 0,884 valid 

8 0,875 valid 

9 0,919 valid 

10 0,876 valid 

11 0,838 valid 

12 0,785 valid 

 

2) Reliabilitas 

Suatu tes dikatakan reliabel jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap 

atau ajeg. Untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian digunakan rumus Alpha 

sebagai berikut. 

     
 

     
(  

∑  
 

  
 

) 

Keterangan: 

    : reliabilitas instrumen tes 

  : banyaknya butir soal 

∑  
  : jumlah varians butir soal 

  
  : varians total 

(Arikunto, 2012: 122) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga kemudian 

dikonsultasikan dengan harga r product moment pada tabel, jika          >          

maka item tes yang diujicobakan reliabel. Berdasarkan perhitungan analisis data 
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pada soal yang telah diujicobakan, diperoleh         = 0,910. Setelah 

dibandingkan dengan tabel                 dengan taraf signifikan 5% diperoleh 

kesimpulan bahwa soal uji coba merupakan soal yang reliabel. Contoh 

perhitungan reliabilitas soal uji coba ada pada lampiran 10. 

3) Tingkat Kesukaran 

Disamping memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, untuk memperoleh 

kualitas soal yang baik perlu juga dianalisis tingkat kesukarannya. Indeks tingkat 

kesukaran 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 dan sebaliknya. Adapun rumus yang 

digunakan adalah. 

      
                                       

                  
 

                   
    

                             
 

Dengan kriteria tingkat kesukaran sebagai berikut. 

TK < 0,3  : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7  : sedang 

Tk > 0,7   : mudah  

(Rudyatmi & Rusilowati, 2010: 82) 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis soal yang telah diujcobakan 

diperoleh data bahwa soal yang termasuk dalam kategori mudah adalah soal 

nomor 10. Lalu soal yang termasuk dalam kategori sedang adalah soal nomor 1, 2, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 11. Sedangkan soal yang termasuk dalam kategori sukar adalah 



61 

 

 
 

soal nomor 3 dan 12. Contoh perhitungan tingkat kesukaran soal uji coba ada pada 

lampiran 11. 

Tabel 3.2 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Butir Indeks TK Kriteria 

1 0,575 Sedang 

2 0,484 Sedang 

3 0,234 Sukar 

4 0,675 Sedang 

5 0,309 Sedang 

6 0,517 Sedang 

7 0,463 Sedang 

8 0,500 Sedang 

9 0,563 Sedang 

10 0,708 Mudah 

11 0,388 Sedang 

12 0,236 Sukar 

 

4) Analisis Daya Pembeda 

 Analisis daya pembeda soal mengkaji item-item soal dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan suatu soal dalam membedakan peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. Langkah-

langkah menghitung daya pembeda soal menurut Arikunto (2007: 211) adalah. 

(1) Mengurutkan hasil uji coba dari skor tertinggi sampai terendah 

(2) Menentukan kelompok atas dan bawah, yaitu kelompok atas sebanyak 50% 

dari jumlah peserta tes dan begitu juga dengan kelompok bawah. 

Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal bentuk 

uraian yaitu. 
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Keterangan:  

     : daya pembeda soal 

        : rata-rata skor peserta didik pada kelompok atas 

        : rata-rata skor peserta didik pada kelompok bawah 

              : skor maksimum yang diterapkan 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

         : diterima 

          : diperbaiki 

      : ditolak 

(Zulaiha, 2007: 25) 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan 

diperoleh data bahwa semua butir soal mempunyai indeks daya pembeda ≥ 0,25. 

Artinya semua butir soal uji coba diterima. Contoh perhitungan tingkat daya 

pembeda soal uji coba ada pada lampiran 12. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

Butir Indeks DP Keputusan 

1 0,466 Diterima 

2 0,506 Diterima 

3 0,323 Diterima 

4 0,475 Diterima 

5 0,369 Diterima 

6 0,648 Diterima 

7 0,506 Diterima 

8 0,475 Diterima 

9 0,545 Diterima 

10 0,469 Diterima 

11 0,330 Diterima 

12 0,396 Diterima 
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3.4.5 Kriteria Pemilihan Soal 

 Perangkat tes atau intrumen dikatakan baik apabila memiliki butir-butir 

soal yang baik. Sedangkan butir-butir soal dikatakan baik jika memenuhi unsur 

valid (butir soal dapat menjalankan fungi 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 peserta didik yang tergolong 

mampu (tinggi prestasinya) dengan peserta didik yang tergolong kurang (lemah 

prestasinya). 

 Setelah soal diajukan kepada validator ahli untuk dinilai kevalidan 

logisnya lalu diujicobakan di kelas VII-H 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 2, dengan skor 

maksimum 10 poin. 

2) Soal penelitian nomor 2 menggunakan soal uji coba nomor 4, dengan skor 

maksimum 10 poin. 

3) Soal penelitian nomor 3 menggunakan soal uji coba nomor 6, dengan skor 

maksimum 11 poin. 

4) Soal penelitian nomor 4 menggunakan soal uji coba nomor 8, dengan skor 

maksimum 15 poin. 

5) Soal penelitian nomor 5 menggunakan soal uji coba nomor 11, dengan skor 

maksimum 14 poin. 
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6) Soal penelitian nomor 6 tidak menggunakan soal uji coba nomor manapun. 

Hal ini dikarenakan soal untuk materi layang-layang memiliki indeks 

kesukaran yang berada pada kriteria sukar. Sehingga untuk mendapatkan soal 

penelitian nomor 6 peneliti membuat beberapa soal lagi untuk nomor 6 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 6. Skor maksimum untuk soal nomor 6 

adalah 10 poin. 

3.5 Metode Penentuan Subjek Penelitian 

 Setelah soal diajukan kepada validator ahli untuk dinilai kevalidan 

logisnya lalu diujicobakan pada siswa kelas VII-H yang berjumlah 32 siswa dan 

dianalisis, diperoleh instrumen penelitian yang valid. Instrumen penelitian 

tersebut kemudian diteskan pada siswa kelas VII-C 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 

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

didik dari kelompok sedang (S3 dan S4), dan 2 peserta didik dari kelompok bawah 

(S5 dan S6). Jadi, jumlah keseluruhan subjek penelitian yang diambil adalah 6 
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peserta didik. Daftar subjek penelitiannya disajikan dalam Tabel 3.4 sebagai 

berikut. 

Tabel 3.4 Daftar Nama Subjek Penelitian 

No Nama Peserta Didik Kelompok Penyebutan 

1 Firda Primadewi Atas S1 

2 Fandyka Annisa M. Atas S2 

3 Dimas Surya Ardianto Sedang S3 

4 Riko Fany Krisnawan Sedang S4 

5 Tegar Nur Mogiharta Bawah S5 

6 Adelia Dewi Novita Bawah S6 

 Pada kelompok atas dipilih Firda Primadewi (S1) dan Fandyka Annisa M. 

(S2) sebagai subjek penelitian. Pada kelompok sedang dipilih Dimas Surya 

Ardianto (S3) dan Riko Fany Krisnawan (S4) sebagai subjek penelitian. 

Selanjutnya pada kelompok bawah dipilih Tegar Nur Mogiharta (S5) dan Adelia 

Dewi Novita (S6) sebagai subjek penelitian. Pemilihan subjek pada tiap kelompok 

dilakukan dengan cara mengambil dua orang peserta didik yang mendapatkan 

nilai terendah pada kelompok tersebut. Pemilihan dengan cara tersebut dilakukan 

secara sengaja oleh peneliti dengan harapan dua orang peserta didik yang 

mendapatkan nilai terendah pada tiap kelompok dianggap dapat lebih mewakili 

kondisi kesalahan yang dilakukan pada kelompoknya jika dibandingkan dipilih 

secara acak ataupun dipilih dengan cara lainnya. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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3.6.1 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 peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. 

3.6.2 Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Esterberg dalam Sugiyono: 2012, 317). Lebih lanjut maksud wawancara 

ditegaskan oleh Lincoln dan Guba dalam Moleong (2011: 186) antara lain: 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, dan lain-lain.  

Salah satu cara untuk memperoleh pengamatan langsung adalah 

wawancara kepada orang yang kita maksud. Wawancara dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui dan menangkap secara langsung seluruh informasi dari subjek 

penelitian. Wawancara dilakukan terhadap peserta didik yang menjadi subjek 

penelitian yaitu 2 peserta didik dari tiap kelompok yang memiliki kesalahan 

terbanyak atau skor terendah 

 Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu disusun pedoman 

waawancara. Menurut Arikunto (2010: 192), pedoman wawancara merupakan 

suatu alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data yang berupa ancer-ancer 

pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan. Secara garis besar, ada dua 

macam, yaitu pedoman wawancara terstruktur dan pedoman wawancara tidak 
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terstruktur. Dalam penelitian ini, pedoman wawancara yang akan digunakan 

adalah pedoman wawancara tidak terstruktur karena hanya memuat garis besar 

pertanyaan yang akan ditanyakan dan pewawancara dalam hal ini penelitilah yang 

akan mengembangkan pertanyaan saat proses wawancara. 

3.7 Keabsahan Data 

 Dalam penelitian kualitatif, data yang sudah diperoleh harus dilakukan uji 

keabsahan data. Hal tersebut dilakukan agar data yang telah diperoleh dari hasil 

penelitian dapat dipertanggungjawabkan. 

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

beberapa tenik pemeriksaan: (1) perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan 

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

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

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Menurut Moleong (2011: 330), teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan dan sebagai pembanding di luar data itu. Jenis triangulasi 

yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber yaitu dengan 

jalan membandingkan data hasil pengamatan dan data hasil wawancara. Data yang 

akan dibandingkan dalama penelitian ini adalah data hasil pekerjaan peserta didik 

dengan data hasil wawancaranya.   

3.8 Teknik Analisis Data 

 Nasution dalam Sugiyono (2012: 336) menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan 
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menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Analisis data dilakukan dengan tahap-tahap sebagai 

berikut. 

3.8.1 Reduksi Data 

 Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

 Tahap-tahap reduksi data dalam penelitian ini meliputi: 

(1) mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik, kemudian diranking untuk 

menentukan peserta didik yang akan dijadikan subjek penelitian. 

(2) memilih maksimal hanya 2 nomor yang akan dianalisis untuk masing-masing 

subjek penelitian. 

(3) hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi subjek penelitian merupakan data 

mentah yang harus ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk 

wawancara. 

(4) hasil wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, 

kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengolah hasil wawancara peserta didik 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 
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data yang berupa hasil pekerjaan peserta didik disusun menurut urutan objek 

penelitian. 

 Tahap-tahap penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

(1) Menyajikan hasil pekerjaan peserta didik yang dipilih sebagai subjek 

penelitian untuk dijadikan bahan wawancara. 

(2) Menyajikan hasil wawancara dengan peserta didik. 

3.8.3 Verifikasi 

 Verifikasi atau menarik kesimpulan adalah sebagian dari suatu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan 

tujuan penelitian. Hal ini dapat diperoleh dengan cara membandingkan analisis 

hasil pekerjaan dan wawancara peserta didik yang menjadi subjek penelitian 

sehingga dapat diketahui letak dan penyebab kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

 Berdasarkan hasil tes evaluasi, dapat dilihat kesalahan yang dilakukan oleh 

masing-masing subjek penelitian pada 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 tidaklah sama. Hasil pekerjaan dari 

subjek-subjek penelitian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 18. 

4.1.1 Reduksi Data 

 Disajikan penggalan hasil tes tertulis dan wawancara dari instrumen 

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

tiap subjek penelitian dilakukan analisis kesalahan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah. Namun tidak semua kesalahan yang 

dilakukan oleh subjek penelitian dianalisis. Pada masing-masing subjek penelitian 

diambil maksimal 2 butir soal untuk dianalisis. Pengambilan maksimal 2 butir 

soal tersebut dilakukan dengan alasan peneliti hanya menganalisis kesalahan yang 

dianggap menarik saja yang dilakukan oleh subjek penelitian.  

 Setelah dilakukan analisis terhadap hasil pekerjaan subjek penelitian, 

selanjutnya diperlukan adanya suatu penguatan untuk memperkuat keabsahan 

tentang analisis berdasarkan lembar jawaban subjek penelitian. Penguatan dalam 
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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 dan 

Sa.b, yang maksudnya adalah sebagai berikut. 

Keterangan : 

P : Pewawancara 

S : Subjek Penelitian 

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

penelitian ke-, digit kedua menyatakan nomor soal. 

 Misal diberikan contoh P1.2, artinya pewawancara untuk subjek penelitian 

S1 dan soal nomor 2. S1.2 artinya subjek penelitian S1 dan soal nomor 2. 

4.1.1.1 Subjek Penelitian 1 (S1) 

 Subjek penelitian 1 (S1) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang 

terdapat kesalahan dalam pengerjaan adalah soal nomor 1, 3, 4, dan 6. Adapun 

soal yang akan dianalisis adalah soal nomor 1 dan 6. Pemilihan nomor soal 

tersebut dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 1 adalah soal dengan jumlah 

paling banyak peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok 

kelas atas. Jadi peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S1 dalam 

mengerjakan soal nomor 1. Adapun pemilihan soal nomor 6 dilakukan dengan 

alasan S1 melakukan kesalahan yang cukup unik. Semua langkah dalam prosedur 
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Newman sudah benar dilakukan akan tetapi pada saat melakukan proses 

perhitungan, jawaban yang seharusnya dikali justru dibagi. Jadi peneliti ingin 

mengecek apakah memang S1 tidak memahami konsep aljabar mengenai 

perhitungan matematis atau ada alasan lainnya. Selanjutnya analisis lengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

4.1.1.1.1 Analisis jawaban soal nomor 1 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S1. 

a) Petikan soal nomor 1 

 Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

b) Petikan hasil pekerjaan S1 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S1 peneliti menganalisis bahwa S1 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Semua langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, 

yaitu memahami masalah, transformasi dan kemampuan memproses. Tetapi 

terjadi kesalahan pada langkah memahami masalah. Jenis kesalahannya adalah 

kesalahan memahami masalah. Kesalahan tersebut adalah S1 menuliskan bahwa 
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masalah yang harus diselesaikan adalah mencari alas dan tinggi jajargenjang. 

Padahal menurut soal masalah yang seharusnya diselesaikan adalah mencari luas 

daerah jajargenjang yang baru. Penyebab terjadinya kesalahan memahami 

masalah kemungkinan karena S1 tidak paham dengan kata-kata atau kalimat yang 

terdapat dalam soal. Hal tersebut terjadi karena S1 tidak terbiasa menyelesaikan 

soal tanpa angka atau yang memerlukan penafsiran kebahasaan. 

 Selanjutnya terjadi kesalahan pada langkah transformasi. Kesalahan 

tersebut adalah S1 hanya menuliskan t dan   saja. Padahal seharusnya S1 

menggunakan transformasi rumus luas daerah jajargenjang untuk menyelesaikan 

soal nomor 1. Kesalahan tersebut disebabkan karena kesalahan memahami 

masalah. S1 memahami bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah mencari 

alas dan tinggi jajargenjang, sehingga transformasi yang dipilih adalah t dan  . 

 Pada langkah kemampuan memproses, kembali terjadi kesalahan. 

Kesalahan tersebut adalah pada soal nomor 1.a., S1 hanya menuliskan bahwa 

tingginya 2× tinggi semula tetapi tidak meneruskan mencari luas daerah 

jajargenjang. Tetapi ada keunikan pada jawaban 1.b., yaitu pertama S1 menuliskan 

jawaban sama seperti pada soal nomor 1.a. yaitu tinggi dan alasnya berubah 

selanjutnya S1 juga mencari atau menghitung luas, tetapi S1 memakai simbol b 

yang tidak jelas merepresentasikan apapun (sebelumnya S1 memakai simbol   

untuk alas). Penyebab terjadinya kesalahan pada langkah kemampuan memproses 

karena S1 salah dalam memahami masalah sehingga S1 hanya mencari perubahan 

tinggi dan alas jajargenjang saja, seperti yang dipahaminya. Selanjutnya pada 

langkah penulisan jawaban akhir, secara penulisan tidak ada kesalahan pada 

penulisan jawaban S1 meskipun jawaban yang ditulis S1 salah.  
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 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S1 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 1. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P1.1 : Firda, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

 S1.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang 

semula? 

P1.1 : Apakah kamu masih ingat tentang langkah-langkah dalam prosedur 

Newman? Setelah membaca soal lalu langkah selanjutnya apa? 

S1.1 : Memahami masalah.  

P1.1 : Lalu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S1.1 : Mencari luas daerah jajargenjang. 

P1.1 : Apa kamu yakin masalahnya seperti itu? 

S1.1 : Iya. 

P1.1 : Coba tunjukkan dan bacakan pada saya, kalimat yang mana dari soal 

sehingga kamu bisa mengatakan masalah yang harus diselesaikan 

seperti itu? 

S1.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

P1.1 : Mmm...oke. Lalu kenapa pada lembar jawabmu kamu menuliskan 

bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah mencari alas dan 

tinggi jajargenjang? 

S1.1 : Ya..maksudnya kan kalau mau mencari luas harus mencari alas dan 

tinggi dulu Bu. 

P1.1 : Jadi...di soal nomor 1 ini apa masalahnya? 

S1.1 : Mencari luas daerah jajargenjang. Kemarin sempet agak bingung si 

Bu, makanya ya agak salah tulis juga. 

P1.1 : Ooohh begitu. Selanjutnya setelah memahami masalah? 

S1.1 : Transformasi. 

P1.1 : Transformasi yang kamu pilih? 

S1.1 : Kalau di jawaban saya alas dan tinggi, tapi maksudnya alas × tinggi. 

P1.1 : Kenapa memilih seperti itu? 

S1.1 : Ya karena masalahnya mencari luas daerah jajargenjang. Kemarin 

nulis alas dan tinggi karena awalnya saya masih agak ragu. Saya 

mau mengganti diakhir lupa Bu, waktunya habis jadi enggak 

sempat mengecek lagi. 

P1.1 : Baik. Selanjutnya adalah kemampuan memproses. Pada jawaban 

soal nomor 1.b. tertulis L = 2b × 2t. Huruf b pada jawaban kamu 

melambangkan apa Dek? Kan sebelumnya kamu tidak menuliskan 

simbol b samasekali, tapi kemudian pada jawaban kamu tertulis 

huruf b? 

S1.1 : Salah tulis Bu. 

P1.1 : Jadi sebenarnya maksudnya huruf b pada jawaban kamu apa? 
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S1.1 : Itu  . 

P1.1 : Ooh begitu. Selanjutnya kenapa kamu juga menulis L? 

S1.1 : Ya karena mau mencari luas. 

P1.1 : Tetapi mengapa pada jawaban nomor 1.a. kamu tidak mencari luas? 

S1.1 : Saya buru-buru jadi lupa belum saya cari Bu. 

 P1.1 : Baiklah. Jadi sekali lagi pada soal nomor 1 inti masalahnya adalah? 

S1.1 : Mencari luas daerah jajargenjang. 

P1.1 : Iya benar. Sekarang coba kamu perbaiki jawaban kamu untuk yang 

1.a. 

S1.1 : Iya. 

 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S1 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S1 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S1 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. Selanjutnya pada langkah memahami masalah, 

ternyata dugaan awal peneliti bahwa S1 tidak memahami masalah yang harus 

diselesaikan adalah salah. S1 memahami bahwa masalah yang harus diselesaikan 

adalah mencari luas daerah jajargenjang, walaupun S1 mengakui bahwa dia 

sempat ragu. Adapun kesalahan yang terjadi pada lembar jawaban karena S1 

berpikir bahwa jika akan mencari luas daerah jajargenjang maka terlebih dahulu 

harus mencari alas dan tinggi jajargenjang tersebut, sehingga S1 menulis 

demikian.  

 Selanjutnya pembahasan terkait kesalahan pada langkah transformasi dan 

kemampuan memproses. Berdasarkan proses wawancara, terungkap bahwa 

kesalahan pada langkah transformasi dan kemampuan memproses terjadi karena 

S1 pada awalnya ragu dalam memahami masalah sehingga menuliskan 

transformasi yang digunakan adalah alas dan tinggi. Oleh karena waktu yang 

disediakan untuk mengerjakan soal terbatas maka hal tersebut membuat S1 kurang 
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teliti dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Selanjutnya simbol huruf b yang 

sempat membingungkan itu juga ternyata sebenarnya simbol   untuk alas. 

 Tanpa melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S1 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S1 untuk soal nomor 1. 

 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S1 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S1 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses terjadi karena S1 kurang 

teliti dan terburu-buru dalam mengerjakan soal akibat waktu yang diberikan masih 

kurang. 
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Simpulan 

 Pada soal nomor 1 dapat dibuat kesimpulan bahwa S1 sudah menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Semua 

langkah pada prosedur Newmn telah dilakukan. Jenis kesalahan yang dilakukan 

S1 pada soal nomor 1 adalah kesalahan kemampuan memproses. 

4.1.1.1.2 Analisis jawaban soal nomor 6 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S1. 

a) Petikan soal nomor 6 

 Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

b) Petikan hasil pekerjaan S1 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S1 peneliti menganalisis bahwa S1 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Semua langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, 

yaitu memahami masalah, transformasi dan kemampuan memproses. Kesalahan 

terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan tersebut adalah 

kesalahan memproses. Kesalahan tersebut adalah S1 salah dalam melakukan 

proses perhitungan atau operasi aljabar. S1 membagi 256 dengan 2. Padahal 

seharusnya 256 dikalikan dengan 2. Penyebab terjadinya kesalahan memproses 

kemungkinan karena kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan atau 

operasi aljabar karena terburu-buru. Dugaan lainnya adalah karena S1 memang 

tidak memahami bagaimana menyelesaikan operasi aljabar yang terdapat pada 

soal. Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, secara penulisan tidak 

ada kesalahan pada penulisan jawaban S1 meskipun jawaban yang ditulis S1 salah. 

Hal ini karena nilai variabel yang didapatkan pada saat memproses salah. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S1 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 6. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P1.6 : Firda, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 6? 

S1.6 : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali 

panjang sisi yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut 

merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas 

trapesium tersebut 256 cm
2
, maka hitunglah tinggi dan panjang 

sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P1.6 : Menurut kamu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 6? 

S1.6 : Mencari tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium. 

P1.6 : Selanjutnya transformasi yang kamu pilih? 

S1.6 : Luas trapesium. 
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P1.6 : Yaitu? 

S1.6 : L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

P1.6 : Huruf a dan b pada jawaban kamu adalah simbol untuk apa Dek? 

S1.6 : Sisi-sisi sejajar pada trapesium. 

P1.6 : Oke. Selanjutnya adalah langkah kemampuan memproses. Coba 

kamu perhatikan lagi jawaban kamu. Pada operasi aljabar tersebut 

seharusnya nilai 256 kamu kali atau bagi dengan 2? 

S1.6 : Dikali Bu. 

P1.6 : Lalu kenapa pada jawaban kamu, kamu membaginya dengan 2? 

S1.6 : Iya Bu, maaf terburu-buru jadi enggak teliti. 

P1.6 : Oke. Apakah kamu bisa memperbaiki jawaban kamu? 

S1.6 : Bisa Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S1 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S1 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S1 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. S1 juga memahami masalah apa sebenarnya yang 

harus diselesaikan dan tahu tranformasi apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Adapun kesalahan memproses terjadi karena S1 kurang cermat 

dalam melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar karena terburu-buru 

untuk menyelesaikan jawaban. 

 Tanpa melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S1 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S1 untuk soal nomor 6. 
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Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S1 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S1 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S1 

kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar karena 

terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban.  

Simpulan 

 Pada soal nomor 6 dapat dibuat kesimpulan bahwa S1 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 
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matematika. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S1 pada soal nomor 6 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 

4.1.1.2 Subjek Penelitian 2 (S2) 

 Subjek penelitian 2 (S2) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang salah 

dalam mengerjakan adalah soal nomor 1, 3, 4, dan 6. Adapun soal yang akan 

dianalisis adalah soal nomor 1 dan 6. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa soal nomor 1 adalah soal dengan jumlah paling banyak 

peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok kelas atas. Jadi 

peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S2 dalam mengerjakan soal 

nomor 1. Adapun pemilihan soal nomor 6 dilakukan dengan alasan S2 tidak 

melakukan proses perhitungan apapun. Jadi peneliti ingin mengecek apakah 

memang S2 tidak tahu langkah apa yang harus dilakukan untuk memproses 

jawaban atau ada alasan lainnya. Selanjutnya analisis lengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

4.1.1.2.1 Analisis jawaban soal nomor 1 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S2. 

a) Petikan soal nomor 1 

 Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 
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b) Petikan hasil pekerjaan S2 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S2 peneliti menganalisis bahwa S2 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Semua langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, 

yaitu memahami masalah, transformasi dan kemampuan memproses. Namun 

terjadi kesalahan pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan tersebut 

adalah kesalahan memproses. Kesalahan tersebut adalah pada jawaban soal nomor 

1.a., S2 benar memahami bahwa tinggi jajargenjang yang baru adalah 2× tinggi 

jajargenjang semula. Akan tetapi selanjutnya S2 tidak melanjutkan proses 

selanjutnya yaitu mencari luas daerah jajargenjang yang baru. Selanjutnya S2 juga 

mengganti simbol t untuk tinggi menjadi   dan   untuk alas menjadi b. Hal ini 

memang bukanlah kesalahan akan tetapi sebenarnya tidak perlu dilakukan oleh S2. 

 Masih pada langkah kemampuan memproses, kesalahan juga terjadi pada 

soal 1.b. Kesalahan tersebut adalah S2 menulis bahwa tinggi jajargenjang yang 

baru adalah masih sama dengan tinggi jajargenjang semula padahal seharusnya 2× 

tinggi jajargenjang semula. Untuk panjang alas jajargenjang yang baru S2 benar 

memproses bahwa alas yang baru adalah 2× panjang alas semula. Akan tetapi 

selanjutnya sama seperti pada soal 1.a, S2 tidak melanjutkan proses berikutnya 
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yaitu mencari luas daerah jajargenjang yang baru. Penyebab S2 melakukan 

kesalahan memproses kemungkinan karena S2 terburu-buru sehingga lupa bahwa 

dia belum menghitung tinggi jajargenjang yang baru untuk jawaban soal 1.b. dan  

juga luas daerah jajargenjang yang baru baik soal 1.a. maupun 1.b. 

 Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, secara penulisan tidak 

ada kesalahan pada penulisan jawaban S2 meskipun jawaban yang ditulis S2 salah. 

Hal ini terjadi karena kesalahan pada saat memproses. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S2 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 1. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P2.1 : Fandyka, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

 S2.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

P2.1 : Apakah kamu masih ingat tentang langkah-langkah dalam prosedur 

Newman? Setelah membaca soal lalu langkah selanjutnya apa? 

S2.1 : Iya. Memahami masalah Bu. 

P2.1 : Lalu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S2.1 : Mencari luas jajargenjang. 

P2.1 : Apa kamu yakin masalahnya seperti itu? 

S2.1 : Yakin 

P2.1 : Coba tunjukkan dan bacakan pada saya, kalimat yang mana dari soal 

sehingga kamu bisa mengatakan masalah yang harus diselesaikan 

seperti itu? 

S2.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang. 

P2.1 : Selanjutnya setelah memahami masalah? 

S2.1 : Transformasi. 

P2.1 : Transformasi yang kamu pilih? 

S2.1 : Luas jajargenjang, alas × tinggi. 

P2.1 : Oke. Selanjutnya adalah kemampuan memproses. Pada jawaban 

kamu ada huruf t dan  . Huruf-huruf itu menyimbolkan untuk apa 

Dek? 

S2.1 : Tinggi dan alas Bu. 

P2.1 : Lalu, pada jawaban 1.a. dan 1.b. kamu juga menuliskan huruf a dan 

b. Huruf t untuk tinggi kamu ganti dengan a dan huruf a untuk 

alas kamu ganti dengan b. Ini maksudnya apa? 
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S2.1 : Itu perumpamaan saja Bu. 

P2.1 : Bisa dijelaskan maksudnya perumpamaan? 

S2.1 : Ya perumpaan Bu biar lebih mudah mengerjakannya. 

P2.1 : Oh begitu. Nah selanjutnya untuk nomor 1.a. kan kamu sudah benar 

ya menemukan bahwa tinggi jajargenjang yang baru itu 2× tinggi 

jajargenjang yang lama. Tetapi kenapa kamu tidak melanjutkan 

untuk mencari luas daerah jajargenjang yang baru? 

S2.1 : Oh ya Bu...saya lupa.  

P2.1 : Ooh..begitu. Kenapa bisa lupa? 

S2.1 : Enggak tahu Bu. Mungkin karena saya terburu-buru jadi saya lupa 

belum nulis luas jajargenjang yang baru. 

P2.1 : Oke. Lalu untuk nomor 1.b., coba kamu lihat lagi soalnya. Apakah 

yang berubah hanya alasnya saja? 

S2.1 : Alas dan tinggi. 

P2.1 : Lalu kenapa di sini tinggi barunya tetap? 

S2.1 : Ya, lupa Bu. 

P2.1 : Sama seperti jawaban 1.a., kenapa kamu tidak melanjutkan untuk 

mencari luas daerah jajargenjang yang baru? 

S2.1 : Ya itu tadi lupa dan terburu-buru. 

P2.1 : Oh begitu. Tapi sebenarnya kamu sudah tahu bahwa pada soal 

nomor 1, baik yang a maupun yang b kamu diminta untuk 

menemukan luas daerah jajargenjang yang baru jika tingginya 

berubah dan alas dan tingginya berubah? 

S2.1 : Ya lumayan paham Bu. 

P2.1 : Coba sekarang kamu perbaiki jawaban kamu. 

S2.1 : Ya dicoba. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S2 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S2 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S2 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. S2 juga memahami masalah yang harus diselesaikan. 

Pada langkah kemampuan memproses, sama seperti dugaan peneliti bahwa S2 

mengalami kesalahan memproses. Kesalahan memproses terjadi karena S2 

terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga tidak sempat mencari luas daerah 

jajargenjang yang baru. Adapun alasan S2 mengganti simbol t untuk tinggi dan   
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untuk alas yang sebenarnya tidak perlu dilakukan hanyalah untuk perumpamaan 

saja dan mempermudah S2 dalam menyelesaikan soal. 

 Tanpa melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S2 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S2 untuk soal nomor 1. 

 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S2 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S2 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kesalahan kemampuan memproses terjadi karena 

S2 kurang teliti dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 1 dapat dibuat kesimpulan bahwa S2 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S2 pada soal nomor 1 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 
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4.1.1.2.2 Analisis jawaban soal nomor 6 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S2. 

a) Petikan soal nomor 6 

 Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

b) Petikan hasil pekerjaan S2 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S2 peneliti menganalisis bahwa S2 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah. Kesalahan tersebut adalah S2 

menulis bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah berkaitan dengan tinggi 

dan panjang sisi trapesium. Padahal seharusnya berkaitan dengan tinggi dan 

panjang sisi sejajar trapesium. Penyebab S2 melakukan kesalahan pada langkah 

memahami masalah adalah S2 kurang teliti dalam menuliskan masalah yang harus 

diselesaikan pada lembar jawab walaupun sebenarnya S2 paham tentang masalah 

yang harus diselesaikan karena memang sudah jelas tertulis dalam soal. 
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 Kesalahan selanjutnya terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis 

kesalahan tersebut adalah kesalahan memproses. Kesalahan tersebut adalah S2 

tidak mengerjakan sama sekali atau melakukan perhitungan atau operasi aljabar 

apapun walaupun S2 sudah mampu memilih pendekatan atau rumus yang harus 

digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 6. Penyebab S2 melakukan kesalahan 

memproses kemungkinan karena S2 tidak paham bagaimana mentransformasikan 

kalimat bahasa yaitu kalimat pertama dan kedua dalam soal menjadi pernyataan 

matematika. Hal tersebut menyebabkan S2 tidak dapat melakukan proses 

perhitungan atau operasi aljabar apapun. Selanjutnya pada langkah penulisan 

jawaban akhir, karena S2 tidak melakukan proses perhitungan apapun pada 

langkah kemampuan memproses, maka tidak ada jawaban sama sekali pada 

jawaban akhir. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S2 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 6. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P2.6 : Fandyka, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 6? 

S2.6 : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali 

panjang sisi yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut 

merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas 

trapesium tersebut 256 cm
2
, maka hitunglah tinggi dan panjang 

sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P2.6 : Menurut kamu apa permasalahan yang terjadi pada soal nomor 6? 

S2.6 : Mencari tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium. 

P2.6 : Panjang sisi-sisi atau sisi yang sejajar? 

S2.6 : Panjang sisi-sisi yang sejajar Bu. 

P2.6 : Ini ada contoh gambar trapesium. Coba tunjukkan pada saya mana 

yang disebut sisi-sisi sejajar pada trapesium! 

S2.6 : Ini dan ini Bu. AB dan DC. 

P2.6 : Oke. Lalu kenapa di jawaban kamu, kamu menuliskannya panjang 

sisi trapesium? 

S2.6 : Ya Bu, kurang teliti. Maksudnya ya itu. 
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P2.6 : Oke. Nah Selanjutnya transformasi yang kamu pilih apa? 

S2.6 : 
 

 
 × (a + b) × t. 

P2.6 : Huruf a dan b pada jawaban kamu adalah simbol untuk apa Dek? 

S2.6 : Sisi-sisi sejajar pada trapesium. 

P2.6 : Selanjutnya adalah langkah kemampuan memproses. Kenapa di sini 

kamu tidak menuliskan jawaban atau mengerjakan sama sekali?  

S2.6 : Waktunya habis Bu. 

P2.6 : Oh begitu. Lalu sekarang saya beri waktu coba diselesaikan. 

S2.6 : Bingung Bu. Enggak paham. 

P2.6 : Jadi ini kemarin belum selesai karena bingung atau waktunya 

kurang? 

S2.6 : Ya dua-duanya Bu. 

P2.6 : Mari saya coba bantu untuk menyelesaikannya. 

S2.6 : Ya Bu tapi bingung. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S2 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S2 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S2 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. S2 ternyata juga memahami masalah apa sebenarnya 

yang harus diselesaikan dan tahu tranformasi apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Adapun kesalahan yang terjadi pada langkah 

memahami masalah karena kekurangtelitian S2 dalam menuliskan masalah yang 

harus diselesaikann. 

 Jenis kesalahan selanjutnya yaitu kesalahan memproses terjadi karena S2 

tidak paham bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat 

pertama dan kedua dalam soal menjadi kalimat atau simbol matematika. Hal 

tersebut menyebabkan S2 tidak dapat melakukan proses perhitungan atau operasi 

aljabar apapun. Meskipun pada awalnya S2 menyatakan bahwa dia tidak bisa 

mengerjakan dengan alasan kehabisan waktu tetapi saat peneliti mencoba 
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memintanya mengerjakan ulang dengan waktu yang tidak dibatasi S2 masih tetap 

tidak bisa mengerjakan. 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S2 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S2 adalah kesalahan memproses. Adapun 

kesalahan memproses disebabkan karena S2 tidak paham bagaimana 

mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat pertama dan kedua dalam soal 

menjadi pernyataan matematika.  

Simpulan 

 Pada soal nomor 6 dapat dibuat kesimpulan bahwa S2 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S2 pada soal nomor 6 adalah 

kesalahan kemampuan memproses. 

4.1.1.3 Subjek Penelitian 3 (S3) 

 Subjek penelitian 3 (S3) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang salah 

dalam mengerjakan adalah soal nomor 1, 4, 5 dan 6. Adapun soal yang akan 

dianalis adalah soal nomor 1 dan 6. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa soal nomor 1 adalah soal dengan jumlah paling banyak 

peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok kelas tengah. 

Jadi peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S3 dalam mengerjakan 

soal nomor 1. Adapun pemilihan soal nomor 6 dilakukan dengan alasan S3 tidak 
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melakukan proses perhitungan apapaun. Jadi peneliti ingin mengecek apakah 

memang S3 tidak tahu langkah yang harus dilakukan untuk memproses jawaban 

atau ada alasan lainnya. Selanjutnya analisis lengkapnya adalah sebagai berikut. 

4.1.1.3.1 Analisis jawaban soal nomor 1 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S3. 

a) Petikan soal nomor 1 

 Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

b) Petikan hasil pekerjaan S3 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S3 peneliti menganalisis bahwa S3 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Tetapi terjadi kesalahan pada langkah ke-2 yaitu langkah memahami masalah. 

Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan memahami masalah. S3 menuliskan 

bahwa masalah yang harus diselesaikan adalah berkaitan dengan alas dan tinggi 

jajargenjang, padahal seharusnya adalah berkaitan dengan luas daerah 

jajargenjang. Penyebab S3 mengalami kesalahan memahami masalah 

kemungkinan karena S3 tidak paham dengan kata-kata atau kalimat yang terdapat 

dalam soal. Hal tersebut terjadi karena S3 tidak terbiasa menyelesaikan soal tanpa 

angka atau yang memerlukan penafsiran kebahasaan. 
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 Selanjutnya pada langkah transformasi, walaupun S3 mengalami kesalahan 

memahami masalah tetapi S3 benar dalam menuliskan pendekatan atau rumus apa 

yang harus digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal nomor 1. 

Pada langkah kemampuan memproses S3 kembali melakukan kesalahan. Jenis 

kesalahan tersebut adalah kesalahan memproses. Kesalahan yang dilakukan 

adalah S3 benar-benar tidak menuliskan jawaban atau tidak mengerjakan sama 

sekali soal nomor 1 pada lembar jawaban. Penyebab S3 mengalami kesalahan 

memproses kemungkinan karena S3 belum paham dengan masalah dan 

mendapatkan data-data yang diperlukan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Hal 

tersebut disebabkan karena S3 belum paham dengan kalimat di dalam soal. 

Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, karena S3 tidak melakukan 

proses perhitungan apapun pada langkah kemampuan memproses, maka tidak ada 

jawaban sama sekali pada jawaban akhir. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S3 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 1. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P3.1 : Dimas, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

 S3.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang 

semula? 

P3.1 : Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S3.1 : Mencari alas dan tinggi jajargenjang. 

P3.1 : Apa kamu yakin? Coba kamu baca lagi soalnya! 

S3.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru.. 

P3.1 : Nah, dari sana menurutmu apa masalah soal nomor 1? 

S3.1 : Mencari luas daerah. 

P3.1 : Baik..jadi masalahnya adalah mencari luas daerah jajargenjang yang 

baru ya, bukan mencari alas dan tinggi jajargenjang. Lalu kenapa 

kemarin kamu menjawab seperti itu? 
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S3.1 : Bingung. 

P3.1 : Nah kalau luas dari jajargenjang transformasinya apa Dim? 

S3.1 : Alas kali tinggi. 

P3.1 : Apakah kamu bisa memperbaiki jawaban kamu kemarin? 

S3.1 : Ya Kak. 

P3.1 : Jadi untuk yang nomor 1.a, luas daerah jajargenjang yang baru 

berapa kali luas daerah jajargenjang yang lama? 

S3.1 : 2× kali. 

P3.1 : Nah coba kamu perbaiki juga untuk soal yang 1.b! Berapa kali Dim 

untuk jawaban soal 1.b? 

S3.1 : 2× kali. 

P3.1 : Hloh? Sama ya dua kali? Ini 2  × 2t sama dengan 4×...? 

S3.1 : 4×Luas 

P3.1 : Jadi..untuk soal 1.b, apa yang terjadi pada luas daerah  jajargenjang 

yang baru jika alas dan tingginya 2× alas dan tinggi jajargenjang 

semula? 

S3.1 : 2× 

P3.1 : Hloh, 2× atau 4×? 

S3.1 : 2× Kak! 

P3.1 : 2×? Baiklah.. Sepertinya kamu masih bingung dengan soal ini? 

Apakah soalnya sulit? 

S3.1 : Iya Kak! 

P3.1 : Kenapa Dim, apakah karena soal-soalnya tidak ada angka-angkanya 

padahal kamu biasanya mengerjakan soal yang banyak angka-

angkanya ya? 

S3.1 : Enggak paham Kak. Soalnya sulit. 

P3.1 : Apakah kamu terbiasa dengan dengan soal-soal seperti ini? 

S3.1 : Enggak Kak. 

P3.1 : Lalu..kemarin tidak bisa mengerjakan karena? 

S3.1 : Masih bingung Kak. 

P3.1 : Baik. Sekarang saya bantu mengerjakan coba. 

S3.1 : Ya Kak. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S3 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S3 memang 

memang memahami  langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

soal dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S3 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. Namun pada langkah memahami masalah, sama 

seperti dugaan peneliti bahwa S3 mengalami kesalahan memahami masalah. 

Kesalahan memahami masalah terjadi karena S3 tidak paham dengan kata-kata 
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atau kalimat yang terdapat dalam soal. Hal tersebut terjadi karena S3 tidak terbiasa 

menyelesaikan soal tanpa angka atau yang memerlukan penafsiran kebahasaan. 

Simpulan ini berdasarkan pada fakta dari wawancara bahwa perlu pengulangan 

pertanyaan hingga S3 benar-benar menjawab masalah apa yang harus diselesaikan 

dengan benar. 

 Jenis kesalahan selanjutnya adalah kesalahan kemampuan memproses.  

Kesalahan kemampuan memproses terjadi karena S3 belum mampu dalam 

memahami masalah. Selain itu S3 tidak terbiasa menyelesaikan soal-soal tanpa 

angka seperti pada soal nomor 1 sehingga tidak tahu bagaimana cara melakukan 

perhitungan. 

 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S3 bisa memperbaiki 

jawabannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S3 untuk soal nomor 1. 

 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S3 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 
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fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan memahami masalah, 

dan kemampuan memproses. Adapun kesalahan memahami masalah disebabkan 

karena S3 tidak paham dengan kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam soal. 

Hal tersebut terjadi karena S3 tidak terbiasa menyelesaikan soal tanpa angka atau 

yang memerlukan penafsiran kebahasaan. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 1 dapat dibuat kesimpulan bahwa S3 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S3 pada soal nomor 1 adalah kesalahan memahami 

masalah. 

4.1.1.3.2 Analisis jawaban soal nomor 6 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S3. 

a) Petikan soal nomor 6 

 Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

b) Petikan hasil pekerjaan S3 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S3 peneliti menganalisis bahwa S3 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. 

Kesalahan terjadi pada langkah ke-4 yaitu langkah kemampuan memproses. Jenis 

kesalahan tersebut adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan tersebut 

adalah S3 tidak mengerjakan sama sekali atau melakukan perhitungan atau operasi 

aljabar apapun. Penyebab terjadinya kesalahan kemampuan memproses 

kemungkinan karena tidak paham bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa 

yaitu kalimat pertama dan kedua dalam soal menjadi kalimat atau simbol 

matematika. Hal tersebut menyebabkan S3 tidak dapat melakukan proses 

perhitungan atau operasi aljabar apapun. Selanjutnya pada langkah penulisan 

jawaban akhir, karena S3 tidak melakukan proses perhitungan apapun pada 

langkah kemampuan memproses, maka tidak ada jawaban sama sekali pada 

jawaban akhir. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S3 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 6. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P3.6 : Dimas, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 6? 

S3.6 : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali 

panjang sisi yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut 

merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas 

trapesium tersebut 256 cm
2
, maka hitunglah tinggi dan panjang 

sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P3.6 : Nah Menurut kamu dari soal nomor 6 ini masalahnya apa Dim?  

S3.6 : Nomor 6 ya Kak? Tinggi dan sisi sejajar trapesium. 

P3.6 : Terus kemudian transformasinya berarti? 

S3.6 : Pakai luas trapesium Kak. rumus trapesium. 

P3.6 : He’e. Rumus luas trapesium apa?  

S3.6 : ((a + b) : 2) × tinggi. 
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P3.6 : a-nya itu apa?  

S3.6 : Itu Kak...sisi sejajar.  

P3.6 : Jadi a sama b itu, sisi-sisi sejajar? 

S3.6 : He’e. 
P3.6 : Nah kan kamu dari memahami masalah sama kemampun 

memproses itu sudah, sama transformasi itu sudah benar. Tapi 

kenapa pada kemampuan memproses kamu belum mengerjakan 

sama sekali? 

S3.6 : Masih bingung soalnya Kak. 

P3.6 : Masih bingung dengan soalnya? 

S3.6 : Iya. 

P3.6 : Yang kamu bingungkan bagian mana Dim? 

S3.6 : Semuanya Kak. 

P3.6 : Kalau kamu coba kerjakan sekarang bisa enggak? 

S3.6 : Enggak tahu Bu.. 

P3.6 : Coba saya bantu. Coba kamu gambar trapesium dulu. 

S3.6 : Ya Kak. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S3 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S3 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S3 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. S3 ternyata juga memahami masalah apa sebenarnya 

yang harus diselesaikan dan tahu tranformasi apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Namun terjadi kesalahan pada langkah kemampuan 

memproses. Jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan kemampuan memproses terjadi karena S3 masih bingung 

dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal sehingga tidak tahu 

bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat pertama dan kedua 

dalam soal menjadi kalimat atau simbol matematika. Hal tersebut menyebabkan 

S3 tidak dapat melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar apapun. 
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 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S3 bisa menyelesaikan 

soal tersebut dengan benar. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S3 untuk 

soal nomor 6. 

 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S3 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S3 

masih bingung dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal sehingga tidak 

tahu bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat pertama dan 

kedua dalam soal menjadi kalimat atau simbol matematika.  
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Simpulan 

 Pada soal nomor 6 dapat dibuat kesimpulan bahwa S3 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S3 pada soal nomor 6 adalah 

kesalahan kemampuan memposes. 

4.1.1.4 Subjek Penelitian 4 (S4) 

 Subjek penelitian 4 (S4) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang salah 

dalam mengerjakan adalah soal nomor 1, 4, 5 dan 6. Adapun soal yang akan 

dianalis adalah soal nomor 1 dan 4. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa soal nomor 1 adalah soal dengan jumlah paling banyak 

peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok kelas tengah. 

Jadi peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S4 dalam mengerjakan 

soal nomor 1. Adapun pemilihan soal nomor 4 dilakukan dengan alasan karena 

kesalahan pada jawaban dari soal nomor 4 adalah yang paling menarik untuk 

dianalisis dibandingkan dengan lainnya. Selanjutnya analisis lengkapnya adalah 

sebagai berikut. 

4.1.1.4.1 Analisis jawaban soal nomor 1 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S4. 

a) Petikan soal nomor 1 

 Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

b) Petikan hasil pekerjaan S4 

 Diketahui bahwa S4 tidak mengerjakan sama sekali soal nomor 1. 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 

 Pada kasus soal nomor 1 oleh S4, peneliti memang sama sekali tidak bisa 

menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh S4 berdasarkan hasil pekerjaannya 

karena S4 memang sama sekali tidak mengerjakan soal nomor 1. Peneliti hanya 

bisa melakukan dugaan dan analisis dengan berdasar pada kondisi tersebut. 

Berdasarkan fakta S4 tidak mengerjakan soal nomor 1, maka penulis menduga 

bahwa S4 benar-benar tidak memahami apa yang harus dilakukan atau S4 sama 

sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 1. Jadi jenis 

kesalahan yang terjadi adalah kesalahan memahami masalah. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S4 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 1. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P4.1 : Riko, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

 S4.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

 P4.1 : Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S4.1 : Mencari alas dan tinggi jajargenjang. 

 P4.1 : Apa kamu yakin? Coba kamu baca lagi soalnya! 

 S4.1 : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru.. 

 P4.1 : Nah, dari sana menurutmu apa masalah soal nomor 1? 

 S4.1 : Hmmm....apa yaa... 

 P4.1 : Apakah mencari alas dan tinggi atau luas daerah? 

 S4.1 : Luas daerah. 

P4.1 : Baik..jadi masalahnya adalah mencari luas daerah jajargenjang yang 

 baru ya, bukan mencari alas dan tinggi jajargenjang. Nah kalau 

luas dari jajargenjang transformasinya apa? 

 S4.1 : Alas × tinggi. 

 P4.1 : Apakah kamu bisa memperbaiki jawaban kamu kemarin? 

 S4.1 : Ya Bu. 

P4.1 : Jadi untuk yang nomor 1.a, luas daerah jajargenjang yang baru 

berapa kali luas daerah jajargenjang yang lama? 

 S4.1 : 2 kali. 
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P4.1 : Nah coba kamu perbaiki juga untuk soal yang 1.b! Berapa kali 

untuk jawaban soal 1.b? 

 S4.1 : 2× kali. 

 P4.1 : Hloh? Sama ya dua kali? Ini 2  × 2t sama dengan? 

 S4.1 : 4. 

P4.1 : Jadi..untuk soal 1.b, apa yang terjadi pada luas daerah

 jajargenjang yang baru jika alas dan tingginya 2× alas dan tinggi 

jajargenjang semula? 

 S4.1 : 4× luas semula. 

P4.1 : Jadi bisa kan mengerjakan? Kenapa kemarin kamu tidak   

mengerjakan sama sekali? 

 S4.1 : Hla bingung Bu! 

P4.1 : Di soal ini itukan tidak ada angka-angkanya, apakah itu  

 membuatmu bingung? 

 S4.1 : Iya Bu. 

 P4.1 : Lebih mudah mana, soal yang ada angka-angkanya atau tidak? 

 S4.1 : Yang ada angkanya Bu. 

 P4.1 : Ini soalnya sulit atau tidak? 

 S4.1 : Sulit Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S4 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S4 memang 

masih bingung dengan masalah yang harus diselesaikan. Simpulan ini berdasarkan 

pada fakta dari wawancara bahwa perlu pengulangan pertanyaan hingga S4 benar-

benar menjawab masalah apa yang harus diselesaikan dengan benar. Kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada S4 disebabkan karena S4 masih bingung dan tidak 

terbiasa menyelesaikan soal-soal tanpa angka seperti pada soal nomor 1. 

 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S4 bisa memperbaiki 

jawabannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S4 untuk soal nomor 1. 
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Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S4 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S4 adalah kesalahan memahami masalah 

dan kemampuan memproses. Adapun kesalahan memahami masalah disebabkan 

karena S4 tidak paham dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal. 

Sedangkan kesalahan kemampuan memproses karena S4 tidak tahu bagaimana 

mentransformasikan kalimat bahasa dalam soal menjadi pernyataan matematika.  

Simpulan 

 Pada soal nomor 1 dapat dibuat kesimpulan bahwa S4 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S4 pada soal nomor 1 adalah 

kesalahan memahami masalah dan kemampuan memproses. 

4.1.1.4.2 Analisis jawaban soal nomor 4 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S4. 

a) Petikan soal nomor 4 

 Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana terbuat dari lempengan emas 

murni berbentuk belah ketupat dengan luas 64 cm
2
. Bila perbandingan 

panjang diagonalnya 2 : 1, tentukan panjang diagonal-diagonalnya dan 

panjang sisi belah ketupat tersebut! 
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b) Petikan hasil pekerjaan S4 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 

 Berdasarkan petikan penilaian hasil pekerjaan S4 peneliti menganalisis 

bahwa S4 telah berusaha untuk menyelesaikan soal nomor 4 dengan menggunakan 

prosedur Newman. Tetapi terjadi kesalahan pada langkah transformasi. Jenis 

kesalahan yang terjadi adalah kesalahan transformasi. Kesalahan tersebut adalah 

walaupun S4 telah menuliskan langkah yang harus dilakukan tetapi S4 tidak 

menulis rumus atau pendekatan yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal 

nomor 4. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut kemungkinan karena S4 memang 

tidak tahu transformasi yang harus digunakan atau karena S4 terburu-buru dalam 

menyelesaikan soal nomor 4 sehingga lupa menuliskan transformasi yang 

digunakan. 

 Selanjutnya terjadi kesalahan pada langkah kemampuan memproses. Jenis 

kesalahan yang terjadi adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

tersebut adalah S4 tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang 

tepat untuk dapat menemukan panjang diagonal-diagonal belah ketupat pada soal 

nomor 4, sehingga menyebabkan S4 tidak dapat menemukan panjang sisi belah 

ketupat. Selanjutnnya karena S4 tidak menemukan panjang diagonal-diagonal 

belah ketupat maka S4 tidak dapat menentukan atau mencari panjang sisi belah 

ketupat karena syarat untuk menemukan panjang sisi belah ketupat harus 
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menemukan panjang diagonal-diagonalnya terlebih dahulu. Lalu dengan 

memanfaatkan konsep phytagoras maka akan ditemukan panjang sisi belah 

ketupat. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut kemungkinan karena S4 tidak 

memahami atau menguasai konsep aljabar terkait dengan perbandingan. 

 Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, karena S4 tidak 

melakukan proses perhitungan hingga selesai dan ditemukan panjang diagonal-

diagonal dan sisi-sisi belahketupat, maka tidak ada kesalahan pada penulisan 

jawaban S4 meskipun jawaban S4 jelas salah.  

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S4 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P4.4 : Riko, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 4? 

S4.4 : Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana terbuat dari  

 lempengan emas murni berbentuk belah ketupat dengan luas 64 

cm
2
. Bila perbandingan panjang diagonalnya 2 : 1, tentukan 

panjang diagonal-diagonalnya dan panjang sisi belahketupat 

tersebut! 

 P4.4 : Dari soal tersebut, apa masalah yang harus diselesaikan? 

 S4.4 : Mencari panjang diagonal dan panjang sisi belah ketupat. 

 P4.4 : Lalu transformasi apa yang kamu gunakan Ko? 

 S4.4 : Luas = (d1 × d2) : 2 

P4.4 : Berdasarkan hasil pekerjaan kamu, kamu menuliskannya kan seperti 

ini, 2/3 × 64. Ini kenapa penyebutnya 3 Dek? 

 S4.4 : 1 + 2 

P4.4 : Mmmm...kalau kamu selesaikan dengan memisalkan dengan x bisa 

enggak? 

 S4.4 : Ya..agak Bu. 

 P4.4 : Coba kamu selesaikan. 2 berarti jadi 2x, 1 berarti menjadi x. 

 S4.4 : Sudah Bu. 

 P4.4 : Jadi berapa nilai x? 

 S4.4 : 8 cm. 

 P4.4 : Jadi berapa nilai diagonal 1? 

 S4.4 : 28 cm. 

 P4.4 : Hloh kok bisa? 

 S4.4 : 2x, x nya 8 berarti 28. 
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 P4.4 : 2x itu 2×x artinya 2×8 = ...? 

 S4.4 : 16 cm. 

 P4.4 : Baik..sekarang berapa nilai diagonal 2? 

 S4.4 : 8 cm. 

 P4.4 : Sekarang kamu cari apalagi? 

 S4.4 : Panjang sisi. 

 P4.4 : Kamu menggunakan pendekatan atau rumus apa? 

 S4.4 : Phytagoras. 

 P4.4 : Coba kamu kerjakan kembali. Bisa? 

 S4.4 : Bisa Bu. 

 P4.4 : Hlooh..kok phytagorasnya seperti ini. 

 S4.4 : Iya Bu, saya lupa. 

 P4.4 : Apakah soal ini gampang? 

 S4.4 : Ya agak gampang Bu. 

 P4.4 : Tapi kok kamu belum selesai? 

 S4.4 : Waktunya kurang Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan hasil wawancara dengan S4 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S4 memang 

memahami  langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

berlangsung, S4 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan dalam pelafalan. S4 juga memahami masalah yang harus diselesaikan 

dan informasi-informasi yang terdapat di dalam soal. Jenis kesalahan kemampuan 

memproses terjadi karena S4 belum memahami konsep aljabar terkait dengan 

perbandingan dan tidak bisa menggunakan rumus Phytagoras. Hal ini didasarkan 

fakta bahwa saat proses wawancara dan pengerjaan ulang S4 juga masih 

mengalami kesalahan dalam memproses. 

 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S4 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S4 untuk soal nomor 4. 
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Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S4 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan oleh S4 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses terjadi karena S4 salah 

dalam memahami konsep aljabar terkait dengan perbandingan dan tidak bisa 

menggunakan rumus Phytagoras. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S4 sudah mencoba 

menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S4 pada soal nomor 4 adalah 

kemampuan memproses. 

 



106 

 

 
 

4.1.1.5 Subjek Penelitian 5 (S5) 

 Subjek penelitian 5 (S5) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang 

terdapat kesalahan dalam pengerjaan adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Atau 

dengan kata lain terdapat kesalahan pada seluruh soal yang dikerjakan. Adapun 

soal yang akan dianalisis adalah soal nomor 3 dan 5. Pemilihan nomor soal 

tersebut dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 3 adalah soal dengan jumlah 

paling sedikit peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi peneliti ingin 

mengetahui secara tepat letak kesulitan S5 dalam mengerjakan soal nomor 3. 

Adapun pemilihan soal nomor 5 dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 5 

adalah soal yang cenderung mudah untuk dikerjakan karena sudah terdapat 

bantuan gambar pada soal tersebut. Jadi peneliti ingin mengetahui alasan S5 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Selanjutnya analisis lengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

4.1.1.5.1 Analisis jawaban soal nomor 3 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S5. 

a) Petikan soal nomor 3 

 Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas 

daerah persegi panjang tersebut! 

b) Petikan hasil pekerjaan S5 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S5 peneliti menganalisis bahwa S5 

tidak menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. S5 hanya 

berusaha melakukan langkah kemampuan memproses saja. Peneliti menduga 

bahwa S5 tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan prosedur Newman ataupun 

menuliskan langkah-langkahnya. Walaupun S5 tidak menuliskan langkah 

memahami masalah dan transformasi, tetapi peneliti berasumsi bahwa S5 

memahami masalah yang harus diselesaikan karena sudah tercantum secara jelas 

dalam soal pada kalimat terakhir yaitu mencari luas daerah persegi panjang. 

Sedangkan pada langkah transformasi, berdasarkan jawaban pada langkah 

kemampuan memproses bahwa S5 menuliskan 20 × 30 = 600 cm maka penulis 

berasumsi bahwa S5 mengetahui pendekatan atau rumus yang harus digunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor 3 yaitu   ×  . 

 Kesalahan S5 dalam menyelesaikan soal nomor 3 terletak pada langkah 

kemampuan memproses. Jenis kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan tersebut yaitu S5 menggunakan alur atau 

langkah yang tidak terstruktur dan sistematis untuk menemukan ukuran panjang 

dan lebar persegi panjang. Pertama, S5 membagi 100 dengan 5 yaitu hasil 

penjumlahan nilai perbandingan panjang dan lebar. Dari proses tersebut, 

didapatkan hasil 20. Lalu S5 mengalikan masing-masing nilai perbandingan 

panjang dan lebar dengan 20. Kemudian S5 membagi hasil yang didapatkan 

dengan 2 sehingga diperoleh hasil 20 cm dan 30 cm. Setelah itu S5 mengalikan 

kedua hasil yang diperolehnya tersebut sehingga didapatkan 600 cm sebagai luas 

daerah persegi panjang. Penyebab terjadinya kesalahan kemampuan memproses 
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kemungkinan karena S5 tidak terbiasa menggunakan alur atau langkah yang 

terstrktur untuk menghitung atau menyelesaikan sebuah permasalahan. 

 Kesalahan selanjutnya terjadi pada langkah penulisan jawaban akhir. Jenis 

kesalahan yang dilakukan adalah kesalahan penulisan jawaban akhir. Sebenarnya 

jawaban yang diperoleh S5 sudah benar angkanya. Tetapi satuan yang digunakan 

salah yaitu cm, padahal seharusnya cm
2
. Penyebab terjadinya kesalahan penulisan 

jawaban akhir disebabkan karena terburu-buru atau kurang teliti. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S5 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 3. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P5.3 : Tegar, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 3? 

S5.3 : Bisa. 

P5.3 : He’em. Coba dibacakan dengan keras. 

S5.3 : Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan 

ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. 

Hitunglah luas daerah persegi panjang tersebut! 

 P5.3 : Oke. Apakah kamu masih ingat tentang prosedur Newman? 

S5.3 : Sedikit. 

P5.3 : Setelah membaca soal langkah selanjutnya apa Dek? 

S5.3 : Memahami soal. 

P5.3 : He’em, memahami masalah. Kenapa kemarin di sini, di jawaban 

kamu tidak ditulis langkah-langkah prosedur Newman? 

S5.3 : Enggak hafal Bu. 

P5.3 : Oke, enggak hafal. Tapi sekarang sudah tahu ya? Dari sini 

masalahnya apa yang nomor 3? Mencari...? 

S5.3 : Luas persegi panjang. 

P5.3 : oke setelah memahami masalah apa langkah selanjutnya? 

S5.3 : Mmm... 

P5.3 : Kamu pilih pendekatannya atau transformasi. Kalau luas persegi 

panjang itu kita berarti harus tahu apa Dek? 

S5.3 : Sisi. 

P5.3 : He’e..atau kalau biasanya apa Dek? 

S5.3 : Panjang × lebar. 

P5.3 : He’e, panjang × lebar. Berarti kan kamu harus tahu panjang sama 

lebarnya. Nah kemarin di sini jawabanmu itu...mmm....iya, 
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sebentar. Ini kenapa bisa seperti ini? Ini kamu bisa jelaskan kepada 

saya enggak kenapa kemarin prosesnya seperti ini? 

S5.3 : Lupa. 

P5.3 : Eee...nomor 3 ini menurutmu sulit enggak? 

 S5.3 : Sulit. 

 P5.3 : Sulitnya dimana? 

 S5.3 : Lupa caranya Bu. 

P5.3 : Kalau sekarang disuruh menyelesaikan lagi bisa enggak? Kalau ada 

perbandingan-perbandingan kayak gini? 

 S5.3 : Bisa. 

 P5.3 : OK, sebentar. Coba kamu selesaikan sekarang sebisa kamu saja. 

 S5.3 : Mmm... 

P5.3 : Bingung? Masih bingung? 

S5.3 : Iya! 

P5.3 : Yasudah enggak apa-apa. Oke, berarti nomor 3 masih bingung. 

He’em..tapi tahu kan. Eh, sebentar...tadi luas, kalau luas persegi 

panjang apa rumusnya? 

S5.3 : Panjang × lebar. 

P5.3 : kalau keliling persegi panjang rumusnya? 

S5.3 : 4 × sisi. 

P5.3 : Ooh oke enggak apa-apa. Oke terimakasih untuk soal nomor 3. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S5 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S5 sebenarnya 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Tetapi S5 lupa tidak menuliskan dan 

menggunakannya dalam menyelesaikan soal. Pada saat proses wawancara 

berlangsung S5 mampu membaca soal nomor 3 dengan baik dan benar tanpa 

adanya kesalahan dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan peneliti bahwa S5 

memahami masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan yaitu mencari luas 

daerah persegi panjang. Pada langkah transformasi pun S5 mengetahui pendekatan 

atau rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 3 yaitu   ×  . 

 Kesalahan kemampuan memproses tersebut yaitu S5 tidak mampu mencari 

ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang pada soal nomor 3 dengan alur 

yang terstuktur dan sistematis. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S5 
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masih belum paham dengan konsep perbandingan. Hal tersebut dikarenakan S5 

jarang menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. 

 Adapun untuk jenis kesalahan penulisan jawaban, meskipun berdasarkan 

hasil analisis yang dilakukan peneliti pada lembar jawaban, S5 hanya mengalami 

kesalahan penulisan jawaban satuan yang digunakan dikarenakan terburu-buru. 

Tetapi ternyata saat dilakukan proses wawancara, S5 tidak mampu menyelesaikan 

jawaban atau mengalami kesalahan kemampuan memproses. Jadi berdasarkan 

hasil wawancara tidak ada kesalahan penulisan jawaban yang dilakukan S5. 

 Walaupun telah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S5 tetap belum 

bisa memperbaiki pekerjaannya. 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S5 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S5 

masih belum terbiasa menyelesaikan soal secara terstruktur dan sistematis dan 

belum paham dengan konsep perbandingan. Hal tersebut dikarenakan S5 jarang 

menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 3 dapat dibuat kesimpulan bahwa S5 belum menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Jenis 
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kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 3 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 

4.1.1.5.2 Analisis jawaban soal nomor 5 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S5. 

a) Petikan soal nomor 5 

 

 

 

 

   

 

b) Petikan hasil pekerjaan S5 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S5 peneliti menganalisis bahwa S5 

tidak menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. Sama seperti 

pada jawaban nomor 3, S5 hanya berusaha melakukan langkah kemampuan 

memproses saja. Peneliti menduga sama seperti pada soal nomor 3, bahwa S5 

tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan prosedur Newman ataupun menuliskan 

langkah-langkahnya. Walaupun S5 tidak menuliskan langkah memahami masalah 

dan transformasi, tetapi peneliti berasumsi bahwa S5 memahami masalah yang 

harus diselesaikan karena sudah tercantum secara jelas dalam soal pada kalimat 

A 

B 

C 

D

S 

O 

Diketahui sebuah layang-layang seperti pada 

gambar di samping. Diagonal AC dan BD 

berpotongan di titik O. Panjang 2 sisi yang 

berdekatan adalah 10 cm dan 17 cm. Panjang 

diagonal yang terpanjang adalah 20 cm. 

Hitunglah luas layang-layang jika diketahui pula 

panjang DO 6 cm! 
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terakhir yaitu mencari luas daerah layang-layang. Sedangkan pada langkah 

transformasi, berdasarkan jawaban pada langkah kemampuan memproses yaitu S5 

menuliskan 
     

 
 maka penulis berasumsi bahwa S5 mengetahui pendekatan atau 

rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5 yaitu 
     

 
. 

 Kesalahan S5 dalam menyelesaikan soal nomor 5 terletak pada langkah 

kemampuan memproses. Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan yang dilakukan yaitu . Penyebab terjadinya kesalahan 

kemampuan memproses kemungkinan karena S5 tidak memahami penjelasan atau 

kalimat yang terdapat dalam soal, sehingga S5 tidak mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan soal nomor 5. Penyebab lainnya mungkin karena 

S5 tidak mampu membedakan antara diagonal dengan sisi pada layang-layang. 

Kesalahan selanjutnya adalah kesalahan pada langkah penulisan jawaban. 

 Adapun pada langkah penulisan jawaban memang tidak terjadi kesalahan 

penulisan jawaban, tetapi jawaban yang dituliskan S5 memang salah. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah penulisan jawaban akhir karena kesalahan 

kemampuan memproses sehingga hasil akhir atau jawaban yang didapatkan untuk 

soal nomor 5 pun salah. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S5 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 5. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

P5.5 : Sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Pertama kamu bacakan dulu 

soalnya. 

S5.5 : Diketahui sebuah layang-layang seperti pada gambar disamping. 

Diagonal AC dan BD berpotongan di titik O. Panjang dua sisi yang 

berdekatan adalah 10 cm dan 17 cm. Panjang diagonal yang 



113 

 

 
 

terpanjang adalah 20 cm.Hitunglah luas layang-layang jika 

diketahui pula panjang DO 6 cm! 

P5.5 : He’em. Dari sini masalahnya apa berarti Dek? 

S5.5 : Luas layang-layang. 

P5.5 : Terus pendekatannya atau transformasi yang digunakan? 

S5.5 : (Diagonal 1 × diagonal 2) : 2 

P5.5 : Sekarang prosesnya. Nah, jawaban kamu di sini diagoal 1 sama 

dengan benar 20 ya. Kemudian diagonal 2 kenapa bisa 37? 

Kemarin berapa berapa? Atau jangan-jangan kemarin nyontek ya? 

S5.5 : Enggak. 

P5.5 : Enggak? Yakin? 37 dapat darimana? 10 + 17 jangan-jangan? 

S5.5 : 20 + 17. 

P5.5 : Oh..20  + 17. 20 itu yang mana? Diagonal yang mana? Ini? 17 yang 

mana? 

S5.5 : Yang ini. 

P5.5 : Diagonal 2 yang mana? 

S5.5 : A sama D. 

P5.5 : AD. Diagonal 2 = AD. AD sudah diketahui belum panjangnya? 

S5.5 : Belum. 

P5.5 : He’e..atau kalau biasanya apa Dek? 

S5.5 : Panjang × lebar. 

P5.5 : Belum. Berarti harus mencari AD untuk mengetahui luas harus tahu 

apa dulu? Kan sudah diketahui DB, berarti kita harus mencari..? 

S5.5 : AC. 

P5.5 : Hmmm....coba kamu gambar dulu. Jangan cari AC dulu berarti, kita 

cari A...? 

 S5.5 : AO. 

 P5.5 : He’e..memakai apa Dek? 

 S5.5 : Rumus segitiga. 

P5.5 : Oh. Rumus segitiga itu yang mana? 

S5.5 : (a × t) : 2 

 P5.5 : Eeee...kalau Phytagoras kamu tahu enggak? 

 S5.5 : Enggak! 

P5.5 : Oh, enggak tahu Phytagoras? Rumus Phytagoras itu kalau enggak 

salah itu saya sudah pernah menjelaskan. Kamu kemana waktu 

saya menjelaskan? 

S5.5 : Catatannya hilang kok. 

P5.5 : Ooo...catatannya hilang. Tapi mendengarkan enggak? 

S5.5 : Dikit. 

P5.5 : He’emh.. Oke. Nah, misal coba, saya ajarkan sedikit ya. 

(proses menjelaskan) 

P5.5 : Berarti luasnya berapa? 

S5.5 : Mmm...160. 
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b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S5 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S5 sebenarnya 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Tetapi S5 lupa tidak menuliskan dan 

menggunakannya dalam menyelesaikan soal. Pada saat proses wawancara 

berlangsung S5 mampu membaca soal nomor 5 dengan baik dan benar tanpa 

adanya kesalahan dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan peneliti bahwa S5 

memahami masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan yaitu mencari luas 

daerah layang-layang. Selain itu, S5 juga mampu memilih pendekatan atau rumus 

dengan tepat untuk menyelesaikan soal nomor 5 yaitu 
     

 
 . 

 Kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan 

yang terjadi adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan tersebut yaitu 

S5 salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya 

adalah sisi-sisi layang-layang. Selain itu S5 ternyata juga tidak tahu tentang rumus 

Phytagoras yang akan digunakan untuk menemukan panjang diagonal AC. 

Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S5 kehilangan buku catatan 

matematikanya sehingga tidak sempat belajar. 

 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S5 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S5 untuk soal nomor 5. 
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Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S5 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan kemampuan 

memproses sehingga berakibat pada kesalahan penulisan jawaban akhir. Adapun 

kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S5 salah karena kurang teliti 

dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi layang-

layang. Selain itu S5 ternyata juga tidak tahu tentang rumus Phytagoras. Hal 

tersebut dikarenakan S5 kehilangan buku catatannya tentang rumus Phytagoras. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 5 dapat dibuat kesimpulan bahwa S5 belum menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Jenis 
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kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 5 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 

4.1.1.6 Subjek Penelitian 6 (S6) 

 Subjek penelitian 6 (S6) dari 6 butir soal yang dikerjakan, soal yang 

terdapat kesalahan dalam pengerjaan adalah soal nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Atau 

dengan kata lain terdapat kesalahan pada seluruh soal yang dikerjakan. Adapun 

soal yang akan dianalisis adalah soal nomor 1 dan 6. Pemilihan nomor soal 

tersebut dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 3 adalah soal dengan jumlah 

paling sedikit peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi peneliti ingin 

mengetahui secara tepat letak kesulitan S6 dalam mengerjakan soal nomor 3. 

Adapun pemilihan soal nomor 5 dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 5 

adalah soal yang cenderung mudah untuk dikerjakan karena sudah terdapat 

bantuan gambar pada soal tersebut. Jadi peneliti ingin mengetahui alasan S6 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Selanjutnya analisis lengkapnya 

adalah sebagai berikut. 

4.1.1.6.1 Analisis jawaban soal nomor 3 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S6. 

a) Petikan soal nomor 3 

 Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas 

daerah persegi panjang tersebut! 
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b) Petikan hasil pekerjaan S6 

 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S6 peneliti menganalisis bahwa S6 

tidak menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. S6 hanya 

berusaha melakukan langkah kemampuan memproses saja. Peneliti menduga 

bahwa S6 tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan prosedur Newman ataupun 

menuliskan langkah-langkahnya. Walaupun S6 tidak menuliskan langkah 

memahami masalah dan transformasi, tetapi peneliti berasumsi bahwa S6 

memahami masalah yang harus diselesaikan karena sudah tercantum secara jelas 

dalam soal pada kalimat terakhir yaitu mencari luas daerah persegi panjang. 

Sedangkan pada langkah transformasi, berdasarkan jawaban pada langkah 

kemampuan memproses bahwa S6 menuliskan p = 20, l = 10 dan L = 20 × 10 

maka penulis berasumsi bahwa S6 mengetahui pendekatan atau rumus yang harus 

digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 3, yaitu   x  . 

 Kesalahan S6 dalam menyelesaikan soal nomor 3 terletak pada langkah 

kemampuan memproses. Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan yang dilakukan yaitu S6 secara tiba-tiba tanpa proses 

perhitungan menemukan ukuran panjang dan lebar lalu mencari luas daerah 

persegi panjang (walaupun ukuran panjang dan lebar yang ditemukan tersebut 

juga salah). Penyebab terjadinya kesalahan pada langkah kemampuan memproses 
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kemungkinan karena S6 tidak mengetahui konsep perbandingan sehingga tidak 

bisa menemukan ukuran panjang dan lebar persegi panjang dengan benar. 

 Adapun pada langkah penulisan jawaban memang tidak terjadi kesalahan 

penulisan jawaban, tetapi jawaban yang dituliskan S6 memang salah. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah penulisan jawaban akhir karena kesalahan 

kemampuan memproses sehingga hasil akhir atau jawaban yang didapatkan untuk 

soal nomor 3 pun salah. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S6 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 3. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P6.3 : Adel, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 3? 

S6.3 : Bisa. Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan 

ukuran panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. 

Hitunglah luas daerah persegi panjang tersebut. 

P6.3 : Oke. Darisini kamu tahu enggak masalahnya itu disuruh mencari 

apa? 

S6.3 : Luas. Eeh..ini, panjang dan lebar. 

P6.3 : Eee...dari soal ini nyari panjang dan lebar? Terus kalau ini, 

pertanyaan yang terakhir ini apa? 

S6.3 : Luas. 

P6.3 : Berarti inti dari soal nomor 3 mencari apa Dek? 

S6.3 : Cari itu... 

P6.3 : Mencari panjang dan lebar, kemudian? 

S6.3 : Mmm...cari luas. 

P6.3 : Eh, kamu tahu enggak prosedur Newmn Dek? 

S6.3 : Enggak. 

P6.3 : Kemarin waktu saya masuk menjelaskan itu kamu enggak 

berangkat? 

S6.3 : Enggak berangkat. 

P6.3 : Ooo...enggak berangkat. Berarti nomor 3 itu masalahnya mencari 

luas. Nah kemudian prosesnya. Kalau mencari luas berarti rumus 

yang harus digunakan apa Dek kalau luas persegi panjang? 

S6.3 : Panjang × lebar. 

P6.3 : He’em. Panjang × lebar. Di sini sudah diketahui panjang sama 

lebarnya belum? 

S6.3 : Belum. 
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P6.3 : Belum. Baru apa namanya? 

S6.3 : Perbandingan. 

P6.3 : Oke perbandingan. Eee...ini di sini kamu mengerjakan keliling, 

perbandingan. Ini di proses mu kenapa kamu bisa mendapatkan 

panjangnya 20 dan lebarnya 10? 

S6.3 : Lupa. 

P6.3 : Kalau kamu mengerjakan sekarang bisa enggak? 

 S6.3 : Haaaa? 

P6.3 : Enggak, cuma dikerjakan saja. Kelilingnya berapa? Kelilingnya 

apa? Terus panjang sama lebarnya berapa? Terus nanti cari luas. 

 S6.3 : Iya. 

(proses mengerjakan) 

 P6.3 : Iya...bisakan mengerjakan? Kemarin kenapa enggak bisa? 

 S6.3 : Belum tahu. 

 P6.3 : Ini menurut kamu kesulitannya dimana Dek? 

 S6.3 : Yang ini hlo...cari angkane.  

P6.3 : Mencari panjang sama lebar. Berarti kan di sini ada perbandingan-

perbandingan kayak gitu ya? Itu yang membuat kamu bingung? 

S6.3 : He’em. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S6 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S6 memang 

tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

soal dengan menggunakan prosedur Newman. Hal ini disebabkan karena S6 tidak 

masuk kelas ketika peneliti menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara berlangsung S6 

mampu membaca soal nomor 3 dengan baik dan benar tanpa adanya kesalahan 

dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan peneliti bahwa S6 memahami 

masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan yaitu mencari luas daerah persegi 

panjang. Selain itu, S6 juga mampu memilih pendekatan atau rumus dengan tepat 

untuk menyelesaikan soal nomor 3 yaitu p × l. 

 Kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan 

tersebut adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan tersebut adalah S6 

tidak mampu mencari ukuran panjang dan lebar dari persegi panjang pada soal 
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nomor 3. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S6 masih belum paham 

dengan konsep perbandingan. Hal tersebut dikarenakan S6 jarang menyelesaikan 

soal-soal yang seperti peneliti berikan. 

 Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S6 bisa memperbaiki 

pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perbaikan pekerjaan S6 untuk soal nomor 3. 

 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S6 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S6 

masih belum paham dengan konsep aljabar terkait perbandingan. Hal tersebut 

dikarenakan S6 jarang menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. 
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Simpulan 

 Pada soal nomor 3 dapat dibuat kesimpulan bahwa S6 belum menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 3 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 

4.1.1.6.2 Analisis jawaban soal nomor 5 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan S6. 

a) Petikan soal nomor 5 

 

 

 

 

 

 

 

b) Petikan hasil pekerjaan S6 

 

 

 

Diketahui sebuah layang-layang seperti pada 

gambar di samping. Diagonal AC dan BD 

berpotongan di titik O. Panjang 2 sisi yang 

berdekatan adalah 10 cm dan 17 cm. Panjang 

diagonal yang terpanjang adalah 20 cm. 

Hitunglah luas layang-layang jika diketahui pula 

panjang DO 6 cm! 

A 

B 

C 

D

S 

O 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 

 Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S6 peneliti menganalisis bahwa S6 

tidak menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. Sama seperti 

pada jawaban nomor 3, S6 hanya berusaha melakukan langkah kemampuan 

memproses saja. Peneliti menduga sama seperti pada soal nomor 3, bahwa S6 

tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan prosedur Newman dan menganggap 

bahwa langkah-langkah dalam prosedur Newman tidak penting untuk ditulis 

tetapi yang penting dilakukan. Walaupun S6 tidak menuliskan langkah memahami 

masalah dan transformasi, tetapi peneliti berasumsi bahwa S6 memahami masalah 

yang harus diselesaikan karena sudah tercantum secara jelas dalam soal pada 

kalimat terakhir yaitu mencari luas daerah layang-layang. Sedangkan pada 

langkah transformasi, berdasarkan jawaban pada langkah kemampuan memproses 

yaitu S6 menuliskan 
     

 
 maka penulis berasumsi bahwa S6 mengetahui 

pendekatan atau rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal nomor 5, 

yaitu 
     

 
. 

 Kesalahan S6 dalam menyelesaikan soal nomor 5 terletak pada langkah 

kemampuan memproses. Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Kesalahan tersebut adalah S6 tidak mencari panjang diagonal AC 

tetapi menggunakan data panjang sisi yang terdapat pada soal sebagai diagonal. 

Penyebab terjadinya kesalahan pada langkah kemampuan memproses 

kemungkinan karena S6 tidak memahami penjelasan atau kalimat yang terdapat 

dalam soal, sehingga S6 tidak mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan soal nomor 5. Penyebab lainnya mungkin karena S6 tidak mampu 

membedakan antara diagonal dengan sisi pada layang-layang. 
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 Adapun pada langkah penulisan jawaban memang tidak terjadi kesalahan 

penulisan jawaban, tetapi jawaban yang dituliskan S6 memang salah. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah penulisan jawaban akhir karena kesalahan 

kemampuan memproses sehingga hasil akhir atau jawaban yang didapatkan untuk 

soal nomor 5 pun salah. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S6 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 5. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara  

 P6.5 : Oke, sekarang nomor 5. Pertama kamu bacakan dulu soalnya. 

S6.5 : Diketahui sebuah layang-layang seperti pada gambar di samping. 

Diagonal  AC dan BD berpotongan di titik O. Panjang 2 sisi yang 

berdekatan adalah 10 cm dan 17 cm. Panjang diagonal yang 

terpanjang adalah 20 cm. Hitunglah luas layang-layang jika 

diketahui panjang DO 6 cm. 

P6.5 : Oke. Dari soal ini menurut kamu permasalahannya apa Dek? 

S6.5 : Permasalahannya? 

P6.5 : He’em.Yang harus dicari itu apa? Yang harus diselesaikan? 

S6.5 : Luas. 

P6.5 : Terus kemudian kalau luas dari layang-layang itu rumus yang harus 

digunakan apa? 

S6.5 : (Diagonal 1 × diagonal 2) : 2 

P6.5 : Sekarang prosesnya. Kemarin jawaban kamu nomor 5 ya? 
     

 
 

 17 × 10. Coba,  ini kenapa diagonal 1  17, diagonal 2  10. Kalau dari soal 

ini apa?   

S6.5 : Panjang sisi yang berdekatan adalah 10  cm dan 17 cm. 

P6.5 : Nah menurut kamu yang 10 dan 17 cm itu yang mana? 

S6.5 : DC dan BC. 

P6.5 : He’e. Berarti bukan diagonal ya 10 sama 17. Ini berarti kemarin 

diagonalnya 10 sama 17 karena?  

S6.5 : Enggak tahu kok Bu. 

P6.5 : Ooo...enggak tahu. Karena kemarin bingung? 

S6.5 : He’em. 

P6.5 : Tapi sekarang sudah tahu ya kalau 10 dan 17 itu sisi dan bukan 

diagonal. Nah terus lanjutannya. Panjang diagonal yang terpanjang 

adalah? 

S6.5 : 20. 

P6.5 : Yak. Berarti yang terpanjang yang mana? 

S6.5 : BD. 
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P6.5 : Ya, berarti BD ya. BD = ? 

S6.5 : 20. 

P6.5 : He’em. Terus kalau mau cari layang-layang berarti harus tahu? Kan 

diagonal yang satu sudah tahu. Berapa diagonal yang satu? 

 S6.5 : Diagonal 1, 20. 

 P6.5 : Sekarang diagonal yang ke-2 sudah tahu belum? 

 S6.5 : Belum. 

 P6.5 : Bisa enggak kamu cari diagonal 2? 

 S6.5 : Belum bisa. 

 P6.5 : Dengan rumus Phytagoras. 

 S6.5 : Bingung, lupa. 

P6.5 : Oke. Karena kamu lupa dengan rumus Phytagoras jadi kamu enggak 

bisa menemukan panjang AC. Menurut kamu soal nomor 5 ini sulit 

enggak si? 

S6.5 : Kalau tahu rumusnya ya enggak. 

P6.5 : Ohh begitu. Lalu kenapa kamu kemarin tidak bisa mengerjakan 

selain karena lupa dengan rumus Phytagoras? 

S6.5 : Belum siap. Enggak tahu kalau mau ulangan. Belum persiapan. 

P6.5 : Oh begitu. Yasudah terimakasih ya Dek sudah membantu. 

S6.5 : Iya. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S6 

 Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S6 memang 

tidak mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan 

soal dengan menggunakan prosedur Newman. Hal ini disebabkan karena S6 tidak 

masuk kelas ketika peneliti menjelaskan tentang cara menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara berlangsung S6 

mampu membaca soal nomor 5 dengan baik dan benar tanpa adanya kesalahan 

dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan peneliti bahwa S6 memahami 

masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan yaitu mencari luas daerah 

layang-layang. Selain itu, S6 juga mampu memilih pendekatan atau rumus dengan 

tepat untuk menyelesaikan soal nomor 5 yaitu 
     

 
 . 

 Kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan 

tersebut adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan yang dilakukan 

adalah S6 salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal layang-layang yang 
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seharusnya adalah sisi-sisi layang-layang. Selain itu S6 ternyata juga tidak bisa 

menggunakan rumus Phytagoras untuk menemukan panjang diagonal AC. 

Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S6 terburu-buru dan gugup dalam 

menyelesaikan soal dan kurang terbiasa menggunakan rumus Phytagoras.

 Walaupun telah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S6 belum bisa 

memperbaiki jawabannya. 

Triangulasi 

 Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 

dan penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S6 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S6 

salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya 

adalah sisi-sisi layang-layang. Selain itu S6 ternyata juga tidak bisa menggunakan 

rumus Phytagoras. Hal tersebut dikarenakan S6 terburu-buru dan gugup dalam 

menyelesaikan soal dan kurang terbiasa menggunakan rumus Phytagoras. 

Simpulan 

 Pada soal nomor 5 dapat dibuat kesimpulan bahwa S6 belum menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 5 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 
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4.1.2 Penyajian Data 

4.1.2.1 Penyajian data untuk subjek penelitian 1 (S1) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 1 (S1) disajikan dalam 

Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Penyajian Data Subjek Penelitian 1 (S1) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

S1 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 1. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah kemampuan 

memproses. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan S1 pada soal 

nomor 1 adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena S1 kurang teliti dan 

terburu-buru dalam mengerjakan soal akibat waktu yang 

diberikan masih kurang. 

 

S1 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 6. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah kemampuan 

memproses. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan S1 pada soal 

nomor 6 adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena S1 kurang cermat dalam 

melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar karena 

terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban.  

 

4.1.2.2 Penyajian data untuk subjek penelitian 2 (S2) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 2 (S2) disajikan dalam 

Tabel 4.2 berikut. 
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Tabel 4.2 Penyajian Data Subjek Penelitian 2 (S2) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

6 

S2 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 1. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah kemampuan 

memproses. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan S2 pada soal 

nomor 1 adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena S2 kurang teliti dan 

terburu-buru dalam mengerjakan soal. 

 

S2 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 6. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah kemampuan 

memproses. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan S2 pada soal 

nomor 6 adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena S2 tidak paham 

bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat 

pertama dan kedua dalam soal menjadi pernyataan matematika. 

 

4.1.2.3 Penyajian data untuk subjek penelitian 3 (S3) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 3 (S3) disajikan dalam 

Tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3 Penyajian Data Subjek Penelitian 3 (S3) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

1 

 

 

 

 

S3 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 1. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi, dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S3 pada soal nomor 1 adalah kesalahan 
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6 

memahami masalah sehingga menyebabkan kesalahan pada 

langkah transformasi dan kemampuan memproses. Kesalahan 

memahami masalah terjadi karena S3 masih bingung dengan 

kalimat dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti 

yang peneliti berikan. 

 

S3 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 6. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah kemampuan 

memproses. Adapun jenis kesalahan yang dilakukan S3 pada soal 

nomor 6 adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena S3 tidak paham 

bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa yaitu kalimat 

pertama dan kedua dalam soal menjadi pernyataan matematika. 

 

4.1.2.4 Penyajian data untuk subjek penelitian 4 (S4) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 4 (S4) disajikan dalam 

Tabel 4.4 berikut. 

Tabel 4.4 Penyajian Data Subjek Penelitian 4 (S4) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S4 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 1. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi, dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S4 pada soal nomor 1 adalah kesalahan 

memahami masalah dan kemampuan memproses. Kesalahan 

memahami masalah terjadi karena S4 masih bingung dengan 

kalimat dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti 

yang peneliti berikan. Adapun kesalahan kemampuan memproses 

karena S4 tidak tahu bagaimana mentransformasikan kalimat 
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4 

bahasa dalam soal menjadi pernyataan matematika.  

 

S4 sudah mencoba menerapkan prosedur Newman saat 

mengerjakan soal pemecahan masalah matematika nomor 4. 

Berdasarkan prosedur Newman kesalahan terjadi pada langkah 

transformasi dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S4 pada soal nomor 4 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses 

terjadi karena S4 belum memahami konsep aljabar terkait dengan 

perbandingan dan tidak bisa menggunakan rumus Phytagoras. 

 

4.1.2.5 Penyajian data untuk subjek penelitian 5 (S5) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 5 (S5) disajikan dalam 

Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Penyajian Data Subjek Penelitian 5 (S5) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

S5 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 3. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 3 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses 

terjadi karena S5 masih belum terbiasa menyelesaikan soal secara 

terstruktur dan sistematis. Hal tersebut dikarenakan S5 jarang 

menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. 

 

S5 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 5. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi, dan kemampuan memproses. Adapun jenis 
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kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 5 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses 

terjadi karena S5 salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal 

layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi layang-layang. 

Selain itu S5 ternyata juga tidak tahu tentang rumus Phytagoras. 

Hal tersebut dikarenakan S5 kehilangan buku catatannya tentang 

rumus Phytagoras. 

 

4.1.2.6 Penyajian data untuk subjek penelitian 6 (S6) 

 Data-data yang ditemukan pada subjek penelitian 6 (S6) disajikan dalam 

Tabel 4.6 berikut. 

Tabel 4.6 Penyajian Data Subjek Penelitian 6 (S6) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 3. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 3 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses 

terjadi karena S6 masih belum paham dengan konsep aljabar 

terkait perbandingan. Hal tersebut dikarenakan S6 jarang 

menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. 

 

S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika nomor 5. Berdasarkan prosedur 

Newman kesalahan terjadi pada langkah memahami masalah, 

transformasi dan kemampuan memproses. Adapun jenis 

kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 5 adalah kesalahan 

kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses 

terjadi karena S6 salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal 
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layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi layang-layang. 

Selain itu S6 ternyata juga tidak bisa menggunakan rumus 

Phytagoras. Hal tersebut dikarenakan S6 terburu-buru dan gugup 

dalam menyelesaikan soal dan kurang terbiasa menggunakan 

rumus Phytagoras. 

 

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 pemecahan masalah matematika. S1 

melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 1 dan 6. 

 Penyebab dari S1 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena terburu-buru akibat waktu yang 

diberikan dirasa masih kurang sehingga S1 kurang cermat dan teliti dalam 

melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar. 

4.1.3.2 Subjek Penelitian 2 

 Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S2 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S2 berusaha menerapkan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Namun dalam 

pengerjaannya, ada beberapa bagian dari langkah yang tidak ia kerjakan yaitu 

langkah kemampuan memproses pada soal nomor 6. S1 melakukan jenis 

kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 1 dan 6. 

 Penyebab dari S2 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena terburu-buru sehingga S2 kurang 
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cermat dan teliti dalam melakukan proses perhitungan atau operasi aljabar. 

Penyebab lain karena S2 tidak paham bagaimana mentransformasikan kalimat 

bahasa yaitu kalimat pertama dan kedua dalam soal menjadi pernyataan 

matematika. 

4.1.3.3 Subjek Penelitian 3 

 Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S3 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S3 berusaha untuk menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Namun 

dalam pengerjaannya, ada beberapa bagian dari langkah yang tidak ia kerjakan 

yaitu langkah kemampuan memproses pada soal nomor 1 dan 6. Pada soal nomor 

1 S3 melakukan jenis kesalahan memahami masalah. Sedangkan pada soal nomor 

6 S3 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. 

  Penyebab dari S3 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena masih bingung dengan kalimat 

dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang peneliti berikan. 

Penyebab lain karena S3 tidak paham bagaimana mentransformasikan kalimat 

bahasa yaitu kalimat pertama dan kedua dalam soal menjadi pernyataan 

matematika. 

4.1.3.4 Subjek Penelitian 4 

 Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S4 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S4 berusaha untuk menerapkan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Namun 

dalam pengerjaannya, ada beberapa bagian dari langkah yang tidak ia kerjakan 

yaitu menuliskan langkah memahami masalah, transformasi, dan kemampuan 
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memproses pada soal nomor 1 dan langkah transformasi pada soal nomor 4. Pada 

soal nomor 1 S4 melakukan jenis kesalahan memahami masalah dan kemampuan 

memproses. Sedangkan pada soal nomor 4 S4 melakukan jenis kesalahan 

kemampuan memproses. 

 Penyebab dari S4 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena S4 masih bingung dengan kalimat 

dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang peneliti berikan. S4 

juga tidak tahu bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa dalam soal 

menjadi pernyataan matematika. Penyebab lainnya karena S4 belum memahami 

konsep aljabar terkait dengan perbandingan dan tidak bisa menggunakan rumus 

Phytagoras. 

4.1.3.5 Subjek Penelitian 5 

 Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S5 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S5 tidak menerapkan dan menuliskan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Pada 

soal nomor 3 S5 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. Begitu juga 

pada soal nomor 6 S5 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. 

 Penyebab dari S5 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena S5 masih belum terbiasa 

menyelesaikan soal secara terstruktur. Hal tersebut dikarenakan S5 jarang 

menyelesaikan soal-soal yang seperti peneliti berikan. Penyebab lain karena S5 

salah atau kurang teliti dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya 

adalah sisi-sisi layang-layang. Selain itu S5 ternyata juga tidak tahu tentang rumus 
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Phytagoras. Hal tersebut dikarenakan S5 kehilangan buku catatannya tentang 

rumus Phytagoras. 

4.1.3.6 Subjek Penelitian 6 

 Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S6 dengan hasil 

wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa S6 tidak menerapkan dan menuliskan 

prosedur Newman saat mengerjakan soal pemecahan masalah matematika. Pada 

soal nomor 3 S6 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. Begitu juga 

pada soal nomor 6 S6 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. 

 Penyebab dari S6 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal 

pemecahan masalah matematika adalah karena S6 masih belum paham dengan 

konsep perbandingan. Hal tersebut dikarenakan S6 jarang menyelesaikan soal-soal 

yang seperti peneliti berikan. Penyebab lain karena S6 salah atau kurang teliti 

dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi layang-

layang. Selain itu S6 ternyata juga tidak bisa menggunakan rumus Phytagoras. Hal 

tersebut dikarenakan S6 terburu-buru dan gugup dalam menyelesaikan soal dan 

kurang terbiasa menggunakan rumus Phytagoras. 

4.2 Pembahasan  

 Materi keliling dan luas daerah segiempat merupakan salah satu materi 

yang termasuk aspek geometri. Untuk menyelesaikan soal keliling dan luas daerah 

segiempat, diperlukan langkah-langkah yang terstruktur dan sistematis. Dipilih 

langkah-langkah menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan prosedur 

Newman untuk membantu peserta didik menyelesaikan soal materi keliling dan 

luas daerah segiempat. Diharapkan, dengan adanya langkah-langkah tersebut 

peserta didik lebih mudah dalam menyelesaikan soal dan dapat meminimalkan 
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kesalahan-kesalahan yang dilakukan peserta didik pada saat mengerjakan soal 

pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat. Berkenaan dengan 

hal tersebut, diperlukan analisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat ditinjau 

berdasarkan prosedur Newman yang dilakukan peserta didik. 

 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 rata-rata 

hampir selalu sama. Begitu juga dengan penyebab terjadinya kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan. Berikut adalah pembahasan untuk jenis kesalahan dan 

penyebabnya yang dilakukan subjek penelitian.  

4.2.1 Membaca 

 Jenis kesalahan membaca terjadi jika subjek penelitian tidak membaca 

kata-kata ataupun simbol yang terdapat dalam soal. Pada langkah pertama 

menyelesaikan soal matematika dengan menggunakan prosedur Newman yaitu 

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. 

 Meskipun pada penelitian ini tidak terdapat kesalahan membaca, namun 

diberikan solusi yang bisa digunakan untuk menghindari kesalahan membaca. 

Diantaranya adalah guru hendaknya meminta peserta didik untuk berhati-hati 

dalam membaca soal dan kalau perlu membaca ulang soal agar tidak ada 
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informasi yang nantinya dibutuhkan yang akan terlewati oleh peserta didik. Selain 

itu peserta didik juga diharapkan memiliki pengetahuan tentang penyebutan dan 

arti dari simbol-simbol matematika. 

4.2.2 Memahami Masalah 

 Jenis kesalahan memahami masalah terjadi jika subjek penelitian 

melakukan kesalahan dalam memaknai masalah apa yang harus diselesaikan 

dalam soal atau tujuan akhir dari soal setelah dia mampu membaca soal. Jenis 

kesalahan memahami masalah menyebabkan subjek penelitian melakukan 

kesalahan pada langkah-langkah selanjutnya berdasarkan prosedur Newman. Pada 

penelitian ini, ada 2 subjek penelitian yang mengalami kesalahan memahami 

masalah. 

 Subjek penelitian yang mengalami kesalahan memahami masalah adalah 

subjek penelitian 3 dan 4 pada soal nomor 1. Faktor penyebab terjadinya 

kesalahan tersebut karena mereka tidak paham dengan kalimat dalam soal dan 

tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang peneliti berikan, yaitu soal yang 

membutuhkan penafsiran kebahasaan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti 

lakukan, peneliti harus mengakui bahwa soal nomor 1 memang dianggap sulit 

oleh hampir seluruh subjek penelitian. 

 Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan dan menghindari 

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian dalam memahami masalah adalah 

guru hendaknya lebih sering dalam memberikan soal-soal pemecahan masalah 

yang membutuhkan penafsiran kebahasaan agar peserta didik terbiasa dengan 

kondisi tersebut. Selain itu peserta didik pun juga hendaknya lebih berhati-hati 

ketika membaca soal sehingga dapat memutuskan dengan tepat masalah yang 
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harus diselesaikan. Mereka juga hendaknya rajin berlatih mengerjakan soal-soal 

yang diberikan oleh guru maupun berusaha mencari sendiri agar keterampilan 

penafsiran kebahasaannya bagus. 

4.2.3 Transformasi 

 Jenis kesalahan transformasi terjadi jika subjek penelitian salah dalam 

memilih pendekatan atau rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang diberikan setelah mereka mampu membaca dan memahami 

masalah dengan benar. Jenis kesalahan transformasi berbeda dengan kesalahan 

pada langkah transformasi. Subjek penelitian dapat disebut melakukan jenis 

kesalahan transformasi jika dia memang telah mampu membaca dan memahami 

masalah dengan benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh soal lalu salah 

memilih transformasi yang harus digunakan dalam menyelesaikan soal. 

Sedangkan subjek penelitian disebut melakukan kesalahan pada langkah 

transformasi jika memang tidak menuliskan transformasi yang harus digunakan 

dalam menyelesaikan soal atau kesalahan transformasi yang digunakan akibat 

kesalahan memahami masalah. Jadi subjek penelitian pasti melakukan jenis 

kesalahan transformasi pada langkah transformasi, sedangkan pada langkah 

transformasi kesalahannya belum tentu dapat disebut jenis kesalahan transformasi. 

 Pada penelitian ini, tidak ada subjek penelitian yang melakukan jenis 

kesalahan transformasi. Adapun kesalahan pada langkah transformasi terjadi 

karena kesalahaan pada saat memahami masalah sehingga terjadi kesalahan pada 

langkah transformasi. Setelah subjek penelitian mengerti masalah yang harus 

diselesaikan, mereka dapat memilih transformasi dengan tepat.  
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 Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan dan menghindari 

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian pada langkah transformasi adalah 

guru hendaknya memastikan kembali bahwa peserta didik benar-benar sudah 

memahami masalah yang harus diselesaikan. Jika masalah yang dipahami benar, 

kemungkinan pendekatan yang akan mereka gunakan juga benar. Sedangkan 

solusi untuk menghindari kesalahan transformasi adalah saat proses pembelajaran 

guru hendaknya memastikan bahwa peserta didik memahami materi dan rumus-

rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Selain itu peserta 

didik pun juga hendaknya benar-benar memperhatikan guru ketika proses 

pembelajaran berlangsung dan mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan 

guru. 

4.2.4 Kemampuan Memproses 

 Jenis kesalahan kemampuan memproses terjadi jika subjek penelitian salah 

dalam proses perhitungan setelah mereka mampu membaca, memahami masalah, 

dan memilih transformasi dengan benar. Jenis kesalahan kemampuan memproses 

berbeda dengan kesalahan pada langkah kemampuan memproses. Subjek 

penelitian dapat disebut melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses jika 

dia memang telah mampu membaca, memahami masalah dan memilih 

transformasi dengan benar sesuai dengan apa yang dimaksud oleh soal lalu salah 

dalam proses perhitungan atau salah secara matematis. Sedangkan subjek 

penelitian disebut melakukan kesalahan pada langkah kemampuan memproses 

jika memang tidak melakukan proses apapun untuk menyelesaikan soal atau 

kesalahan memproses yang terjadi akibat kesalahan memahami masalah. Jadi 

subjek penelitian pasti melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses pada 
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langkah kemampuan memproses, sedangkan pada langkah kemampuan 

memproses kesalahannya belum tentu dapat disebut jenis kesalahan kemampuan 

memproses. 

 Pada penelitian ini, jenis kesalahan kemampuan memproses dilakukan 

oleh seluruh subjek penelitian. Subjek penelitian 1 dan 2 mengalami kesalahan 

kemampuan memproses pada soal nomor 1 dan 6. Sedangkan subjek penelitian 3 

mengalami kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 6. Penyebab 

terjadinya kesalahan yang dilakukan subjek penelitian 1 dan 2 karena kurang hati-

hati dan terburu-buru dalam menjawab permasalahan yang diberikan. Selain itu 

subjek penelitian 2 juga mengalami kesalahan kemampuan memproses karena 

mereka belum mampu mentransformasikan kalimat bahasa sehari-hari ke dalam 

persamaan matematika. Hal tersebut juga dialami oleh subjek penelitian 3. 

Selanjutnya subjek penelitian 4 mengalami kesalahan kemampuan memproses 

pada soal nomor 1 dan 4. Penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan subjek 

penelitian 4 karena S4 tidak tahu bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa 

dalam soal menjadi pernyataan matematika. Selain itu S4 juga belum memahami 

konsep aljabar terkait dengan perbandingan dan tidak bisa menggunakan rumus 

Phytagoras.  

 Subjek penelitian 5 dan 6 mengalami kesalahan kemampuan memproses 

pada soal nomor 3 dan 5. Penyebab terjadinya kesalahan yang dilakukan subjek 

penelitian 5 pada nomor 3 karena belum terbiasa menyelesaikan soal secara 

terstruktur dan sistematis. Sedangkan penyebab terjadinya kesalahan yang 

dilakukan subjek penelitian 6 pada nomor 3 karena belum paham dengan konsep 

aljabar terkait perbandingan. Selanjutnya pada soal nomor 5 subjek penelitian 5 
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dan 6 mengalami kesalahan karena salah atau kurang teliti dalam memilih 

diagonal layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi layang-layang. Selain itu 

mereka ternyata juga tidak tahu tentang rumus Phytagoras. Adapun kesalahan 

pada langkah kemampuan memproses terjadi karena kesalahan pada saat 

memahami masalah sehingga terjadi kesalahan pada langkah memahami 

kemampuan memproses. Bahkan ada beberapa subjek penelitian yang tidak 

melakukan atau menuliskan langkah kemampuan kemampuan memproses sama 

sekali. Namun setelah subjek penelitian mengerti masalah yang harus diselesaikan 

dan mampu memilih transformasi yang harus digunakan dengan benar, beberapa 

dari mereka dapat melakukan langkah kemampuan memproses dengan benar. 

 Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan atau menghindari 

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian pada langkah kemampuan memproses 

adalah guru hendaknya memastikan kembali bahwa peserta didik benar-benar 

sudah memahami masalah yang harus diselesaikan. Jika masalah yang dipahami 

benar, kemungkinan langkah kemampuan memproses mereka juga tidak akan 

terlalu melenceng dari prosedur. Sedangkan solusi untuk meminimalkan atau 

menghindari kesalahan kemampuan memproses adalah guru hendaknya 

memastikan bahwa peserta didik sudah tuntas pada materi aljabar. Karena 

kesalahan kemampuan memproses sangat erat kaitannya dengan kemampuan 

peserta didik pada bidang aljabar. Selain itu peserta didik juga hendaknya sering 

melatih kemampuannya pada bidang aljabar dengan sering mengerjakan soal. 

Karena pada mata pelajaran matematika, kemampuan dalam memanipulasi aljabar 

merupakan suatu hal yang penting.  
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4.2.5 Penulisan Jawaban 

 Jenis kesalahan penulisan jawaban terjadi jika subjek penelitian salah 

dalam menuliskan jawaban akhir setelah mereka mampu membaca, memahami 

masalah, memilih transformasi dan melakukan kemampuan memproses dengan 

benar. Jenis kesalahan penulisan jawaban berbeda dengan kesalahan pada langkah 

penulisan jawaban. Subjek penelitian dapat disebut melakukan jenis kesalahan 

penulisan jawaban jika dia memang telah mampu membaca, memahami masalah, 

memilih transformasi dan melakukan kemampuan memproses dengan benar 

sesuai dengan apa yang dimaksud oleh soal lalu salah dalam menuliskan jawaban 

karena kekurang telitian. Sedangkan subjek penelitian disebut melakukan 

kesalahan pada langkah penulisan jawaban jika memang tidak ada jawaban atau 

respon apapun untuk menanggapi soal atau kesalahan penulisan jawaban yang 

terjadi akibat dari kesalahan memahami masalah. Jadi subjek penelitian pasti 

melakukan jenis kesalahan penulisan jawaban pada langkah penulisan jawaban, 

sedangkan pada langkah penulisan jawaban kesalahannya belum tentu dapat 

disebut jenis kesalahan penulisan jawaban. 

 Pada penelitian ini, jenis kesalahan penulisan jawaban tidak dilakukan 

oleh seluruh subjek penelitian. Meskipun jawaban mereka semua salah 

berdasarkan pertanyaan dalam soal. Jadi pada langkah penulisan jawaban hampir 

seluruh subjek penelitian yaitu subjek penelitian 2, 3, 4, 5 dan 6 melakukan 

kesalahan akibat jenis kesalahan sebelumnya yaitu kesalahan memahami masalah. 

Sedangkan ada subjek penelitian 1 melakukan kesalahan pada langkah penulisan 

jawaban akibat kesalahan memproses. 
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 Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan atau menghindari 

kesalahan yang dilakukan subjek penelitian pada langkah penulisan jawaban 

adalah guru hendaknya memastikan kembali bahwa peserta didik benar-benar 

sudah memahami masalah yang harus diselesaikan. Sedangkan solusi untuk 

menghindari kesalahan penulisan jawaban adalah guru hendaknya meminta 

peserta didik untuk mengecek kembali lembar pekerjaannya sebelum 

dikumpulkan, sehingga tidak ada sesuatu yang salah ia tulis pada lembar jawaban. 

Peserta didik juga hendaknya memastikan bahwa lembar pekerjaannya telah 

sesuai dengan apa yang ia maksudkan sebelum dikumpulkan. 

 Untuk mengetahui lebih jelas kesalahan subjek penelitian dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah 

segiempat, ditinjau dari penyelesaian berdasarkan prosedur Newman maka 

pembahasan di atas disajikan dalam Tabel 4.7 berikut ini.  
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Tabel 4.7 Kesalahan Subjek Ditinjau dari Jenis Kesalahan Menurut Newman 

No. 
Subjek 

Penelitian 

Nomor 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Jenis 1 Jenis 2 Jenis 3 Jenis 4 Jenis 5 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

S1 

 

 

S2 

 

 

S3 

 

 

S4 

 

 

S5 

 

 

S6 

1 

6 

 

1 

6 

 

1 

6 

 

1 

4 

 

3 

5 

 

3 

5 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

v 

- 

 

v 

v 

 

x 

x 

 

x 

x 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

v 

v 

 

v 

v 

 

x 

v 

 

x 

v 

 

v 

v 

 

v 

v 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

 

x 

x 

Keterangan: 

Jenis 1 : Jenis kesalahan membaca 

Jenis 2 : Jenis kesalahan memahami masalah 

Jenis 3 : Jenis kesalahan transformasi 

Jenis 4 : Jenis kesalahan kemampuan memproses 

Jenis 5 : Jenis kesalahan penulisan jawaban 

v : Terjadi kesalahan 

x : Tidak melakukan pekerjaan/kesalahan akibat kesalahan sebelumnya 

- : Tidak terdapat kesalahan 
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 Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, terlihat bahwa tidak ada subjek penelitian 

yang melakukan jenis 1 menurut prosedur Newman, yaitu kesalahan membaca. 

Selanjutnya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian pada jenis 

kesalahan 2 menurut prosedur Newman yaitu kesalahan memahami masalah. Ada 

2 subjek penelitian yang mengalami kesalahan memahami masalah, yaitu subjek 

penelitian 3 dan 4. Subjek penelitian tersebut mengalami kesalahan memahami 

masalah pada soal nomor 1. Adapun subjek penelitian 5 dan 6 tidak melakukan 

langkah menuliskan masalah yang harus diselesaikan pada lembar jawabnya. 

 Selanjutnya tidak ada subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan 3 

menurut prosedur Newman yaitu kesalahan transformasi. Akan beberapa subjek 

penelitian tidak menuliskan transformasi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan soal pada lembar jawabnya, yaitu subjek penelitian 4, 5 dan 6. 

 Jenis kesalahan selanjutnya adalah jenis kesalahan 4 yang merupakan jenis 

kesalahan yang paling banyak dilakukan oleh subjek penelitian yaitu kesalahan 

kemampuan memproses. Seluruh subjek penelitian melakukan kesalahan 

kemampuan memproses. Subjek penelitian 1 dan 2 melakukan kesalahan 

kemampuan memproses pada soal nomor 1 dan 6. Subjek penelitian 3 melakukan 

jenis kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 6. Selanjutnya subjek 

penelitian 4 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 

4. Sedangkan subjek penelitian 5 dan 6 melakukan jenis kesalahan kemampuan 

memproses pada soal nomor 3 dan 5.   

 Karena seluruh subjek penelitian melakukan kesalahan pada langkah-

langkah sebelumnya, maka menurut prosedur Newman subjek penelitian tersebut 
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tidak melakukan kesalahan penulisan jawaban. Meskipun jawaban mereka tidak 

ada yang benar berdasarkan jawaban sebenarnya yang dimaksudkan dalam soal. 
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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 Peserta didik Saat Menyelesaikan 

Soal Pemecahan Masalah Materi Keliling dan Luas Daerah Segiempat 

dengan Prosedur Newman. 

 Jenis kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat ditinjau dari jenis-

jenis kesalahan menurut prosedur Newman adalah sebagai berikut. 

(1) Tidak ada satu subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan membaca. 

(2) Sebanyak 2 subjek penelitian mengalami jenis kesalahan memahami masalah, 

yaitu subjek penelitian 3 dan 4. Subjek penelitian 3 dan 4 mengalami jenis 

kesalahan memahami masalah pada soal nomor 1. 

(3) Tidak ada satu subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan 

transformasi. 

(4) Seluruh subjek penelitian melakukan jenis kesalahan kemampuan 

memproses. Subjek penelitian 1 dan 2 melakukan kesalahan kemampuan 

memproses pada soal nomor 1 dan 6. Subjek penelitian 3 mengalami 

kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 6. Subjek penelitian 4 

mengalami kesalahan kemampuan memproses pada soal nomor 4. Sedangkan 
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subjek penelitian 5 dan 6 mengalami kesalahan kemampuan memproses pada 

soal nomor 3 dan 5. 

(5) Tidak ada satu subjek penelitian yang melakukan jenis kesalahan penulisan 

jawaban. 

5.1.2 Penyebab Kesalahan yang dilakukan Peserta didik Saat 

Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Materi Keliling dan Luas 

Daerah Segiempat dengan Prosedur Newman. 

 Penyebab kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah materi keliling dan luas daerah segiempat ditinjau dari 

jenis-jenis kesalahan menurut prosedur Newman adalah sebagai berikut. 

(1) Kesalahan memahami masalah, penyebabnya adalah karena tidak paham 

dengan kalimat dalam soal dan tidak terbiasa dengan soal-soal seperti yang 

peneliti berikan, yaitu soal yang membutuhkan penafsiran kebahasaan. Selain 

itu soal yang diberikan oleh peneliti dianggap terlalu sulit. 

(2) Kesalahan kemampuan memproses, penyebabnya adalah karena kurang hati-

hati dan terburu-buru dalam menjawab permasalahan yang diberikan, belum 

mampu mentransformasikan kalimat bahasa sehari-hari ke dalam persamaan 

matematika, belum memahami konsep aljabar terkait dengan perbandingan 

dan tidak bisa menggunakan rumus Phytagoras, dan salah atau kurang teliti 

dalam memilih diagonal layang-layang yang seharusnya adalah sisi-sisi 

layang-layang. 
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5.1.3 Solusi untuk Meminimalkan atau Menghindari Kesalahan yang 

dilakukan Peserta didik Saat Menyelesaikan Soal Materi Keliling dan 

Luas Daerah Segiempat dengan Menggunakan Prosedur Newman. 

 Berikut ini adalah solusi untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan 

yang dilakukan peserta didik pada saat mengerjakan soal pemecahan masalah 

materi keliling dan luas daerah segiempat. Diantaranya adalah sebagai berikut. 

(1) Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan 

memahami masalah adalah guru hendaknya lebih sering dalam memberikan 

soal-soal pemecahan masalah yang membutuhkan penafsiran kebahasaan agar 

peserta didik terbiasa dengan kondisi tersebut. Selain itu peserta didik pun 

juga hendaknya lebih berhati-hati ketika membaca soal sehingga dapat 

memutuskan dengan tepat masalah yang harus diselesaikan. Mereka juga 

hendaknya rajin berlatih mengerjakan soal-soal yang diberikan oleh guru 

maupun berusaha mencari sendiri agar keterampilan penafsiran 

kebahasaannya bagus. 

(2) Solusi yang bisa digunakan untuk meminimalkan atau menghindari kesalahan 

kemampuan memproses adalah guru hendaknya memastikan bahwa peserta 

didik sudah tuntas pada materi aljabar. Karena kesalahan kemampuan 

memproses sangat erat kaitannya dengan kemampuan peserta didik pada 

bidang aljabar. Selain itu peserta didik juga hendaknya sering melatih 

kemampuannya pada bidang aljabar dengan sering mengerjakan soal. Karena 

pada mata pelajaran matematika, kemampuan dalam memanipulasi aljabar 

merupakan suatu hal yang penting. 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diberikan saran sebagai 

berikut. 

(1) Agar peserta didik terhindar dari kesalahan membaca, guru hendaknya 

meminta peserta didik untuk berhati-hati dalam membaca soal dan kalau 

perlu membaca ulang soal agar tidak ada informasi yang nantinya dibutuhkan 

yang akan terlewati oleh peserta didik. Selain itu peserta didik juga 

diharapkan memiliki pengetahuan tentang penyebutan dan arti dari simbol-

simbol matematika. 

(2) Agar peserta didik terhindar dari kesalahan transformasi, pada saat proses 

pembelajaran guru hendaknya memastikan bahwa peserta didik memahami 

materi dan rumus-rumus yang akan digunakan untuk menyelesaikan soal-

soal. Selain itu peserta didik pun juga hendaknya benar-benar memperhatikan 

guru ketika proses pembelajaran berlangsung dan mencatat hal-hal yang 

penting yang disampaikan guru. 

(3) Agar peserta didik terhindar dari kesalahan penulisan jawaban, guru 

hendaknya meminta peserta didik untuk mengecek kembali lembar 

pekerjaannya sebelum dikumpulkan, sehingga tidak ada sesuatu yang salah ia 

tulis pada lembar jawaban. Peserta didik juga hendaknya memastikan bahwa 

lembar pekerjaannya telah sesuai dengan apa yang ia maksudkan sebelum 

dikumpulkan. 

(4) Solusi yang bisa digunakan oleh guru untuk meminimalkan atau menghindari 

terjadinya kesalahan yang umumnya dilakukan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal pemecahan masalah matematika materi keliling dan luas 
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daerah segiempat adalah memberikan penguatan kembali kepada peserta 

didik dalam bidang aljabar dan keterampilan dalam menafsirkan kalimat 

bahasa sehari-hari menjadi pernyataan matematika. 

(5) Guru dapat menggunakan prosedur Newman untuk menganalisis kesalahan 

peserta didik dalam mengerjakan soal tidak hanya pada materi keliling dan 

luas daerah segiempat saja, tetapi juga pada materi yang lain. 
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Lampiran 1. Daftar Nama Peserta Didik Kelas Uji Coba 

Daftar Nama Peserta Didik Kelas VII-H 

No Kode Nama 

1 UC-01 Adinda Titan Rossada 

2 UC-02 Ahmad Budi Utomo 

3 UC-03 Amrina Rosyada 

4 UC-04 Anggih Anggoro Laksono 

5 UC-05 Aulia Shoimatunnisa 
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16 UC-16 Haina Sabila Risecar 

17 UC-17 Ikka Aprilia Rahmafiani 

18 UC-18 Iqbal Eko Saputra 

19 UC-19 Issha Navy Caroline 

20 UC-20 Josephira Putri Udiyani 

21 UC-21 Kenlena Abimanyu 

22 UC-22 M. Syifa Zakiya 

23 UC-23 Maria Asysyifa Rahmasari 

24 UC-24 Michael Putra Narendra A. 

25 UC-25 Muhammad Ayub Dzul K. 

26 UC-26 Muhammad Gilang F. 

27 UC-27 Navida Coulina Rosy 

28 UC-28 Nurul Fitri Azizah 

29 UC-29 Rangga Ulwi Hadi W. 

30 UC-30 Ryan Prayogo Ardi Y. 

31 UC-31 Salsabila 

32 UC-32 Yudistiro Cahyo Wardoyo 

 

  



156 
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Daftar Nama Peserta Didik Kelas VII-C 
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2 E-02 Ainnaya Rosma S. 
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11 E-11 Dimas Surya Ardianto 

12 E-12 Diva Pramesti Putri 

13 E-13 Elena Sukma A. 

14 E-14 Fandyka Annisa M. 

15 E-15 Firda Primadewi 

16 E-16 Heni Sri Wulandari 

17 E-17 Linus Abel Mahfud 

18 E-18 Luis Figo Sagita D.A. 

19 E-19 Magenta Gandi G. 

20 E-20 Muhammad Nur Gofinda 

21 E-21 Muhammad Qiwam A.F. 

22 E-22 Nabila Navy Ananda 

23 E-23 Nadine Sekar M. 
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Lampiran 3. Silabus 

PENGGALAN SILABUS 

 

Nama Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Waktu   : 6 jam pelajaran 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Kegiatan 

Pembelajaran 
Indikator Penilaian Waktu Sumber Belajar 

6.3 Menghitung 

keliling dan luas 

daerah segitiga dan 

segiempat serta 

menggunakannya 

dalam pemecahan 

masalah 

Segiempat 

dan 

segitiga 

Menggunakan 

rumus keliling dan 

luas daerah 

segiempat untuk 

menyelesaikan 

masalah 

Menyelesaikan 

masalah yang 

berkaitan dengan  

menghitung keliling 

dan luas daerah 

segitiga dan  

segiempat 

 

Jenis: 

i.) Tugas Individu 

Tugas Kelompok 

Pekerjaan Rumah 

Ulangan 

 

Bentuk Instrumen: 

Tes tertulis uraian 

6 × 40’ Sumber: 

Buku paket 

BSE 

 

Alat:  

White board 
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Lampiran 4. RPP 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan I 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

   Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas daerah segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung keliling dan luas daerah jajargenjang serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menghitung keliling dan luas daerah persegi panjang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah jajargenjang serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah persegi panjang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
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E. MATERI AJAR 

1. Materi Prasyarat 

Prasyarat untuk materi ini adalah pengertian dan sifat-sifat 

jajargenjang dan persegi panjang. (Lampiran 1). 

2. Materi Pokok 

Materi pokok pada pertemuan pertama adalah tentang menghitung 

keliling dan luas daerah jajargenjang dan persegi panjang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. (Lampiran 2). 

3. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan 

prosedur penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 3). 

 

F. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1) Sumber Belajar : Buku paket Matematika SMP Jilid 1 oleh Drs. Sukino 

dan Drs. Wilson Simangunsong penerbit Erlangga, BSE Matematika 

dengan pendekatan CTL oleh Atik Wintarti, dkk., sumber belajar lain 

yang relevan. 

2) Media / Alat : Papan tulis, spidol, penggaris. 

 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model : Pembelajaran langsung (Direct Instruction Model) 

2. Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan 

Sintaks model pembelajaran (Lampiran 4). 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter Bangsa/ 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

10’ Kegiatan Pendahuluan  

 1) Guru mencontohkan karakter disiplin dengan 

datang ke ruang kelas tepat waktu. 

 

2) Guru membuka kelas dengan salam pembuka dan 

mengajak peserta didik berdo’a bersama untuk 

memulai kegiatan pembelajaran (jika KBM di pagi 

hari). 

 

3) Guru memeriksa kehadiran dan menanyakan 

kesiapan fisik dan psikis peserta didik. 

 

4) Peserta didik secara mandiri menyiapkan alat-alat 

belajar yang akan dipakai dan membersihkan papan 

tulis jika masih kotor. 

 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada akhir kegiatan pembelajaran 

yaitu peserta didik dapat menghitung keliling dan 

luas daerah jajargenjang dan persegi panjang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

6) Guru menginformasikan model dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

7) Melalui kegiatan eksplorasi guru memberikan 

apersepsi kepada peserta didik tentang pengertian 

dan sifat-sifat jajargenjang dan persegi panjang. 

Contoh apersepsi yang digunakan. 

a) Masih ingatkah dengan pengertian 

jajargenjang? 

b) Berdasarkan gambar jajargenjang yang Ibu 

miliki, sebutkanlah sifat-sifat jajargenjang 

yang kalian ketahui! 

Disiplin 

 

Religius 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

65’ Kegiatan Inti  
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 1) Guru menyampaikan materi pembelajaran yaitu 

tentang keliling dan luas daerah jajargenjang dan 

persegi panjang dan sintaks prosedur Newman. 

 

2) Guru memberikan beberapa contoh soal yang 

berkaitan dengan materi dan cara 

menyelesaikannya dengan prosedur Newman. 

 

3) Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk memahami dan secara mandiri 

mempraktekkan menyelesaikan masalah lain yang 

serupa dengan contoh soal yang telah diberikan 

yaitu berupa latihan soal. (Lampiran 5). 

 

4) Guru meminta beberapa peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 

 

5) Guru mengapresiasi setiap hasil pekerjaan peserta 

didik dengan mengucapkan terimakasih dan 

mengajak peserta didik yang lain memberikan 

tepuk tangan pada temannya yang aktif sebagai 

bagian dari apresiasi. 

 

6) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas permasalahan yang ada dalam lembar 

latihan soal melalui proses diskusi dan tanya jawab. 
 

7) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

peserta didik apabila terdapat hal yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab 

 

Menghargai 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

5’ Kegiatan Penutup  

 1) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan 

tentang materi yang sudah dipelajari yaitu tentang 

a) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah jajargenjang? 

b) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah persegi panjang? 

c) Bagaimana sintaks prosedur Newman? 

(Bertanya, Refleksi) 
 

2) Guru meminta agar peserta didik bertanggung 

jawab dan bekerja keras untuk mengerjakan PR 

(LTS) menggunakan prosedur Newman untuk 

memperdalam materi tentang menghitung keliling 

dan luas daerah jajargenjang dan persegi panjang 

serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

dan kerja keras 
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(Lampiran 6) 
 

3) Guru memberikan motivasi pada peserta didik dan 

menginformasikan materi untuk pertemuan 

selanjutnya yaitu tentang menghitung keliling dan 

luas daerah belah ketupat dan persegi serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

4) Guru meminta peserta didik 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 (jika KBM di siang hari). 

 

5) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam dan terimakasih atas partisipasi 

aktif siswa selama proses pembelajaran lalu 

meninggalkan ruang kelas tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

Disiplin 

 

 

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 peserta didik 

berupa latihan soal dan PR yang terdapat pada lampiran 6 dan 7. 

 

      Ungaran,   Mei 2014 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Nurbuati, S.Pd.     Titis Satiti    

NIP. 19730705199802 2 001    NIM. 4101410013 
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Lampiran 1 

MATERI PRASYARAT 

Materi prasyarat untuk masuk dalam materi meliputi. 

1. Jajargenjang 

a) Definisi Jajargenjang 

Jajargenjang adalah segiempat yang memiliki dua pasang sisi yang 

berhadapan sejajar. Berikut gambar jajargenjang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

b) Sifat-sifat Jajargenjang 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar. 

 Jumlah sudut-sudut yang berdekatan adalah     . 

 Diagonal-diagonalnya potong memotong di tengah. 

 

2. Persegi Panjang 

a) Definisi Persegi Panjang 

Persegi Panjang adalah jajargenjang yang satu sudutnya siku-siku. 

Berikut adalah gambar persegi panjang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

A B 

C D 
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b) Sifat-sifat Persegi Panjang 

 Diagonal-diagonalnya sama panjang. 

 Semua sifat jajargenjang berlaku untuk persegi panjang, maka 

diagonal-diagonal persegi panjang saling membagi dua sama 

panjang dan kedua diagonal persegi pajang saling berpotongan di 

tengah-tengah.  



165 
 

 
 

Lampiran 2 

MATERI AJAR 

Pertemuan I 

1. Keliling dan Luas Daerah Jajargenjang 

a) Keliling Jajargenjang 

Keliling jajargenjang adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

jajargenjang. Misal terdapat jajargenjang ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk jajargenjang ABCD. Maka 

keliling jajargenjang ABCD adalah. 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = CD dan BC = DA) 

  = AB + BC + AB + BC 

  = (2 × AB) + (2 × BC) 

  = 2 × (AB + BC) 

Jadi untuk setiap jajargenjang ABCD, jika keliling = K maka keliling jajargenjang 

adalah. 

K = 2 × (AB + BC) 

Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan keliling jajargenjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Diketahui sebuah jajargenjang ABCD. Panjang AB 18 cm dan panjang BC 
 

 
 AB. 

Berapakah keliling jajargenjang ABCD! 

Jawab: 

Memahami Masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menghitung keliling jajargenjang. 

A B 

C D 



166 
 

 
 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling jajargenjang rumus yang digunakan adalah 

K = 2 × (AB + BC). 

Keterampilan memproses (Process skill) 

BC = 
 

 
 × AB 

BC = 
 

 
 × 18 = 6 cm 

K = 2 × (AB + BC) 

 K = 2 × (18 + 6)  

 K = 2 × 24 = 48 cm 

Jadi keliling jajargenjang ABCD adalah 48 cm. 

 

b) Luas Daerah Jajargenjang 

 Luas daerah jajargenjang adalah hasil kali alas (p) dan tingginya (t). Misal 

terdapat jajargenjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini dengan DE adalah 

tinggi jajargenjang. 

 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah jajargenjang ABCD adalah. 

L = AB × DE atau secara umum L = a × t 

Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas daerah jajargenjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Diketahui sebuah jajargenjang ABCD dengan luas 66,5 cm
2
. Jika diketahui 

tingginya 7 cm, berapakah panjang alasnya? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

A B 

C D 

E 
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Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas jajargenjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas jajargenjang rumus yang digunakan adalah a × t  

Keterampilan memproses (Process skill) 

L = a × t 

 66,5 = a × 7 

 a = 66,5 : 7 = 9,5 cm 

Jadi alas jajargenjang ABCD adalah 9,5 cm. 

 

2. Keliling dan Luas Daerah Persegi Panjang 

a) Keliling Persegi Panjang 

Keliling persegi panjang (K) adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

persegi panjang. Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di 

bawah ini. 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk persegi panjang ABCD. 

Maka keliling persegi panjang ABCD adalah. 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = CD dan BC = DA) 

  = AB + BC + AB + BC 

  = (2 × AB) + (2 × BC) 

  = 2 × (AB + BC) 

Jadi untuk setiap persegipanjang ABCD, jika keliling = K, AB biasa disebut 

panjang (p) dan BC adalah lebar (l), maka secara umum keliling persegi panjang 

adalah. 

K = 2 × (p + l) 

A B 

C D 
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Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan keliling persegi panjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Pak Jusuf mempunyai sebidang kebun pisang berbentuk persegi panjang dengan 

panjang 20 m dan lebar 10 m. Pak Jusuf ingin membuat pagar mengelilingi kebun 

tersebut. Berapakah panjang pagar yang harus dibuat Pak Jusuf? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi panjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi panjang rumus yang digunakan adalah 2 × (p + l). 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 K = 2 × (20 + 10) 

 K = 2 × 30 = 60 m 

Jadi panjang pagar yang harus dibuat Pak Jusuf adalah 60 m. 

b) Luas Daerah Persegi Panjang 

 Luas daerah persegi panjang (L) adalah hasil kali panjang (p) dan lebarnya 

(l). Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 

Maka luas daerah persegi panjang ABCD adalah 

L = AB × BC atau secara umum L = p × l 

A B 

C D 
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Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas persegi panjang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Pak Budi memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Jika diketahui 

keliling tanah tersebut adalah 60 m dan lebarnya 12 m, tentukan luas daerah 

sebidang tanah tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah persegi panjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang digunakan adalah p × l. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 60 = 2 × (p + 12) 

 60 = 2p + 24 

 60 – 24 = 2p 

 36 = 2p 

 p = 36 : 2 = 18 m 

Luas (L) = p × l 

 L = 18 × 12 = 216 m
2
 

Jadi luas daerah sebidang tanah yang dimiliki Pak Budi adalah 216 m
2
. 
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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 peserta didik akan dapat 

menentukan permasalahan yang ditemukan dalam soal. 

(2) Memahami masalah (Comprehension) 

Memahami masalah adalah tahapan menyelesaikan soal matematika setelah 

membaca. Hal ini dapat dilakukan oleh peserta didik jika peserta didik telah 

melalui tahapan pertama. Setelah peserta didik dapat membaca soal yang 

diberikan, maka harapannya adalah peserta didik dapat memahami masalah 

atas soal yang diberikan. 

(3) Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik, pada tahap ini 

diharapkan peserta didik dapat memilih suatu pendekatan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

(4) Keterampilan memproses (Process skill) 

Peserta didik 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 peserta didik. 
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Lampiran 4 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN 

PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT INSTRUCTION) 

Model pembelajaran langsung adalah sebuah pendekatan untuk mengajar  

yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan langkah demi langkah (Kardi Dan 

Nur,  2000a: 2). Model pembelajaran langsung menurut Trianto Arends (2009: 

41) adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk mendukung proses 

belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural yang terstruktur dengan baik, dapat diajarkan dengan pola kegiatan 

yang bertahap langkah demi langkah. 

Kardi dan Nur melalui Trianto (2007: 29) menyatakan bahwa, 

karakteristik model pembelajaran langsung (Direct Instruction) adalah sebagai 

berikut. 

1) Keberadaan dan efek model tujuan pembelajaran meliputi prosedur penilaian 

pada siswa belajar. 

2) Sintaks / keseluruhan pola dan urutan kegiatan belajar. 

3) Sistem manajemen dan lingkungan belajar yang diperlukan untuk kegiatan 

tertentu dapat berlangsung dengan sukses. 

 Slavin (2003: 222) mengemukakan tujuh langkah dalam sintaks 

pembelajaran langsung, sebagai berikut. 

1) Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. 

2) Meninjau pengetahuan dan keterampilan prasyarat.  

3) Sampaikan materi pelajaran. 

4) Melaksanakan bimbingan. 

5) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih. 

6) Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik.  

7) Memberikan praktek mandiri. 
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Keuntungan dari model ini adalah. 

1) Dengan Direct Instruction Model, guru mengendalikan isi materi dan 

informasi pesanan yang diterima oleh siswa sehingga mereka dapat 

mempertahankan fokus pada apa yang harus dicapai oleh siswa.  

1) Apakah cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan 

kepada siswa yang berprestasi rendah eksplisit sekalipun. 

2) Direct Instruction Model menekankan kegiatan mendengarkan (melalui 

ceramah) dan mengamati kegiatan (melalui demonstrasi), yang membantu 

siswa belajar cara yang tepat ini. 

3) Direct Instruction Model (terutama kegiatan demonstrasi) dapat memberikan 

tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori (apa yang 

seharusnya) dan observasi (seperti itu).  

4) Model ini dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar dan kelas kecil. 

5) Siswa dapat menentukan tujuan pembelajaran jelas. 

6) Waktu untuk berbagi kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat. 

7) Dalam model ini ada penekanan pada prestasi akademik.  

8) Model ini dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam 

mata pelajaran tertentu. 

9) Kinerja siswa dapat dipantau secara cermat.  

10) Umpan balik bagi siswa akademik berorientasi. 

11) Direct Instruction Model dapat digunakan untuk menekankan poin-poin 

penting atau kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa. 

12) Direct Instruction Model dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan 

informasi faktual dan pengetahuan dan terstruktur. 
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Kelemahan dari model ini adalah. 

1) Karena guru memainkan peran sentral dalam model ini, keberhasilan 

pembelajaran ini tergantung pada citra guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias dan terstruktur, siswa dapat menjadi 

bosan, terganggu, dan pembelajaran akan terhambat.  

2) Model pembelajaran Instruksi langsung bergantung pada gaya komunikasi 

guru. Komunikator yang baik cenderung untuk membuat belajar kurang baik 

juga. 

3) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak, model 

pembelajaran Instruksi langsung mungkin tidak memberikan siswa 

kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang 

disajikan. 

4) Jika terlalu sering digunakan model pembelajaran instruksi langsung akan 

membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu semua siswa untuk 

mengetahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab siswa belajar 

itu sendiri. 

5) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa yang tidak pengamat yang baik sehingga dapat 

melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 
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Lampiran 5 

LATIHAN SOAL 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

   Kelas/ Semester : VII/ 2 

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Pada sebuah jajargenjang diketahui luasnya 250 cm
2
. Jika panjang alas 

jajargenjang tersebut 5x dan tingginya 2x, tentukan nilai x, panjang alas dan 

tinggi jajargenjang tersebut! 

2) Pak Surya memiliki sebidang tanah berbentuk persegi panjang yang 

berukuran 40 m × 15 m. Di sekeliling tanah Pak Surya akan dipasangi pagar 

yang terbuat dari kayu dengan biaya pembuatan pagar Rp 40.000,00 tiap  

meter. Berapakah biaya yang harus dikeluarkan Pak Surya untuk pembuatan  

pagar? 

3) Ibu Yudho memiliki selembar kain berbentuk persegi panjang. Kain tersebut 

akan dihiasi renda pada tepinya. Panjang renda yang dihabiskan 20 m. Jika 

diketahui lebar kain adalah 4 m. Berapakah luas kain Ibu Yudho?  
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah jajargenjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah jajargenjang rumus yang digunakan 

adalah a × t. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk mencari nilai x kita gunakan rumus luas daerah 

jajargenjang, yakni. 

L = a × t 

 250 = 5x × 2x 

 250 = 10x
2
 

 x
2
 = 250 : 10 

 x
2
 = 25 

 x = √   = 5 cm 

Nilai x = 5 cm 

Panjang alas = 5x 

 a = 5(5) = 25 cm 

Tinggi = 2x 

 t = 2(5) = 10 cm 

Jadi nilai x, panjang alas, dan tingginya secara berturut-turut 

adalah 5 cm, 25 cm, dan 10 cm. 

6 

Skor Total 10 
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2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan keliling persegi panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi panjang rumus yang digunakan 

adalah 2 × (p + l). 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 K = 2 × (40 + 15) 

 K = 2 × 55 = 110 m 

Biaya pemasangan pagar = K × biaya pemasangan pagar per 

meter 

 Biaya pemasangan pagar = 110 × 40000 = Rp 4.400.000,00 

Jadi biaya yang harus dikeluarkan Pak Surya untuk pembuatan  

pagar adalah Rp 4.400.000,00. 

6 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi 

panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk menentukan luas kain, maka terlebih dahulu akan dicari 

lebar dari kain. 

Kell (K) = 2 × (p + l) 

 20 = 2 × (6 + l) 

 10 = 6 + l 

 l = 10 – 6 = 4 m 

Luas (L) = p × l 

 L = 6 × 4 = 24 m
2
 

6 
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Jadi luas kain Ibu Yudho adalah 24 m
2
. 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 
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Lampiran 6 

LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Diberikan sebuah jajargenjang dengan panjang alasnya 6x dan tingginya 3x. 

Tentukan panjang alas dan tinggi jajargenjang tersebut jika diketahui luas 

daerah jajargenjang tersebut adalah 648 m
2
! 

2) Sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang sisinya 25 m dan 

panjang sisi lainnya 
 

 
 panjang sisi pertama. Di dalam taman tersebut terdapat 

sebuah kolam renang yang juga berbentuk persegi panjang dengan ukuran 

panjang 16 m dan lebar 12 m. Berapakah luas taman yang dapat ditanami 

rerumputan? 

3) Diketahui keliling sebuah permukaan meja berbentuk persegi panjang adalah 

240 cm. Jika perbandingan panjang dan lebarnya 7 : 5, maka berapakah luas 

permukaan meja tersebut? 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah jajargenjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah jajargenjang rumus yang digunakan 

adalah a × t. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk mencari panjang alas dan tinggi jajargenjang terlebih 

dahulu kita mencari nilai x. Untuk mencari nilai x kita gunakan 

rumus luas daerah jajargenjang, yakni. 

L = a × t 

 648 = 6x × 3x 

 648 = 18x
2
 

 x
2
 = 648 : 18 

 x
2
 = 36 

 x = √   = 6 m 

Nilai x = 6 m 

Panjang alas = 6x 

 a = 6(6) = 36 m 

Tinggi = 3x 

 t = 3(6) = 18 m 

Jadi nilai x, panjang alas, dan tingginya secara berturut-turut 

adalah 6 m, 36 m, dan 18 m. 

6 

Skor Total 10 
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2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi 

panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Luas tanah dalam taman yang dapat ditanami rerumputan 

adalah luas taman dikurangi luas kolam.  

Lebar taman = 
 

 
 × 25 = 20 m 

L = Luas taman – Luas kolam 

 L = (p × l) – (p × l) 

 L = (25 × 20) – (16 × 12) 

 L = 500 – 192 = 308 m
2
 

Jadi luas tanah dalam taman yang dapat ditanami rerumputan 

adalah 308 m
2
. 

6 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi 

panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk menentukan luas permukaan meja, maka terlebih dahulu 

akan dicari panjang dan lebar dari meja tersebut. 

 

 
 = 

 

 
 

 5 × p = 7 × l 

 p = 
 

 
 × l 

6 
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Kell (K) = 2 × (p + l) 

 240 = 2 × ((
 

 
 × l) + l) 

 120 = 
  

 
 × l 

 l = (120 × 5) : 12 = 50 m 

p = 
 

 
 × l 

 p = 
 

 
 × 50 = 70 m 

L = p × l 

 L = 70 × 50 = 3500 m
2
 

Jadi luas permukaan meja adalah 3500 m
2
. 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan II 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

   Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas daerah segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung keliling dan luas daerah belahketupat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menghitung keliling dan luas daerah persegi serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah belahketupat serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah persegi serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 
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E. MATERI AJAR 

1. Materi Prasyarat 

Prasyarat untuk materi ini adalah pengertian dan sifat-sifat 

belahketupat dan persegi. (Lampiran 1). 

2. Materi Pokok 

Materi pokok pada pertemuan kedua adalah tentang menghitung 

keliling dan luas daerah belahketupat dan persegi serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. (Lampiran 2). 

3. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan 

prosedur penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 3). 

 

F. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar : Buku paket Matematika SMP Jilid 1 oleh Drs. Sukino 

dan Drs. Wilson Simangunsong penerbit Erlangga, BSE Matematika 

dengan pendekatan CTL oleh Atik Wintarti, dkk., sumber belajar lain 

yang relevan. 

2. Media / Alat : Papan tulis, spidol, penggaris. 

 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model : Pembelajaran langsung (Direct Instruction Model) 

2. Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan 

Sintaks model pembelajaran (Lampiran 4). 
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H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter Bangsa/ 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

10’ Kegiatan Pendahuluan  

 1) Guru mencontohkan karakter disiplin dengan 

datang ke ruang kelas tepat waktu. 

 

2) Guru membuka kelas dengan salam pembuka dan 

mengajak peserta didik berdo’a bersama untuk 

memulai kegiatan pembelajaran (jika KBM di pagi 

hari). 

 

3) Guru memeriksa kehadiran dan menanyakan 

kesiapan fisik dan psikis peserta didik. 

 

4) Peserta didik secara mandiri menyiapkan alat-alat 

belajar yang akan dipakai dan membersihkan papan 

tulis jika masih kotor. 

 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada akhir kegiatan pembelajaran 

yaitu peserta didik dapat menghitung keliling dan 

luas daerah belahketupat dan persegi serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

6) Guru menginformasikan model dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

7) Melalui kegiatan konfirmasi, guru menanyakan 

kepada peserta didik 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 menghitung keliling dan 

luas daerah belahketupat dan persegi serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

8) Melalui kegiatan eksplorasi guru memberikan 

apersepsi kepada peserta didik tentang pengertian 

dan sifat-sifat belahketupat dan persegi. 

Disiplin 

 

Religius 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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Contoh apersepsi yang digunakan. 

a) Masih ingatkah dengan pengertian 

belahketupat? 

b) Berdasarkan gambar belahketupat yang Ibu 

miliki, sebutkanlah sifat-sifat belahketupat 

yang kalian ketahui! 

65’ Kegiatan Inti  

 1) Guru menyampaikan materi pembelajaran yaitu 

tentang keliling dan luas daerah belahketupat dan 

persegi dan sintaks prosedur Newman. 

 

2) Guru memberikan beberapa contoh soal yang 

berkaitan dengan materi dan cara 

menyelesaikannya dengan prosedur Newman. 

 

3) Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk memahami dan secara mandiri 

mempraktekkan menyelesaikan masalah lain yang 

serupa dengan contoh soal yang telah diberikan 

yaitu berupa latihan soal. (Lampiran 5). 

 

4) Guru meminta beberapa peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 

 

5) Guru mengapresiasi setiap hasil pekerjaan peserta 

didik dengan mengucapkan terimakasih dan 

mengajak peserta didik yang lain memberikan 

tepuk tangan pada temannya yang aktif sebagai 

bagian dari apresiasi. 

 

6) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas permasalahan yang ada dalam lembar 

latihan soal melalui proses diskusi dan tanya jawab. 

 

7) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

peserta didik apabila terdapat hal yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab 

 

Menghargai 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

5’ Kegiatan Penutup  

 1) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan 

tentang materi yang sudah dipelajari yaitu tentang 

a) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah belahketupat? 

b) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah persegi? 

c) Bagaimana sintaks prosedur Newman? 

Konfirmasi 
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(Bertanya, Refleksi) 
 

2) Guru meminta agar peserta didik bertanggung 

jawab dan bekerja keras untuk mengerjakan PR 

(LTS) menggunakan prosedur Newman untuk 

memperdalam materi tentang menghitung keliling 

dan luas daerah belahketupat dan persegi serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

(Lampiran 6) 
 

3) Guru memberikan motivasi pada peserta didik dan 

menginformasikan materi untuk pertemuan 

selanjutnya yaitu tentang menghitung keliling dan 

luas daerah trapesium dan layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

4) Guru meminta peserta didik 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 (jika KBM di siang hari). 

 

5) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam dan terimakasih atas partisipasi 

aktif siswa selama proses pembelajaran lalu 

meninggalkan ruang kelas tepat waktu. 

 

Tanggung jawab 

dan kerja keras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

Disiplin 

 

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 peserta didik 

berupa latihan soal dan PR yang terdapat pada lampiran 6 dan 7. 

 

      Ungaran,   Mei 2014 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Nurbuati, S.Pd.     Titis Satiti    

NIP. 19730705199802 2 001    NIM. 4101410013 
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Lampiran 1 

MATERI PRASYARAT 

Materi prasyarat untuk masuk dalam materi meliputi. 

1. Belahketupat 

a) Definisi Belahketupat 

Belahketupat adalah jajargenjang yang dua sisinya yang berurutan sama 

panjang. Berikut adalah gambar belahketupat ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sifat-sifat Belahketupat 

 Diagonal-diagonalnya merupakan sumbu simetri. 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama besar dan dibagi dua sama besar 

oleh diagonal-diagonalnya. 

 Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan saling 

tegak lurus. 

 

2. Persegi 

a) Definisi Persegi 

Persegi adalah segiempat yang keempat sisinya sama panjang dan satu 

sudutnya siku-siku.  

Berikut adalah gambar persegi ABCD. 

 

 

 

 

 

A B 

C D 

A 

B 

C 

D 
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b) Sifat-sifat Persegi 

Pada persegi berlaku sifat-sifat belahketupat dan persegi panjang. 
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Lampiran 2 

MATERI AJAR 

Pertemuan II 

1. Keliling dan Luas Daerah Belahketupat 

a) Keliling Belahketupat 

Keliling belahketupat adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

belahketupat. Misal terdapat belahketupat ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk belahketupat ABCD. 

Maka keliling belahketupat ABCD adalah. 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = CD = DA = S) 

  = 4 × AB 

  = 4 × S 

Jadi untuk setiap belahketupat ABCD, jika keliling = K maka keliling 

belahketupat adalah. 

K = 4 × S 

Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan keliling belahketupat dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Bu Hatta memiliki sebuah hiasan dinding berbentuk belahketupat dengan panjang 

diagonal berukuran 48 cm dan 64 cm, hitunglah keliling hiasan dinding tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari keliling belahketupat. 

A 

B 

C 

D 
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Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling belahketupat rumus yang digunakan adalah 4 × S. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misal hiasan dinding tersebut adalah belahketupat ABCD seperti pada gambar di 

bawah. 

 

 

 

 

AC = 64 cm dan BD = 48 cm 

AO = 
 

 
 × AC = 

 

 
 × 64 = 32 cm dan OD = 

 

 
 × BD = 

 

 
 × 48 = 24 cm 

AD = √        

 AD = √        

 AD = √         

 AD =  √     = 40 cm 

Keliling = 4 × S 

 K = 4 × AD 

 K = 4× 40 = 160 cm. 

Jadi keliling hiasan dinding tersebut adalah 160 cm. 

b) Luas Daerah Belahketupat 

 Luas daerah belahketupat adalah setengah kali hasil kali diagonal-

diagonalnya. Misal terdapat belahketupat ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah belahketupat ABCD adalah. 

L = 
 

 
 × AC × BD atau secara umum L = 

 

 
 × d1 × d2 

A 

B 

C 

D 

A 

B 

C 

D 

O 
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Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas daerah belahketupat dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal. 

Sebuah belahketupat BOLA memiliki luas daerah 864 dm
2
. Bila diketahui 

panjang diagonal BL adalah 36 dm, maka berapa centimeterkah panjang diagonal 

OA? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas daerah belahketupat. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belahketupat rumus yang digunakan adalah 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misal diagonal BL = d1 dan diagonal OA = d2 maka 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 864 = 
 

 
 × 36 × d2 

 864 = 18 × d2 

 d2 = 864 : 18 = 48 dm 

48 dm = 480 cm 

Jadi panjang diagonal OA adalah 480 cm. 

2. Keliling dan Luas Daerah Persegi 

a) Keliling Persegi 

Keliling persegi adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk persegi. 

Misal terdapat persegi ABCD seperti pada gambar di bawah ini 

 

 

 

 
A B 

C D 
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AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk persegi ABCD. Maka 

keliling persegi ABCD adalah 

Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = CD = DA = S) 

  = 4 × AB 

  = 4 × S 

Jadi untuk setiap persegi ABCD, jika keliling = K maka keliling persegi adalah. 

K = 4 × S 

Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan keliling persegi dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh Soal: 

Diketahui keliling sebuah kolam berbentuk persegi adalah 60 dm. Hitunglah 

berapa meter panjang sisi-sisi kolam tersebut! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling persegi. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi rumus yang digunakan adalah 4 × S. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Kell (K) = 4 × S 

 60 = 4 × S 

 S = 60 : 4 = 15 dm 

15 dm = 1,5 m 

Jadi panjang sisi kolam adalah 1,5 m. 

b) Luas Daerah Persegi 

 Luas daerah persegi panjang (L) adalah hasil kali sisi-sisinya (S) atau 

kuadrat sisinya. Misal terdapat persegi panjang ABCD seperti pada gambar di 

bawah ini 
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Maka luas daerah persegi panjang ABCD adalah 

L = AB × BC atau secara umum L = S × S atau L = S
2
 

Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan luas daerah persegi dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Rizal berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Ternyata total jarak 

yang ditempuh Rizal adalah 400 m. Hitunglah berapakah luas lapangan yang 

digunakan untuk berlari oleh Rizal! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah persegi. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan adalah S × S atau S
2
. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk menentukan luas lapangan, maka terlebih dahulu akan dicari panjang sisi-

sisinya. 

Kell (K) = 4 × S 

 400 = 4 × S 

 S = 400 : 4 = 100 m 

Luas (L) = S × S 

 L = 100 × 100 = 1.000 m
2
 

Jadi luas lapangan yang digunakan untuk berlari oleh Hary adalah 1.000 m
2
. 

  

A B 

C D 
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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 peserta didik 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 peserta didik jika peserta didik telah 

melalui tahapan pertama. Setelah peserta didik dapat membaca soal yang 

diberikan, maka harapannya adalah peserta didik dapat memahami masalah 

atas soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik, pada tahap ini 

diharapkan peserta didik dapat memilih suatu pendekatan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Keterampilan memproses (Process skill) 

Peserta didik 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 peserta didik. 
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Lampiran 4 

SINTAKS MODEL PEMBELAJARAN 

PEMBELAJARAN LANGSUNG (DIRECT INSTRUCTION) 

Model pembelajaran langsung adalah sebuah pendekatan untuk mengajar  

yang dapat membantu siswa dalam mempelajari keterampilan dasar dan 

memperoleh informasi yang dapat diajarkan langkah demi langkah (Kardi Dan 

Nur,  2000a: 2). Model pembelajaran langsung menurut Trianto Arends (2009: 

41) adalah model pembelajaran yang dirancang khusus untuk mendukung proses 

belajar siswa yang berkaitan dengan pengetahuan deklaratif dan pengetahuan 

prosedural yang terstruktur dengan baik, dapat diajarkan dengan pola kegiatan 

yang bertahap langkah demi langkah. 

Kardi dan Nur melalui Trianto (2007: 29) menyatakan bahwa, 

karakteristik model pembelajaran langsung (Direct Instruction) adalah sebagai 

berikut. 

1) Keberadaan dan efek model tujuan pembelajaran meliputi prosedur penilaian 

pada siswa belajar. 

2) Sintaks / keseluruhan pola dan urutan kegiatan belajar. 

3) Sistem manajemen dan lingkungan belajar yang diperlukan untuk kegiatan 

tertentu dapat berlangsung dengan sukses. 

 Slavin (2003: 222) mengemukakan tujuh langkah dalam sintaks 

pembelajaran langsung, sebagai berikut. 

1) Menginformasikan tujuan pembelajaran dan orientasi pelajaran kepada siswa. 

2) Meninjau pengetahuan dan keterampilan prasyarat.  

3) Sampaikan materi pelajaran. 

4) Melaksanakan bimbingan. 

5) Memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih. 

6) Menilai kinerja siswa dan memberikan umpan balik.  

7) Memberikan praktek mandiri. 
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Keuntungan dari model ini adalah. 

1) Dengan Direct Instruction Model, guru mengendalikan isi materi dan 

informasi pesanan yang diterima oleh siswa sehingga mereka dapat 

mempertahankan fokus pada apa yang harus dicapai oleh siswa. 

2) Apakah cara yang paling efektif untuk mengajarkan konsep dan keterampilan 

kepada siswa yang berprestasi rendah eksplisit sekalipun. 

3) Direct Instruction Model menekankan kegiatan mendengarkan (melalui 

ceramah) dan mengamati kegiatan (melalui demonstrasi), yang membantu 

siswa belajar cara yang tepat ini. 

4) Direct Instruction Model (terutama kegiatan demonstrasi) dapat memberikan 

tantangan untuk mempertimbangkan kesenjangan antara teori (apa yang 

seharusnya) dan observasi (seperti itu).  

5) Model ini dapat diterapkan secara efektif dalam kelas besar dan kelas kecil. 

6) Siswa dapat menentukan tujuan pembelajaran jelas. 

7) Waktu untuk berbagi kegiatan pembelajaran dapat dikontrol dengan ketat. 

8) Dalam model ini ada penekanan pada prestasi akademik.  

9) Model ini dapat digunakan untuk membangun model pembelajaran dalam 

mata pelajaran tertentu. 

10) Kinerja siswa dapat dipantau secara cermat.  

11) Umpan balik bagi siswa akademik berorientasi. 

12) Direct Instruction Model dapat digunakan untuk menekankan poin-poin 

penting atau kesulitan yang mungkin dihadapi oleh siswa. 

13) Direct Instruction Model dapat menjadi cara yang efektif untuk mengajarkan 

informasi faktual dan pengetahuan dan terstruktur. 
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Kelemahan dari model ini adalah. 

1) Karena guru memainkan peran sentral dalam model ini, keberhasilan 

pembelajaran ini tergantung pada citra guru. Jika guru tidak tampak siap, 

berpengetahuan, percaya diri, antusias dan terstruktur, siswa dapat menjadi 

bosan, terganggu, dan pembelajaran akan terhambat.  

2) Model pembelajaran Instruksi langsung bergantung pada gaya komunikasi 

guru. Komunikator yang baik cenderung untuk membuat belajar kurang baik 

juga. 

3) Jika materi yang disampaikan bersifat kompleks, rinci atau abstrak, model 

pembelajaran Instruksi langsung mungkin tidak memberikan siswa 

kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi yang 

disajikan. 

4) Jika terlalu sering digunakan model pembelajaran instruksi langsung akan 

membuat siswa percaya bahwa guru akan memberitahu semua siswa untuk 

mengetahui. Hal ini akan menghilangkan rasa tanggung jawab siswa belajar 

itu sendiri. 

5) Demonstrasi sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa. 

Sayangnya, banyak siswa yang tidak pengamat yang baik sehingga dapat 

melewatkan hal-hal yang dimaksudkan oleh guru. 
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Lampiran 5 

LATIHAN SOAL 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

   Kelas/ Semester : VII/ 2 

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Pada sebuah belahketupat diketahui luasnya 294 cm
2
. Jika panjang diagonal-

diagonal belahketupat tersebut 4x dan 3x, tentukan nilai x dan panjang 

diagonal-diagonalnya! 

2) Hary berlari mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi. Hary berlari 

sebanyak 4 putaran dan total jarak yang ditempuhnya adalah 800 m. 

Hitunglah luas lapangan yang digunakan untuk berlari oleh Hary! 

3) Sebuah ruangan memiliki lantai seluas 243 m
2
. Jika pada ruangan tersebut 

akan dipasang ubin berbentuk persegi dengan ukuran 30 × 30 cm, berapa 

banyakkah jumlah ubin yang diperlukan untuk menutup seluruh permukaan 

lantai? 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 

   

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah belahketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belahketupat rumus yang digunakan 

adalah L = 
 

 
 × d1 × d2. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Misal d1 = 4x dan d2 = 3x 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 294 = 
 

 
  × 4x × 3x 

 294 = 
 

 
  × 12x

2
 

 294 = 6x
2
 

 x
2
 = 294 : 6 = 49 

 x = √   = 7 cm 

d1 = 4x 

 d1 = 4 × 7 = 28 cm 

d2 = 3x 

 d1 = 3 × 7 = 21 cm 

Jadi nilai x dan panjang diagonal-diagonal belahketupat secara 

berturu-turut adalah 7 cm, 28 cm, dan 21 cm. 

6 

Skor Total 10 
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2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan 

adalah S × S atau S
2
. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk menentukan luas lapangan, maka terlebih dahulu akan 

dicari panjang sisi-sisinya. 

4 kali putaran = 800 

 1 kali putaran = 800 : 4 = 200 m 

Kell (K) = 4 × S 

 200 = 4 × S 

 S = 200 : 4 = 50 m 

Luas (L) = S × S 

 L = 50 × 50 = 2500 m
2
 

Jadi luas lapangan yang digunakan untuk berlari oleh Hary 

adalah 2500 m
2
. 

6 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan 

adalah S × S atau S
2
. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Jumlah ubin yang diperlukan untuk menutup seluruh 

permukaan lantai adalah luas lantai dibagi dengan luas ubin 

yang berbentuk persegi. Secara matematika: 

Banyak ubin = L lantai : L ubin 

 Banyak ubin = 250000 : (30 × 30) 

 Banyak ubin = 250000 : 900 = 277,8 ubin 

6 
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Jadi jumlah ubin yang diperlukan untuk menutup seluruh 

permukaan lantai sebanyak 277,8 buah ubin atau 278 buah 

ubin. 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 
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Lampiran 6 

LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Diberikan sebuah belahketupat dengan panjang diagonal-diagonalnya adalah 

5x dan 2x. Tentukan panjang panjang diagonal-diagonal belahketupat tersebut 

dalam centimeter jika diketahui luas daerah belahketupat tersebut adalah 0,2 

m
2
! 

2) KLMN adalah suatu bangun segiempat. Jika KN = (9x – 15) cm dan KL = 

(5x + 9) cm, tentukanlah nilai x agar KLMN merupakan belahketupat! 

Kemudian tentukan pula keliling belah ketupat tersebut! 

3) Diketahui luas daerah persegi sama dengan luas daerah persegi panjang 

dengan panjang = 16 cm dan lebar = 4 cm. Tentukan keliling persegi tersebut! 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah belahketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belahketupat rumus yang digunakan 

adalah L = 
 

 
 × d1 × d2. 

 2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk mencari panjang diagonal-diagonal belahketupat terlebih 

dahulu kita mencari nilai x. Untuk mencari nilai x kita gunakan 

rumus luas daerah belahketupat, yakni. 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 2000 = 
 

 
  × 5x × 2x 

 2000 = 
 

 
  × 10x

2
 

 2000 = 5x
2
 

 x
2
 = 2000 : 5 = 400 

 x = √    = 20 cm 

d1 = 5x 

 d1 = 5 × 20 = 100 cm 

d2 = 2x 

 d1 = 2 × 20 = 40 cm 

Jadi panjang diagonal-diagonal belahketupat secara berturu-

turut adalah 100 cm dan 40 cm. 

6 

Skor Total 10 
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2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan keliling belahketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling belahketupat rumus yang digunakan 

adalah 4 × S. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Misal belahketupat KLMN adalah seperti pada gambar dibawah 

ini. 

 

 

 

 

 

Agar segiempat KLMN merupakan belahketupat maka sisi: 

KN = KL                       9x – 15 = 5x + 9 

                                       9x – 5x = 9 + 15 

                                       4x = 24 

                                       x = 24 : 4 = 6 cm 

Untuk mencari keliling belahketupat KLMN harus dicari 

panjang sisi atau KL atau KN. Maka: 

KN = 9x – 15  

 KN = (9 × 6) – 15 

 KN = 54 – 15 = 39 cm 

Keliling = 4 x sisi 

 keliling = 4 x KN 

 Keliling = 4 x 39 cm 

 Keliling = 156 cm 

Jadi agar segiempat KLMN merupakan belahketupat maka nilai 

x adalah 6 cm dan keliling belah ketupat KLMN adalah 156 

cm. 

6 

Skor Total 10 

K 

L 

M 

N 

O 
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3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan keliling persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling persegi rumus yang digunakan adalah 

4 × S. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Cari terlebih dahulu luas persegi yakni dengan persamaan. 

Luas persegi panjang = Luas persegi 

Luas persegi panjang = p x l 

 Luas persegi panjang = 16 cm x 4 cm 

 Luas persegi panjang = 64 cm
2
 

Untuk mencari keliling persegi harus diketahui terlebih dahulu 

sisi dari persegi tersebut, yakni: 

L = S
2
 

 64 = S
2
 

 S = 8 cm 

K = 4 × S 

 K = 4 × 8 

 K = 32 cm 

Jadi keliling persegi tersebut adalah 32 cm. 

6 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 

  



206 
 

 
 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

Pertemuan III 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

Mata Pelajaran : Matematika 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

   Alokasi Waktu : 2 × 40 menit 

 

A. STANDAR KOMPETENSI 

6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya. 

 

B. KOMPETENSI DASAR 

6.3 Menghitung keliling dan luas daerah segitiga dan segiempat serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

C. INDIKATOR 

1. Menghitung keliling dan luas daerah trapesium serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Menghitung keliling dan luas daerah layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

D. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah trapesium serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah. 

2. Setelah peserta didik mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran langsung, peserta didik dapat 

menghitung keliling dan luas daerah layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 
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E. MATERI AJAR 

1. Materi Prasyarat 

Prasyarat untuk materi ini adalah pengertian dan sifat-sifat 

trapesium dan layang-layang. (Lampiran 1). 

2. Materi Pokok 

Materi pokok pada pertemuan ketiga adalah tentang menghitung 

keliling dan luas daerah trapesium dan layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. (Lampiran 2). 

3. Prosedur Newman 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan 

prosedur penyelesaian menurut Newman. (Lampiran 3). 

 

F. ALAT DAN SUMBER BELAJAR 

1. Sumber Belajar : Buku paket Matematika SMP Jilid 1 oleh Drs. Sukino 

dan Drs. Wilson Simangunsong penerbit Erlangga, BSE Matematika 

dengan pendekatan CTL oleh Atik Wintarti, dkk., sumber belajar lain 

yang relevan. 

2. Media / Alat : Papan tulis, spidol, penggaris. 

 

G. MODEL DAN METODE PEMBELAJARAN 

1. Model : Pembelajaran langsung (Direct Instruction Model) 

2. Metode : Tanya jawab, diskusi, dan penugasan 

Sintaks model pembelajaran (Lampiran 4). 

 

H. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

Waktu Kegiatan Pembelajaran 

Pendidikan 

Karakter Bangsa/ 

Langkah-langkah 

Menurut Standar 

Proses 

10’ Kegiatan Pendahuluan  

 1) Guru mencontohkan karakter disiplin dengan 

datang ke ruang kelas tepat waktu. 
Disiplin 



208 
 

 
 

 

2) Guru membuka kelas dengan salam pembuka dan 

mengajak peserta didik berdo’a bersama untuk 

memulai kegiatan pembelajaran (jika KBM di pagi 

hari). 

 

3) Guru memeriksa kehadiran dan menanyakan 

kesiapan fisik dan psikis peserta didik. 

 

4) Peserta didik secara mandiri menyiapkan alat-alat 

belajar yang akan dipakai dan membersihkan papan 

tulis jika masih kotor. 

 

5) Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai pada akhir kegiatan pembelajaran 

yaitu peserta didik dapat menghitung keliling dan 

luas daerah trapesium dan layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

6) Guru menginformasikan model dan metode 

pembelajaran yang akan digunakan dan 

memberikan motivasi kepada peserta didik agar 

berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. 

 

7) Melalui kegiatan konfirmasi, guru menanyakan 

kepada peserta didik 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 menghitung keliling dan 

luas daerah trapesium dan layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

 

8) Melalui kegiatan eksplorasi guru memberikan 

apersepsi kepada peserta didik tentang pengertian 

dan sifat-sifat trapesium dan layang-layang serta 

rumus phytagoras. 

Contoh apersepsi yang digunakan. 

a) Masih ingatkah dengan pengertian trapesium? 

b) Berdasarkan gambar trapesium yang Ibu 

miliki, sebutkanlah sifat-sifat trapesium yang 

kalian ketahui! 

c) Jika Ibu punya segitiga ABC (sambil 

menggambar), siku-siku di B. Dengan 

menggunakan rumus phytagoras, berapakah 

panjang sisi AC? 

 

 

Religius 

 

 

 

 

 

Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 
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65’ Kegiatan Inti  

 1) Guru menyampaikan materi pembelajaran yaitu 

tentang keliling dan luas daerah trapesium dan 

layang-layang dan sintaks prosedur Newman. 

 

2) Guru memberikan beberapa contoh soal yang 

berkaitan dengan materi dan cara 

menyelesaikannya dengan prosedur Newman. 

 

3) Guru memberikan kesempatan bagi peserta didik 

untuk memahami dan secara mandiri 

mempraktekkan menyelesaikan masalah lain yang 

serupa dengan contoh soal yang telah diberikan 

yaitu berupa latihan soal. (Lampiran 5). 

 

4) Guru meminta beberapa peserta didik untuk 

mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan 

kelas. 

 

5) Guru mengapresiasi setiap hasil pekerjaan peserta 

didik dengan mengucapkan terimakasih dan 

mengajak peserta didik yang lain memberikan 

tepuk tangan pada temannya yang aktif sebagai 

bagian dari apresiasi. 

 

6) Guru bersama-sama dengan peserta didik 

membahas permasalahan yang ada dalam lembar 

latihan soal melalui proses diskusi dan tanya jawab. 

 

7) Guru memberikan kesempatan bertanya kepada 

peserta didik apabila terdapat hal yang belum 

dipahami. 

 

 

 

 

 

 

Eksplorasi 

 

 

 

 

Percaya diri, 

tanggung jawab 

 

Menghargai 

orang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfirmasi 

5’ Kegiatan Penutup  

 1) Dengan serangkaian pertanyaan, guru menanyakan 

tentang materi yang sudah dipelajari yaitu tentang 

a) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah trapesium? 

b) Bagimana menghitung keliling dan luas 

daerah layang-layang? 

c) Bagaimana sintaks prosedur Newman? 

(Bertanya, Refleksi) 
 

2) Guru meminta agar peserta didik bertanggung 

jawab dan bekerja keras untuk mengerjakan PR 

(LTS) menggunakan prosedur Newman untuk 

memperdalam materi tentang menghitung keliling 

Konfirmasi 

 

 

 

 

 

Tanggung jawab 

dan kerja keras 

 



210 
 

 
 

dan luas daerah trapesium dan layang-layang serta 

menggunakannya dalam pemecahan masalah. 

(Lampiran 6) 
 

3) Guru memberikan motivasi pada peserta didik dan 

menginformasikan bahwa pada pertemuan 

selanjutnya akan diadakan ulangan harian dengan 

materi menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan menghitung keliling dan luas daerah 

segiempat. 

 

4) Guru meminta peserta didik 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 (jika KBM di siang hari). 

 

5) Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan 

mengucap salam dan terimakasih atas partisipasi 

aktif siswa selama proses pembelajaran lalu 

meninggalkan ruang kelas tepat waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religius 

 

 

 

Disiplin 

 

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 peserta didik 

berupa latihan soal dan PR yang terdapat pada lampiran 6 dan 7. 

 

      Ungaran,   Mei 2014 

Guru Kelas      Peneliti 

 

 

Nurbuati, S.Pd.     Titis Satiti    

NIP. 19730705199802 2 001    NIM. 4101410013 
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Lampiran 1 

MATERI PRASYARAT 

Materi prasyarat untuk masuk dalam materi meliputi. 

1. Trapesium 

a) Definisi Trapesium 

Trapesium adalah segiempat dengan tepat sepasang sisi yang sejajar.  

b) Jenis-jenis Trapesium 

 Trapesium sama kaki adalah trapesium yang kedua sisinya sejajar 

dan kedua kakinya atau sisi tegaknya sama panjang, serta sudut-

sudutnya tidak ada yang siku-siku. 

 

 

 

 

 Trapesium siku-siku adalah trapesium yang sepasang sudutnya siku-

siku. 

 

 

 

 Trapesium sembarang adalah trapesium yang tidak memiliki sudut 

siku-siku dan sepasang sisi yang sama panjang. 
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c) Sifat-sifat Trapesium 

 Jumlah dua sudut yang berdekatan diantara dua sisi sejajar adalah 

180°. 

d) Sifat-sifat Khusus Trapesium Sama Kaki 

 Terdapat dua pasang sudut yang berdekatan sama besar. 

 Sepasang diagonalnya sama panjang. 

 

2. Layang-layang 

a) Definisi Layang-layang 

Layang-layang adalah segiempat yang kedua sisinya yang berdekatan 

sama panjang, sedangkan kedua sisi yang lain juga sama panjang. 

Berikut adalah gambar layang-layang ABCD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Sifat-sifat Layang-layang 

 Mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. 

 Terdapat sepasang sudut yang berhadapan sama besar. 

 Salah satu diagonalnya adalah sumbu simetri. 

 Salah satu diagonalnya membagi dua sama panjang diagonal yang 

lain. 

 Kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 
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3. Rumus Phytagoras 

Rumus phytagoras adalah rumus yang digunakan untuk mencari panjang sisi 

pada sebuah segitiga siku-siku. Penemu rumus ini adalah seorang ahli 

matematika dari Yunani yang bernama Pythagoras. 

Perhatikan gambar segitiga siku-siku berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Sisi AC disebut juga sisi b karena berhadapan dengan sudut B. Sisi AB 

disebut juga sisi c karena berhadapan dengan sudut C. Sisi BC disebut juga 

sisi a karena berhadapan dengan sudut A. 

Rumus untuk mencari panjang sisi segitiga siku-siku dengan menggunakan 

rumus Phytagoras adalah sebagai berikut. 
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Lampiran 2 

MATERI AJAR 

Pertemuan III 

1. Keliling dan Luas Daerah Trapesium 

a) Keliling Trapesium 

 Keliling trapesium adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk trapesium. 

Misal terdapat trapesium ABCD seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk trapesium ABCD. Maka 

keliling trapesium ABCD adalah: 

Keliling = AB + BC + CD + DA 

  = Jumlah keempat sisinya 

Jadi untuk setiap trapesium ABCD, jika keliling = K maka keliling trapesium 

adalah: 

K = AB + BC + CD + DA 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling trapesium dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

ABCD adalah sebuah trapesium samakaki, dengan panjang AB = 2 kali panjang 

DC. Hitunglah keliling trapesium ABCD tersebut jika diketahui panjang AD = 20 

cm dan panjang DC = 24 cm! 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling trapesium. 

 

 

A B 

C D 
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Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling trapesium rumus yang digunakan adalah jumlah keempat 

sisinya atau AB + BC +  CD + DA. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk menemukan keliling trapesium berarti terlebih dahulu kita cari panjang 

sisi-sisinya. 

AB = 2 × DC 

AB = 2 × 24 = 48 cm 

Karena Trapesium ABCD samakaki, maka BC = AD = 20 cm. 

K = AB + BC + CD + DA 

 K = 48 + 20 + 24 + 20 = 112 cm. 

Jadi keliling trapesium ABCD adalah 112 cm.  

b) Luas Daerah Trapesium 

 Luas daerah trapesium adalah setengah hasil kali jumlah sepasang sisi 

sejajar dan tinggi. Misal terdapat trapesium ABCD dengan DE sebagai garis 

tinggi seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah trapesium ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × (AB + CD) × DE  AB = a, CD = b, dan DE = t 

Jadi secara umum L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah trapesium dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Sebuah trapesium diketahui memiliki luas daerah 2,016 dm
2
. Jika tinggi trapesium 

tersebut adalah 180 cm, maka berapakah jumlah panjang sisi sejajarnya? 
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Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari jumlah panjang sisi sejajar 

trapesium. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari jumlah panjang sisi sejajar trapesium rumus yang digunakan 

adalah L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 20.160 = 
 

 
 × (a + b) × 180 

 20.160 × 2 = (a + b) × 180 

 40.320 = (a + b) × 180 

 a + b = 40.320 : 180 

 a + b = 224 cm. 

Jadi jumlah panjang sisi sejajar trapesium tersebut adalah 224 cm. 

2. Keliling dan Luas Daerah Layang-layang 

(1) Keliling Layang-layang 

 Keliling layang-layang adalah jumlah panjang sisi-sisi pembentuk 

layang-layang. Misal terdapat layang-layang ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

AB, BC, CD, dan DA adalah sisi-sisi yang membentuk layang-layang ABCD. 

Maka keliling layang-layang ABCD adalah: 

A 

B 
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Keliling = AB + BC + CD + DA (AB = BC = a dan AD = DC = b) 

  = 2 × (AB + AD) 

  = 2 × (a + b) 

Jadi untuk setiap layang-layang ABCD, jika keliling = K maka keliling layang-

layang adalah: 

K = 2 × (a + b) 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan keliling layang-layang dengan menggunakan prosedur Newman. 

Contoh soal: 

Sebuah layang-layang diketahui mempunyai panjang 2 sisi yang berdekatan 

adalah 9 dm dan 12 dm. Berapa centimeterkah keliling layang-layang tersebut? 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan menemukan keliling layang-layang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling layang-layang rumus yang digunakan adalah jumlah 

keempat sisinya. 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Misalkan layang-layang tersebut seperti pada gambar di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD = DC = 9 dm = 90 cm dan AB = BC = 12 dm = 120 dm 

Keliling = AB + BC + DC + AD 

 K = 120 + 120 + 90 + 90 

 K = 420 cm. 

Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 420 cm. 
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(2) Luas Daerah Layang-layang 

 Luas daerah layang-layang (L) adalah setengah kali perkalian diagonal-

diagonalnya. Misal terdapat layang-layang ABCD seperti pada gambar di bawah 

ini. 

 

 

 

 

 

 

Maka luas daerah layang-layang ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × AC × BD atau secara umum L = 

 

 
 × d1 × d2 

 Berikut ini diberikan contoh cara menyelesaikan permasalahan yang 

berkaitan dengan luas daerah layang-layang dengan menggunakan prosedur 

Newman. 

Contoh soal: 

Diketahui luas suatu layang-layang adalah 192 cm
2
. Jika diagonal d1 dan d2 

memiliki perbandingan d1 : d2 = 2 : 3, tentukan panjang diagonal d1 dan d2. 

Jawab: 

Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas daerah layang-layang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah layang-layang rumus yang digunakan adalah 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

Keterampilan memproses (Process skill) 

Untuk mencari panjang diagonal d1 dan d2 bisa kita gunakan rumus luas layang-

layang yaitu: 

A 

B 

C 
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L = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 = 
 

 
 × d1 × d2 

 192 × 2 = d1 × d2 

 384 = d1 × d2 

Masing-masing panjang d1 dan d2dapat dicari dengan konsep perbandingan 

dimana d1 : d2 = 2 : 3, maka dapat kita misalkan: d1 = 2x dan d2 = 3x, dengan 

memasukan ke rumus luas sebelumnya sehingga di dapat: 

384 = d1 × d2 

 384 = 2x × 3x 

 384 = 6x
2
 

 x
2
 = 384 : 6 

 x
2
 = 64 

 x = √   = 8 cm. 

Dengan memasukan kedalam persamaan tadi maka panjang d1 dan d2 di dapat: 

d1 = 2x = 2 × 8 cm = 16 cm 

d2 = 3x = 3 × 8 cm = 24 cm 

Jadi panjang diagonal d1 dan d2 layang-layang berturut-turut adalah 16 cm dan 24 

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 peserta didik 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 peserta didik jika peserta didik telah 

melalui tahapan pertama. Setelah peserta didik dapat membaca soal yang 

diberikan, maka harapannya adalah peserta didik dapat memahami masalah 

atas soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation) 

Dari permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik, pada tahap ini 

diharapkan peserta didik dapat memilih suatu pendekatan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Keterampilan memproses (Process skill) 

Peserta didik 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 peserta didik. 
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Lampiran 5 

LATIHAN SOAL 

   Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

   Kelas/ Semester : VII/ 2 

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Pada sebuah layang-layang diketahui panjang sisinya adalah 9 cm dan 

panjang sisi lainnya adalah 3 cm lebihnya dari sisi yang berdekatan 

dengannya. Hitunglah berapa keliling layang-layang tersebut? 

2)  

 

 

 

 

 

 

 

3) Diketahui sebuah trapesium sama kaki ABCD dengan AB // CD. Panjang AB 

dan CD berturut-turut adalah 25 cm dan 7 cm. Jika diketahui panjang BC = 

15 cm, berapakah luas trapesium ABCD tersebut? 

  

Perhatikan gambar di samping! Diketahui 

bangun ABCD adalah layang-layang, dengan 

panjang AC, BO, dan DO berturut-turut adalah 

32 cm, 30 cm, dan 12 cm. Hitunglah keliling 

bangun tersebut! 
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KUNCI JAWABAN LATIHAN SOAL 

   

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari keliling 

layang-layang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling layang-layang rumus yang digunakan 

adalah 2 × (a + b). 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

a = 9 cm 

b = 3 + 9 cm 

Keliling (K) = 2 × (a + b) 

 K = 2 × (9 + 12) 

 K = 2 × 21 = 42 cm 

Jadi keliling layang-layang tersebut adalah 42 cm. 

6 

Skor Total 10 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari keliling 

layang-layang.  

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling layang-layang rumus yang digunakan 

adalah 2 × (a + b). 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Untuk dapat  menemukan keliling layang-layang maka harus 
6 
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ditemukan panjang sisi-sisinya terlebih dahulu. Kita gunakan 

rumus Phytagoras untuk dapat menemukan panjang sisi-sisi 

layang-layang. 

AD = √        

 AD = √        

 AD = √        

 AD = √    = 20 cm 

AB = √        

 AB = √        

 AB = √        

 AB = √     = 34 cm 

Keliling layang-layang ABCD = 2 × (a + b) 

 K = 2 × (AD + AB) 

 K = 2 × (20 + 34) 

 K = 2 × 54 

 K = 108 cm. 

Jadi keliling layang-layang ABCD adalah 108 cm. 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah Trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah trapesium rumus yang digunakan 

adalah 
 

 
 × (a + b) × t. 

2 

Kemampuan memproses (Process Skill) 

Berdasarkan informasi yang terdapat pada soal, dapat dibuat 

gambar Trapesium sama kaki ABCD seperti gambar berikut: 

 

 

 

 

6 
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Untuk dapat menemukan luas daerah trapesium maka harus 

dicari tinggi dari trapesium tersebut. Perhatikan sketsa gambar 

di bawah ini: 

 

 

 

 

 

Lihat segitiga BFC siku-siku di F: 

CF = √        

 CF = √       

 CF = √       

 CF = √    = 12 cm 

Luas trapesium ABCD adalah: 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 L = 
 

 
 × (AB + CD) × CF 

 L = 
 

 
 × (25 + 7) × 12 

 L = 
 

 
 × 32 × 12 

 L = 192 cm
2
 

Jadi luas trapesium ABCD tersebut adalah 192 cm
2
. 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 

 

  

7 
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C D 
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Lampiran 6 

LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Segiempat 

 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Pada trapesium ABCD dengan AB // CD diketahui perbandingan AB : CD = 

5 : 3. Jika tingginya 9 cm dan luasnya 144 cm
2
, maka hitunglah panjang AB 

dan CD! 

2)  

 

 

 

 

 

3) Pada sebuah layang-layang diketahui perbandingan panjang diagonal-

diagonalnya 3 : 4. Jika luas daerah layang-layang tersebut 24 cm
2
, hitunglah 

berapa panjang diagonal-diagonal layang-layang tersebut! 

 

  

Diberikan sebuah trapesium PQRS seperti pada 

gambar di samping dengan siku-siku berada di 

Q. Panjang PQ dan SR berturut-turut adalah 14 

cm dan 9 cm. Jika diketahui luas trapesium 

adalah 138 cm, maka berapakah panjang PS? 

 

P Q 

R S 
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KUNCI JAWABAN LEMBAR TUGAS PESERTA DIDIK 

  Sekolah  : SMP Negeri 3 Ungaran 

  Kelas/ Semester : VII/ 2 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Materi   : Segiempat 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menemukan 

panjang sisi-sisi sejajar trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Transformasi yang dipilih adalah dengan menggunakan rumus 

luas daerah trapesium yaitu 
 

 
 × (a + b) × t. 

 2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Pada trapesium ABCD dengan AB // CD diketahui 

perbandingan AB : CD = 5 : 3. Jika tingginya 9 cm dan luasnya 

144 cm
2
, maka hitunglah panjang AB dan CD! 

Misalkan AB = 5x dan CD = 3x 

Maka: 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 L = 
 

 
 × (AB + CD) × t 

 144 = 
 

 
 × (5x + 3x) × 9 

 144 = 
 

 
 × 8x × 9 

 144 = 4x × 9 

 144 = 36x 

 x = 144 : 36 = 4 cm 

Substitusikan nilai x = 4 ke dalam AB dan CD: 

AB = 5x 

 AB = 5 × 4 = 20 cm 

CD = 3x 

6 
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 CD = 3 × 4 = 12 cm 

Jadi panjang AB dan CD berturut-turut adalah 20 cm dan 12 

cm. 

Skor Total 10 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menemukan 

panjang sisi trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Transformasi yang dipilih adalah dengan menggunakan rumus 

luas daerah trapesium yaitu 
 

 
 × (a + b) × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

 

 

 

 

 

PQ = 14 cm dan SR = 9 cm dua sisi sejajar, serta tingginya QR 

maka: 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 L = 
 

 
 × (PQ + SR) × QR 

 L = 
 

 
 × (14 + 9) × QR 

 138 = 
 

 
 × 23 × QR 

 138 × 2 = 23 × QR 

 276 = 23 × QR 

 QR = 276 : 23 = 12 cm 

Buat garis bantuan ST // QR 

 

 

 

 

6 

P Q 
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ST // QR maka ST = QR = 12 cm 

Lihat segitiga PTS. 

PS = √        

 PS = √       

 PS = √       

 PS = √    = 13 cm 

Jadi panjang PS adalah 13 cm. 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah layang-layang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari mencari luas daerah layang-layang rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × d1 × d2. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Pada sebuah layang-layang diketahui perbandingan panjang 

diagonal-diagonalnya 3 : 4. Jika luas daerah layang-layang 

tersebut 24 cm
2
, hitunglah berapa panjang diagonal-diagonal 

layang-layang tersebut! 

Misalnya d1 = 3x dan d2 = 4x, maka: 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 24 = 
 

 
 × 3x × 4x 

 24 = 
 

 
 × 12x

2
 

 24 = 6x
2
 

 x
2
 = 24 : 6 = 4 

 x = √  = 2 cm 

Substitusikan nilai x = 2 ke dalam AB dan CD: 

d1 = 3x 

 d1 = 3 × 2 = 6 cm 

d2 = 4x 

6 
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 d1 = 4 × 2 = 8 cm 

Jadi panjang diagonal-diagonal layang-layang adalah 6 cm dan 

8 cm. 

Skor Total 10 

 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 
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Lampiran 5. Kisi-kisi Soal Uji Coba 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) H/ 2 

Waktu   : 80 menit 

 

Standar Kompetensi: Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

Kompetensi Materi Uraian Materi Indikator 
Nomor 

soal 

Aspek yang 

dinilai 

Bentuk 

soal 

Menghitung keliling 

dan luas bangun 

segitiga dan segiempat 

serta menggunakan 

dalam pemecahan 

masalah 

Keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

Keliling dan 

luas daerah 

jajargenjang 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

jajargenjang dalam 

memecahkan masalah 

1 dan 2 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan Peserta didik dapat 6 dan 7 Pemecahan Uraian 



231 
 

 
 

luas daerah 

persegi panjang 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

persegi panjang dalam 

memecahkan masalah 

masalah 

Keliling dan 

luas daerah  

belahketupat 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

daerah belahketupat dalam 

memecahkan masalah 

8 dan 9 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah 

persegi 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

persegi dalam memecahkan 

masalah 

3 dan 4 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

10 dan 

11 

Pemecahan 

masalah 

Uraian 
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trapesium daerah trapesium dalam 

memecahkan masalah 

Keliling dan 

luas daerah  

layang-layang 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

daerah layang-layang dalam 

memecahkan masalah 

5 dan 

12 

Pemecahan 

masalah 

Uraian 
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Lampiran 6. Soal Uji Coba 

 

SOAL UJI COBA 

   Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

   Waktu   : 80 menit 

 

Kerjakan secara individu dan gunakan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Bacalah soal dengan baik (BACA); 

b. Pahamilah apa yang ditanyakan dalam soal (PAHAMI); 

c. Pilihlah pendekatan apa yang harus digunakan (TRANSFORMASI); 

d. Lakukan proses perhitungan dengan cermat (HITUNG); 

e. Tulislah jawaban dengan teliti pada lembar jawaban yang telah 

disediakan (TULIS). 

 

1) Diketahui jajargenjang ABCD dengan alas AB. Panjang AB = (2x + 7) cm, 

BC = (3x - 7) cm, CD = (
    

 
) cm dan DA = (x + 9) cm. Hitunglah keliling 

dan luas daerah jajargenjang ABCD jika diketahui tingginya adalah 15 cm! 

2) Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

3) Diketahui rasio keliling dua buah persegi adalah 3 : 1. Jika luas daerah 

persegi pertama 144 m
2
, maka berapakah luas daerah persegi kedua tersebut? 

4) Panjang sisi sebuah persegi adalah 9 cm. Selanjutnya sisi-sisi persegi tersebut 

diperpanjang menjadi 3 kali panjang semula. Berapakah perbandingan luas 
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daerah persegi semula dengan luas daerah persegi setelah sisinya 

diperpanjang? 

5) Sebuah layang-layang mempunyai panjang diagonal x cm dan y cm. Luas 

daerah layang-layang itu terletak di antara 12
 

 
 cm

2
 dan 18 cm

2
. Tunjukkan 

bahwa  25 < xy < 36! 

6) Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran 

panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas daerah 

persegi panjang tersebut! 

7) Pak Maman ingin membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan 

ukuran lebar 
 

 
 kali panjangnya dan keliling tanah adalah 112 m. Jika harga 

tanah adalah Rp 300.000,00/m
2
, maka berapakah uang yang harus 

dikeluarkan oleh pak Maman untuk membeli tanah tersebut? 

8) Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana terbuat dari lempengan emas 

murni berbentuk belah ketupat dengan luas 64 cm
2
. Bila perbandingan 

panjang diagonalnya 2 : 1, tentukan panjang diagonal-diagonalnya dan 

panjang sisi belah ketupat tersebut! 

9) Seorang pelukis akan menggambar di atas kertas kanvas yang berbentuk 

belahketupat. Jika keliling kanvas 80 cm dan panjang salah satu diagonalnya 

32 cm, maka tentukan luas daerah kanvas tersebut! 

10) Bu Ani memiliki sebuah taman yang unik berbentuk trapesium sama kaki 

dengan ukuran panjang sisi kaki 10 m, jarak antara sisi sejajar yang satu 

dengan sisi sejajar yang lainnya 8 m dan panjang sisi sejajar yang pendek 16 

m. Karena Bu Ani membutuhkan uang, Bu Ani ingin menjual taman tersebut 
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dengan harga Rp 60.000.000,00. Berapakah harga setiap m
2
 taman Bu Ani 

tersebut? 

11) Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

12) Perhatikan gambar di bawah ini. Titik K, L, M, dan N masing-masing adalah 

titik tengah dari PO, QO, RO, dan SO. Diketahui panjang 2QS = 3PR dan 

luas daerah layang-layang PQRS adalah 108 cm
2
. Tentukan perbandingan 

luas daerah layang-layang PQRS dengan KLMN!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semangat Mengerjakan 
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Lampiran 7. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Uji Coba 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) H/ 2 

   Waktu   : 80 menit 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari keliling 

dan luas daerah jajargenjang ABCD. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari keliling jajargenjang ABCD rumus yang 

digunakan adalah jumlah dari panjang sisi-sisi jajargenjang 

yaitu AB + BC + CD + DA. 

Selanjutnya untuk mencari luas daerah jajargenjang ABCD 

rumus yang digunakan adalah AB × t atau a × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Untuk menemukan keliling dan luas daerah jajargenjang ABCD 

maka harus dicari panjang sisi-sisinya. Panjang sisi dapat 

diketahui dengan mencari nilai x terlebih dahulu 

AB = CD 

 2x + 7 = (
    

 
) 

 4x + 14 = 5x + 6 

 14 – 6 = 5x – 4x 

 8 = x 

Jadi x = 8 cm 

Substitusikan nilai x ke dalam persamaan 

AB = 2x + 7 

 AB = 2(8) + 7 = 23 cm 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 
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CD = AB 

 CD = 23 cm 

BC = 3x – 7 

 BC = 3(8) – 7 = 17 cm 

DA = BC 

 DA = 17 cm 

Keliling jajargenjang ABCD = AB + BC + CD + DA 

 23 + 17 + 23 + 17 = 80 cm 

Luas daerah jajargenjang ABCD = AB × t 

 L = a × t 

 L = 23 × 15 = 345 cm
2
 

Jadi keliling dan luas daerah jajargenjang ABCD berturut-turut 

adalah 80 cm dan 345 cm
2
. 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

1 

Skor Total 13 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah jajargenjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah jajargenjang rumus yang digunakan 

adalah a × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

a) Luas daerah jajargenjang dengan tinggi 2 kali tinggi semula 

Misal tinggi semula = t, tinggi yang baru = t2, dan luas daerah 

jajargenjang yang baru adalah L2 maka  

L2 = a × t2 

 L2 = a × 2t 

 L2 = 2 × (a × t) 

 L2 = 2 × L 

Jadi luas daerah jajargenjang dengan tinggi 2 kali tinggi semula 

adalah 2 kali luas daerah jajargenjang mula-mula. 

b) Luas daerah jajargenjang dengan alas dan tinggi dua kali alas 

dan tinggi jajargenjang semula 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 
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Misal alas semula = a, tinggi semula = t, alas yang baru = a2, 

tinggi yang baru = t2, dan luas daerah jajargenjang yang baru 

adalah L2 maka 

L2 = a2 × t2 

 L2 = 2a × 2t 

 L2 = 4 × (a × t) 

 L2 = 4 × L 

Jadi luas daerah jajargenjang dengan alas dan tinggi dua kali 

alas dan tinggi jajargenjang semula adalah 4 kali luas daerah 

jajargenjang mula-mula. 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan 

adalah S × S atau S
2
. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Keliling persegi (Kell) = 4 × S 

     
     

  
 

 
 

 
   

   
  

 

 
 

 
  

  
  

 

 
 

 S1 = 3 × S2 

 S2 = 
 

 
  × S1 

L = S × S 

L1 = 144 

 S1
2
 = 144 

 S1 = √       cm 

L2 = S2
2
 

 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 
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     (
 

 
   )

 

 

     (
 

 
   )

 

 

             

Jadi luas persegi kedua adalah 16 m
2
. 

1 

 

 

1 

Skor Total 12 

4. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari 

perbandingan luas daerah dua buah persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan 

adalah S × S atau S
2
. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Panjang sisi persegi semula = 9 cm 

Luas daerah persegi semula (L1) 

L1 = S1 × S1 

 L1 = 9 × 9 = 81 cm
2
 

Panjang sisi persegi setelah diperpanjang = 3 × 9 = 27 cm
2
 

Luas daerah persegi diperpanjang (L2) 

L2 = S2 × S2 

 L2 = 27 × 27 = 729 cm
2
 

Perbandingan luas daerah persegi semula dengan luas daerah 

persegi setelah sisinya diperpanjang. 

L1 : L2 = 81 : 729 

 L1 : L2 = 1 : 9 

Jadi perbandingan luas daerah persegi semula dengan luas 

daerah persegi setelah sisinya diperpanjang 3 kali panjang sisi 

semula adalah 1 : 9. 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

Skor Total 10 

5. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 
2 
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permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah layang-

layang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah layang-layang rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × (d1 × d2). 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Sebuah layang-layang memiliki panjang diagonal x cm dan y 

cm atau d1 = x cm dan d2 = y cm 

Luas daerah layang-layang tersebut terletak diantara 12
 

 
 cm

2
 

dan 18 cm
2
 

12
 

 
 < L < 18 

12
 

 
 <  

 

 
 × (d1 × d2) < 18 

12
 

 
 <  

 

 
 × (x × y) < 18 

(2 × 12
 

 
) < 2 × (

 

 
 × (x × y)) < (2 × 18) 

25 < x × y < 36 

25 < xy < 36 

Jadi terbukti bahwa 25 < xy < 36. 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

Skor Total 10 

6. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah persegi panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Misalkan panjang sisi persegi panjang = p, lebar sisi persegi 

panjang = l, keliling persegi panjang = Kell, dan luas daerah 

persegi panjang = L, maka 

 

 
 = 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



241 
 

 
 

 2 × p = 3 × l 

 p = 
 

 
 × l 

Kell = 2 × (p + l) 

 100 = 2 × ((
 

 
 × l) + l) 

 50 = 
 

 
 × l 

 100 = 5 × l 

 l = 100 : 5 = 20 cm 

p = 
 

 
 × l 

 p = 
 

 
 × 20 

 p = 30 cm 

L = p × l 

 L = 30 × 20 

 L = 600 cm
2
 

Jadi luas daerah persegi panjang adalah 600 cm
2
. 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Skor Total 11 

7. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah persegi 

panjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Misalkan panjang sisi persegi panjang = p, lebar sisi 

persegipanjang = l, keliling persegipanjang = Kell, dan luas 

daerah persegi panjang = L 

Lebar sisi sebuah persegi panjang = 
 

 
 kali panjang sisinya atau l 

= 
 

 
 × p  p = 3 × l, maka 

Kell = 2 × (p + l) 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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 112 = 2 × (p + l) 

 112 = 2 × (3l + l) 

 112  = 2 × (4l) 

 112 = 8l 

 l = 
   

 
 = 14 cm 

Karena p = 3l. maka p = 3 × 14 = 42 cm 

L = p × l 

 L = 42 × 14 

 L = 588 cm
2
 

Total harga tanah = Luas tanah × harga tanah/m
2
 

 Total harga tanah = 588 × 300.000 = 176.400.000 

Jadi jumlah uang yang harus dikeluarkan oleh pak Maman 

untuk membeli tanah tersebut adalah Rp 176.400.000,00. 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

Skor Total 11 

8. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah belah ketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belah ketupat rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × (d1 × d2). 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

  

  
 = 

 

 
 

 d1 = 2 × d2 

L = 
 

 
 × (d1 × d2) 

64 = 
 

 
 × (d1 × d2) 

 64 = 
 

 
 × ((2 × d2) × d2) 

 64 = d2
2
 

 d2= √   = 8 cm 

d1 = 2 × d2 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

1 

1 
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 d1 = 2 × 8 = 16 cm 

Selanjutnya untuk mencari panjang sisi belah ketupat dapat 

menggunakan rumus phytagoras pada segitiga siku-siku 

Panjang sisi = √(
 

 
     )

 

 (
 

 
     )

 

  

Panjang sisi = √(
 

 
     )

 

 (
 

 
    )

 

  

Panjang sisi = √           

Panjang sisi = √       

Panjang sisi = √   =  4√  cm 

Jadi panjang diagonal-diagonal belah ketupat adalah 16 cm dan 

8 cm, dan panjang sisi-sisinya masing-masing adalah 4√  cm. 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

Skor Total 15 

9. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah belah ketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belah ketupat rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × (d1 × d2). 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Karena d2 belum diketahui, terlebih dahulu akan dicari nilai d2. 

Untuk mencari d2 maka digunakan rumus phytagoras (karena 

diagonal belah ketupat saling berpotongan dan tegak lurus 

ditengah, misal di titik O). 

Kell = 80 cm 

Berdasarkan gambar disamping, maka: 

Kell = AB + BC + CD + DA 

 Kell = 4AB 

 80 = 4AB 

 AB = 
  

 
 = 20 cm 

Jadi AB = BC = CD = DA = 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

A 

B 

C 

D 
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Lihat segitiga OCD 

Segitiga OCD siku-siku di O 

OC = 
 

 
 × AC 

 OC = 
 

 
 × d1 

 OC = 
 

 
 × 32 = 16 cm 

Jadi, OD = √        

 OD = √        

 OD = √        

 OD = √       cm 

OD = 
 

 
 × d2 

 d2 = 2 × OD 

 d2 = 2 × 12 = 24 cm 

Luas daerah belah ketupat = 
      

 
 

 L = 
       

 
 

 L = 
   

 
 = 384 cm

2
 

Jadi luas daerah kanvas adalah 384 cm
2
. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Skor Total 14 

10. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah trapesium rumus yang digunakan 

adalah  

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Tanah berbentuk trapesium, misalnya trapesium ABCD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O C 

D 

A B 

C D 

O 



245 
 

 
 

Pertama akan dicari panjang sisi sejajar trapesium yang kedua 

yaitu AB 

AO = √        

 AO = √       

 AO = √       

 AO = √   = 6 m 

AB = 2AO + DC 

 AB = (2 × 6) + 16 

 AB = 12 + 16 = 28 m 

L = 
       

 
 × DO 

 L = 
       

 
 × 8 

 L = 
  

 
 × 8 

 L = 22 × 8 = 176 m
2
 

Harga tanah tiap m
2
 = 

                       

          
 

 Harga tanah tiap m
2
  

        

   
 

 Harga tanah tiap m
2
 = 340.909,0909 

Atau sekitar Rp 340.000,00/m
2
 

Jadi, harga tanah tiap m
2
 adalah Rp 340.000,00 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

1 

Skor Total 12 

11. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah trapesium rumus yang digunakan 

adalah 
 

 
 × (a + b) × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Panjang sisi sejajar (a) = x cm 

Panjang sisi sejajar lainnya (b) = 3 × x atau 3x 

Tinggi (t) = 
    

 
 =  x 

 

1 

1 

1 
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Luas (L) = 256 cm
2
 

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 256 = 
 

 
 × (x + 3x) ×  x 

 256 = 
 

 
 × (4x) ×  x 

 256 =  x
2
 

 256 : 4 = 4x
2
 : 4 

 x
2
 = 64 

 x = √   = 8 cm. 

Panjang sisi sejajar (a) = x cm = 8 cm 

Panjang sisi sejajar lainnya (b) = 3 × x atau 3x = 24 cm 

Tinggi (t) = 
    

 
 = 

 

 
x  = 

 

 
 (12) = 18 cm 

Jadi panjang sisi-sisi sejajar dan tinggi pada trapesium berturut-

turut adalah 12 cm, 24 cm, dan 18 cm. 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

Skor Total 14 

12. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah layang-

layang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah layang-layang rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × (d1 × d2) atau 

       

 
. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Sebuah layang-layang seperti pada gambar di bawah 
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Luas daerah layang – layang PQRS = 108 cm
2
 

2QS = 3PR  QS = 
 

 
 × PR 

Luas PQRS = 
      

 
  

 108 = 
    (

 

 
  )

 
 

 108 = 
 

 
 × PR

2
 

 PR
2
 = 144 

 PR =12 cm 

QS = 
 

 
 × PR 

 QS = 
 

 
 × 12 = 18 cm 

Karena diagonal layang – layang KLMN merupakan setengah 

diagonal layang-layang PQRS maka 

KM = 
 

 
 × PR 

 KM =  
 

 
 × 12 = 6 cm 

NL = 
 

 
 × QS 

 NL = 
 

 
 × 18 = 9 cm 

Maka luas daerah layang – layang KLMN adalah 

L = 
       

 
 

 L = 
       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

1 
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 L = 
     

 
 

 L = 27 cm
2
 

Luas PQRS : Luas KLMN = 108 cm
2
 : 27 cm

2
 = 4 : 1 

Jadi perbandingan luas daerah layang – layang PQRS dengan 

KLMN = 4 : 1. 

1 

1 

 

 

1 

Skor Total 18 

 

Nilai = 
                   

   
 × 100 
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Lampiran 8. Hasil Analisis Uji Coba Soal 

No Kode 
Nomor Butir Soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 

1 UC-01 4 4 0 8 0 0 0 2 2 2 2 0 24 

2 UC-02 11 8 4 4 0 10 10 10 10 12 8 10 97 

3 UC-03 10 8 4 10 0 8 8 12 12 12 7 11 102 

4 UC-04 0 5 2 4 0 5 3 3 6 4 5 5 42 

5 UC-05 10 5 4 10 2 8 5 5 8 12 5 8 82 

6 UC-06 9 4 0 8 2 10 9 8 14 8 8 8 88 

7 UC-07 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 9 

8 UC-08 13 10 8 10 8 11 11 10 14 12 10 15 132 

9 UC-09 6 4 2 6 5 4 6 12 12 12 9 4 82 

10 UC-10 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 10 

11 UC-11 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 7 

12 UC-12 13 8 6 8 7 8 5 8 8 12 8 8 99 

13 UC-13 11 6 8 10 8 8 7 15 12 12 11 8 116 

14 UC-14 2 8 4 10 5 6 2 15 12 8 10 13 95 

15 UC-15 13 10 8 10 8 11 11 14 14 12 14 12 137 

16 UC-16 2 0 2 8 0 2 2 4 4 8 5 2 39 

17 UC-17 2 0 0 4 2 2 2 4 2 8 5 0 31 

18 UC-18 4 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 11 

19 UC-19 9 4 4 6 0 6 5 4 6 12 8 0 64 

20 UC-20 13 8 6 8 5 11 6 8 12 11 7 4 99 

21 UC-21 11 10 8 10 6 11 6 10 10 12 8 4 106 

22 UC-22 9 5 2 10 4 10 8 5 10 12 8 4 87 

23 UC-23 9 4 0 8 2 4 3 8 14 12 2 0 66 

24 UC-24 10 10 4 8 4 10 8 15 12 12 8 4 105 

25 UC-25 8 2 2 4 4 6 8 12 14 12 5 0 77 

26 UC-26 10 6 4 10 6 10 10 12 14 10 4 8 104 

27 UC-27 8 4 2 6 4 2 2 4 4 8 4 0 48 

28 UC-28 10 6 2 10 6 8 10 15 11 12 4 4 98 

29 UC-29 9 2 0 2 0 2 1 2 0 1 2 0 21 

30 UC-30 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 

31 UC-31 4 2 0 4 0 0 4 4 1 2 3 0 24 

32 UC-32 13 6 4 10 8 8 10 15 14 12 4 4 108 

Jumlah 239 155 90 216 99 182 163 240 252 272 174 136 2218 

 



250 
 

 
 

Skor tiap Soal Dikalikan Skor Total 

X1Y X2Y X3Y X4Y X5Y X6Y X7Y X8Y X9Y X10Y X11Y X12Y 

96 96 0 192 0 0 0 48 48 48 48 0 

1067 776 388 388 0 970 970 970 970 1164 776 970 

1020 816 408 1020 0 816 816 1224 1224 1224 714 1122 

0 210 84 168 0 210 126 126 252 168 210 210 

820 410 328 820 164 656 410 410 656 984 410 656 

792 352 0 704 176 880 792 704 1232 704 704 704 

0 36 0 18 0 0 0 9 0 18 0 0 

1716 1320 1056 1320 1056 1452 1452 1320 1848 1584 1320 1980 

492 328 164 492 410 328 492 984 984 984 738 328 

40 0 0 20 10 0 10 0 0 20 0 0 

0 0 0 14 14 0 0 7 0 14 0 0 

1287 792 594 792 693 792 495 792 792 1188 792 792 

1276 696 928 1160 928 928 812 1740 1392 1392 1276 928 

190 760 380 950 475 570 190 1425 1140 760 950 1235 

1781 1370 1096 1370 1096 1507 1507 1918 1918 1644 1918 1644 

78 0 78 312 0 78 78 156 156 312 195 78 

62 0 0 124 62 62 62 124 62 248 155 0 

44 0 0 22 0 11 0 0 0 44 0 0 

576 256 256 384 0 384 320 256 384 768 512 0 

1287 792 594 792 495 1089 594 792 1188 1089 693 396 

1166 1060 848 1060 636 1166 636 1060 1060 1272 848 424 

783 435 174 870 348 870 696 435 870 1044 696 348 

594 264 0 528 132 264 198 528 924 792 132 0 

1050 1050 420 840 420 1050 840 1575 1260 1260 840 420 

616 154 154 308 308 462 616 924 1078 924 385 0 

1040 624 416 1040 624 1040 1040 1248 1456 1040 416 832 

384 192 96 288 192 96 96 192 192 384 192 0 

980 588 196 980 588 784 980 1470 1078 1176 392 392 

189 42 0 42 0 42 21 42 0 21 42 0 

16 16 0 16 0 0 0 16 0 0 0 0 

96 48 0 96 0 0 96 96 24 48 72 0 

1404 648 432 1080 864 864 1080 1620 1512 1296 432 432 

20942 14131 9090 18210 9691 17371 15425 22211 23700 23614 15858 13891 
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Kuadrat Skor Tiap Soal 

X1^2 X2^2 X3^2 X4^2 X5^2 X6^2 X7^2 X8^2 X9^2 X10^2 X11^2 X12^2 Y^2 

16 16 0 64 0 0 0 4 4 4 4 0 576 

121 64 16 16 0 100 100 100 100 144 64 100 9409 

100 64 16 100 0 64 64 144 144 144 49 121 10404 

0 25 4 16 0 25 9 9 36 16 25 25 1764 

100 25 16 100 4 64 25 25 64 144 25 64 6724 

81 16 0 64 4 100 81 64 196 64 64 64 7744 

0 16 0 4 0 0 0 1 0 4 0 0 81 

169 100 64 100 64 121 121 100 196 144 100 225 17424 

36 16 4 36 25 16 36 144 144 144 81 16 6724 

16 0 0 4 1 0 1 0 0 4 0 0 100 

0 0 0 4 4 0 0 1 0 4 0 0 49 

169 64 36 64 49 64 25 64 64 144 64 64 9801 

121 36 64 100 64 64 49 225 144 144 121 64 13456 

4 64 16 100 25 36 4 225 144 64 100 169 9025 

169 100 64 100 64 121 121 196 196 144 196 144 18769 

4 0 4 64 0 4 4 16 16 64 25 4 1521 

4 0 0 16 4 4 4 16 4 64 25 0 961 

16 0 0 4 0 1 0 0 0 16 0 0 121 

81 16 16 36 0 36 25 16 36 144 64 0 4096 

169 64 36 64 25 121 36 64 144 121 49 16 9801 

121 100 64 100 36 121 36 100 100 144 64 16 11236 

81 25 4 100 16 100 64 25 100 144 64 16 7569 

81 16 0 64 4 16 9 64 196 144 4 0 4356 

100 100 16 64 16 100 64 225 144 144 64 16 11025 

64 4 4 16 16 36 64 144 196 144 25 0 5929 

100 36 16 100 36 100 100 144 196 100 16 64 10816 

64 16 4 36 16 4 4 16 16 64 16 0 2304 

100 36 4 100 36 64 100 225 121 144 16 16 9604 

81 4 0 4 0 4 1 4 0 1 4 0 441 

4 4 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 64 

16 4 0 16 0 0 16 16 1 4 9 0 576 

169 36 16 100 64 64 100 225 196 144 16 16 11664 

2357 1067 484 1760 573 1550 1263 2606 2898 2898 1354 1220 204134 
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Soal Nomor 1 

  

Soal Nomor 2 

Kelompok Atas Soal No 1 Kelompok Bawah Soal No 1 

  

Kelompok Atas Soal No 2 Kelompok Bawah Soal No 2 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 13 1 UC-9 6 

  

1 UC-15 10 1 UC-9 4 

2 UC-08 13 2 UC-25 8 

  

2 UC-08 10 2 UC-25 2 

3 UC-13 11 3 UC-23 9 

  

3 UC-13 6 3 UC-23 4 

4 UC-32 13 4 UC-19 9 

  

4 UC-32 6 4 UC-19 4 

5 UC-21 11 5 UC-27 8 

  

5 UC-21 10 5 UC-27 4 

6 UC-24 10 6 UC-04 0 

  

6 UC-24 10 6 UC-04 5 

7 UC-26 10 7 UC-16 2 

  

7 UC-26 6 7 UC-16 0 

8 UC-03 10 8 UC-17 2 

  

8 UC-03 8 8 UC-17 0 

9 UC-12 13 9 UC-01 4 

  

9 UC-12 8 9 UC-01 4 

10 UC-20 13 10 UC-31 4 

  

10 UC-20 8 10 UC-31 2 

11 UC-28 10 11 UC-29 9 

  

11 UC-28 6 11 UC-29 2 

12 UC-02 11 12 UC-18 4 

  

12 UC-02 8 12 UC-18 0 

13 UC-14 2 13 UC-10 4 

  

13 UC-14 8 13 UC-10 0 

14 UC-06 9 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 4 14 UC-07 4 

15 UC-22 9 15 UC-30 2 

  

15 UC-22 5 15 UC-30 2 

16 UC-05 10 16 UC-11 0 

  

16 UC-05 5 16 UC-11 0 

Jumlah 168 

  

71 

  

Jumlah 118 

  

37 
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Soal Nomor 3 

  

Soal Nomor 4 

Kelompok Atas Soal No 3 Kelompok Bawah Soal No 3 

  

Kelompok Atas Soal No 4 Kelompok Bawah Soal No 4 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 8 1 UC-9 2 

  

1 UC-15 10 1 UC-9 6 

2 UC-08 8 2 UC-25 2 

  

2 UC-08 10 2 UC-25 4 

3 UC-13 8 3 UC-23 0 

  

3 UC-13 10 3 UC-23 8 

4 UC-32 4 4 UC-19 4 

  

4 UC-32 10 4 UC-19 6 

5 UC-21 8 5 UC-27 2 

  

5 UC-21 10 5 UC-27 6 

6 UC-24 4 6 UC-04 2 

  

6 UC-24 8 6 UC-04 4 

7 UC-26 4 7 UC-16 2 

  

7 UC-26 10 7 UC-16 8 

8 UC-03 4 8 UC-17 0 

  

8 UC-03 10 8 UC-17 4 

9 UC-12 6 9 UC-01 0 

  

9 UC-12 8 9 UC-01 8 

10 UC-20 6 10 UC-31 0 

  

10 UC-20 8 10 UC-31 4 

11 UC-28 2 11 UC-29 0 

  

11 UC-28 10 11 UC-29 2 

12 UC-02 4 12 UC-18 0 

  

12 UC-02 4 12 UC-18 2 

13 UC-14 4 13 UC-10 0 

  

13 UC-14 10 13 UC-10 2 

14 UC-06 0 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 8 14 UC-07 2 

15 UC-22 2 15 UC-30 0 

  

15 UC-22 10 15 UC-30 2 

16 UC-05 4 16 UC-11 0 

  

16 UC-05 10 16 UC-11 2 

Jumlah 76 

  

14 

  

Jumlah 146 

  

70 
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Soal Nomor 5 

  

Soal Nomor 6 

Kelompok Atas Soal No 5 Kelompok Bawah Soal No 5 

  

Kelompok Atas Soal No 6 Kelompok Bawah Soal No 6 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 8 1 UC-9 5 

  

1 UC-15 11 1 UC-9 4 

2 UC-08 8 2 UC-25 4 

  

2 UC-08 11 2 UC-25 6 

3 UC-13 8 3 UC-23 2 

  

3 UC-13 8 3 UC-23 4 

4 UC-32 8 4 UC-19 0 

  

4 UC-32 8 4 UC-19 6 

5 UC-21 6 5 UC-27 4 

  

5 UC-21 11 5 UC-27 2 

6 UC-24 4 6 UC-04 0 

  

6 UC-24 10 6 UC-04 5 

7 UC-26 6 7 UC-16 0 

  

7 UC-26 10 7 UC-16 2 

8 UC-03 0 8 UC-17 2 

  

8 UC-03 8 8 UC-17 2 

9 UC-12 7 9 UC-01 0 

  

9 UC-12 8 9 UC-01 0 

10 UC-20 5 10 UC-31 0 

  

10 UC-20 11 10 UC-31 0 

11 UC-28 6 11 UC-29 0 

  

11 UC-28 8 11 UC-29 2 

12 UC-02 0 12 UC-18 0 

  

12 UC-02 10 12 UC-18 1 

13 UC-14 5 13 UC-10 1 

  

13 UC-14 6 13 UC-10 0 

14 UC-06 2 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 10 14 UC-07 0 

15 UC-22 4 15 UC-30 0 

  

15 UC-22 10 15 UC-30 0 

16 UC-05 2 16 UC-11 2 

  

16 UC-05 8 16 UC-11 0 

Jumlah 79 

  

20 

  

Jumlah 148 

  

34 
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Soal Nomor 7 

  

Soal Nomor 8 

Kelompok Atas Soal No 7 Kelompok Bawah Soal No 7 

  

Kelompok Atas Soal No 8 Kelompok Bawah Soal No 8 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 11 1 UC-9 6 

  

1 UC-15 14 1 UC-9 12 

2 UC-08 11 2 UC-25 8 

  

2 UC-08 10 2 UC-25 12 

3 UC-13 7 3 UC-23 3 

  

3 UC-13 15 3 UC-23 8 

4 UC-32 10 4 UC-19 5 

  

4 UC-32 15 4 UC-19 4 

5 UC-21 6 5 UC-27 2 

  

5 UC-21 10 5 UC-27 4 

6 UC-24 8 6 UC-04 3 

  

6 UC-24 15 6 UC-04 3 

7 UC-26 10 7 UC-16 2 

  

7 UC-26 12 7 UC-16 4 

8 UC-03 8 8 UC-17 2 

  

8 UC-03 12 8 UC-17 4 

9 UC-12 5 9 UC-01 0 

  

9 UC-12 8 9 UC-01 2 

10 UC-20 6 10 UC-31 4 

  

10 UC-20 8 10 UC-31 4 

11 UC-28 10 11 UC-29 1 

  

11 UC-28 15 11 UC-29 2 

12 UC-02 10 12 UC-18 0 

  

12 UC-02 10 12 UC-18 0 

13 UC-14 2 13 UC-10 1 

  

13 UC-14 15 13 UC-10 0 

14 UC-06 9 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 8 14 UC-07 1 

15 UC-22 8 15 UC-30 0 

  

15 UC-22 5 15 UC-30 2 

16 UC-05 5 16 UC-11 0 

  

16 UC-05 5 16 UC-11 1 

Jumlah 126 

  

37 

  

Jumlah 177 

  

63 
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Soal Nomor 9 

  

Soal Nomor 10 

Kelompok Atas Soal No 9 Kelompok Bawah Soal No 9 

  

Kelompok Atas Soal No 10 Kelompok Bawah Soal No 10 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 14 1 UC-9 12 

  

1 UC-15 12 1 UC-9 12 

2 UC-08 14 2 UC-25 14 

  

2 UC-08 12 2 UC-25 12 

3 UC-13 12 3 UC-23 14 

  

3 UC-13 12 3 UC-23 12 

4 UC-32 14 4 UC-19 6 

  

4 UC-32 12 4 UC-19 12 

5 UC-21 10 5 UC-27 4 

  

5 UC-21 12 5 UC-27 8 

6 UC-24 12 6 UC-04 6 

  

6 UC-24 12 6 UC-04 4 

7 UC-26 14 7 UC-16 4 

  

7 UC-26 10 7 UC-16 8 

8 UC-03 12 8 UC-17 2 

  

8 UC-03 12 8 UC-17 8 

9 UC-12 8 9 UC-01 2 

  

9 UC-12 12 9 UC-01 2 

10 UC-20 12 10 UC-31 1 

  

10 UC-20 11 10 UC-31 2 

11 UC-28 11 11 UC-29 0 

  

11 UC-28 12 11 UC-29 1 

12 UC-02 10 12 UC-18 0 

  

12 UC-02 12 12 UC-18 4 

13 UC-14 12 13 UC-10 0 

  

13 UC-14 8 13 UC-10 2 

14 UC-06 14 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 8 14 UC-07 2 

15 UC-22 10 15 UC-30 0 

  

15 UC-22 12 15 UC-30 0 

16 UC-05 8 16 UC-11 0 

  

16 UC-05 12 16 UC-11 2 

Jumlah 187 

  

65 

  

Jumlah 181 

  

91 
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Soal Nomor 11 

  

Soal Nomor 12 

Kelompok Atas Soal No 11 Kelompok Bawah Soal No 11 

  

Kelompok Atas Soal No 12 Kelompok Bawah Soal No 12 

No Kode Skor No Kode Skor 

  

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 14 1 UC-9 9 

  

1 UC-15 12 1 UC-9 4 

2 UC-08 10 2 UC-25 5 

  

2 UC-08 15 2 UC-25 0 

3 UC-13 11 3 UC-23 2 

  

3 UC-13 8 3 UC-23 0 

4 UC-32 4 4 UC-19 8 

  

4 UC-32 4 4 UC-19 0 

5 UC-21 8 5 UC-27 4 

  

5 UC-21 4 5 UC-27 0 

6 UC-24 8 6 UC-04 5 

  

6 UC-24 4 6 UC-04 5 

7 UC-26 4 7 UC-16 5 

  

7 UC-26 8 7 UC-16 2 

8 UC-03 7 8 UC-17 5 

  

8 UC-03 11 8 UC-17 0 

9 UC-12 8 9 UC-01 2 

  

9 UC-12 8 9 UC-01 0 

10 UC-20 7 10 UC-31 3 

  

10 UC-20 4 10 UC-31 0 

11 UC-28 4 11 UC-29 2 

  

11 UC-28 4 11 UC-29 0 

12 UC-02 8 12 UC-18 0 

  

12 UC-02 10 12 UC-18 0 

13 UC-14 10 13 UC-10 0 

  

13 UC-14 13 13 UC-10 0 

14 UC-06 8 14 UC-07 0 

  

14 UC-06 8 14 UC-07 0 

15 UC-22 8 15 UC-30 0 

  

15 UC-22 4 15 UC-30 0 

16 UC-05 5 16 UC-11 0 

  

16 UC-05 8 16 UC-11 0 

Jumlah 124 

  

50 

  

Jumlah 125 

  

11 
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In
d

ek
s 

K
es

u
k

ar
an

  
  

  
V

al
id

it
as

 
∑  239 155 90 216 99 182 163 240 252 272 174 136 2218 

(∑ )
 

 57121 24025 8100 46656 9801 33124 26569 57600 63504 73984 30276 18496 4919524 

∑   2357 1067 484 1760 573 1550 1263 2606 2898 2898 1354 1220 204134 

∑   20942 14131 9090 18210 9691 17371 15425 22211 23700 23614 15858 13891        

    0,815 0,849 0,836 0,830 0,772 0,934 0,884 0,875 0,919 0,876 0,838 0,785 0,349 

Kriteria valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid valid 

 Jumlah 

Skor 239 155 90 216 99 182 163 240 252 272 174 136 2218 

S.Maks 13 10 12 10 10 11 11 15 14 12 14 18 

 Mean 7,469 4,844 2,813 6,750 3,094 5,688 5,094 7,500 7,875 8,500 5,438 4,250 

 IK 0,575 0,484 0,234 0,675 0,309 0,517 0,463 0,500 0,563 0,708 0,388 0,236 

 Kriteria Sedang Sedang Sukar Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Mudah Sedang Sukar 

 

R
el

ia
b

il
it

a
s 

  
  

 D
ay

a 
P

em
b

ed
a 

Mean A 10,500 7,375 4,750 9,125 4,938 9,250 7,875 11,063 11,688 11,313 7,750 7,813 

 Mean B 4,438 2,313 0,875 4,375 1,250 2,125 2,313 3,938 4,063 5,688 3,125 0,688 

 S.Maks 13 10 12 10 10 11 11 15 14 12 14 18 

 S.Min 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Dp 0,466 0,506 0,323 0,475 0,369 0,648 0,506 0,475 0,545 0,469 0,330 0,396 

 Kriteria Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima Diterima 

   
  17,874 9,882 7,215 9,438 8,335 16,090 13,522 25,188 28,547 18,313 12,746 20,063 

 
∑   

   187,211 

              
  1574,965 

                   0,349 

                    0,910 

            Kriteria Karena         >        maka soal tersebut reliabel 

Kriteria Soal Tidak Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Tidak Dipakai Tidak Tidak Dipakai Tidak 
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Lampiran 9. Contoh Perhitungan Validitas Soal Uji Coba 

 

Contoh Perhitungan Validitas Butir Soal Nomor 1 

No Kode X Y X^2 Y^2 XY 

1 UC-01 4 24 16 576 96 

2 UC-02 11 97 121 9409 1067 

3 UC-03 10 102 100 10404 1020 

4 UC-04 0 42 0 1764 0 

5 UC-05 10 82 100 6724 820 

6 UC-06 9 88 81 7744 792 

7 UC-07 0 9 0 81 0 

8 UC-08 13 132 169 17424 1716 

9 UC-09 6 82 36 6724 492 

10 UC-10 4 10 16 100 40 

11 UC-11 0 7 0 49 0 

12 UC-12 13 99 169 9801 1287 

13 UC-13 11 116 121 13456 1276 

14 UC-14 2 95 4 9025 190 

15 UC-15 13 137 169 18769 1781 

16 UC-16 2 39 4 1521 78 

17 UC-17 2 31 4 961 62 

18 UC-18 4 11 16 121 44 

19 UC-19 9 64 81 4096 576 

20 UC-20 13 99 169 9801 1287 

21 UC-21 11 106 121 11236 1166 

22 UC-22 9 87 81 7569 783 

23 UC-23 9 66 81 4356 594 

24 UC-24 10 105 100 11025 1050 

25 UC-25 8 77 64 5929 616 

26 UC-26 10 104 100 10816 1040 

27 UC-27 8 48 64 2304 384 

28 UC-28 10 98 100 9604 980 

29 UC-29 9 21 81 441 189 

30 UC-30 2 8 4 64 16 

31 UC-31 4 24 16 576 96 

32 UC-32 13 108 169 11664 1404 

Jumlah 239 2218 2357 204134 20942 

 

    
 ∑    ∑   ∑  

√{ ∑    ∑  
 
}{ ∑    ∑  

 
}

 

     
               

√                                     
 

          . 

Pada   = 5% dengan N = 32, diperoleh        = 0,349. 

Karena     >       , maka soal nomor 1 valid. 
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Lampiran 10. Contoh Perhitungan Reliabilitas Soal Uji Coba 

PERHITUNGAN RELIABELITAS INSTRUMEN 

Rumus varians item soal: 

  
  (

 ∑  
 
 

 ∑  
 

 
 

) 

Perhitungan: 

1) Perhitungan Varian Butir: 

    
  

     
     

  
  

        

 

    
  

     
     

  
  

        

 

    
  

     
     

  
  

           
  

     
     

  
  

        

    
  

    
    
  

  
           

  
     

     
  

  
        

    
  

     
     

  
  

            
  

     
     

  
  

        

    
  

    
    
  

  
            

  
     

    
  

  
        

    
  

     
     

  
  

             
  

     
     

  
  

        

 

2) Perhitungan Varian Total: 

Jumlah varians semua item  ∑  
    

17,874 + 9,882 + 7,125 + 9,438 + 8,335 + 16,090 + 13,522 + 25,188 + 28,547 

+ 18,313 + 12,746 + 20,063 = 187,211. 
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Varians total  ∑  
    

∑   
 ∑  

 

 
 

 
       

       
  

  
          

3) Perhitungan Reliabilitas: 

Rumus Alpha: 

        (
   

 
)(  

∑  
 

  
 

) 

        (
    

  
) (  

       

        
) 

               

 

Pada   = 5% dengan N = 32, diperoleh        = 0,349. 

Karena         >       , maka instrumen reliabel. 
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Lampiran 11. Contoh Perhitungan Tingkat Kesukaran 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL 

Rumus: 

      
                                       

                  
 

                   
    

                             
 

Dengan kriteria tingkat kesukaran sebagai berikut. 

TK < 0,3  : sukar 

0,3 ≤ TK ≤ 0,7  : sedang 

Tk > 0,7   : mudah  

No Kode 
Nomor Butir Soal 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Y 

1 UC-01 4 4 0 8 0 0 0 2 2 2 2 0 24 

2 UC-02 11 8 4 4 0 10 10 10 10 12 8 10 97 

3 UC-03 10 8 4 10 0 8 8 12 12 12 7 11 102 

4 UC-04 0 5 2 4 0 5 3 3 6 4 5 5 42 

5 UC-05 10 5 4 10 2 8 5 5 8 12 5 8 82 

6 UC-06 9 4 0 8 2 10 9 8 14 8 8 8 88 

7 UC-07 0 4 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 9 

8 UC-08 13 10 8 10 8 11 11 10 14 12 10 15 132 

9 UC-09 6 4 2 6 5 4 6 12 12 12 9 4 82 

10 UC-10 4 0 0 2 1 0 1 0 0 2 0 0 10 

11 UC-11 0 0 0 2 2 0 0 1 0 2 0 0 7 

12 UC-12 13 8 6 8 7 8 5 8 8 12 8 8 99 

13 UC-13 11 6 8 10 8 8 7 15 12 12 11 8 116 

14 UC-14 2 8 4 10 5 6 2 15 12 8 10 13 95 

15 UC-15 13 10 8 10 8 11 11 14 14 12 14 12 137 

16 UC-16 2 0 2 8 0 2 2 4 4 8 5 2 39 

17 UC-17 2 0 0 4 2 2 2 4 2 8 5 0 31 

18 UC-18 4 0 0 2 0 1 0 0 0 4 0 0 11 

19 UC-19 9 4 4 6 0 6 5 4 6 12 8 0 64 

20 UC-20 13 8 6 8 5 11 6 8 12 11 7 4 99 

21 UC-21 11 10 8 10 6 11 6 10 10 12 8 4 106 

22 UC-22 9 5 2 10 4 10 8 5 10 12 8 4 87 

23 UC-23 9 4 0 8 2 4 3 8 14 12 2 0 66 

24 UC-24 10 10 4 8 4 10 8 15 12 12 8 4 105 

25 UC-25 8 2 2 4 4 6 8 12 14 12 5 0 77 

26 UC-26 10 6 4 10 6 10 10 12 14 10 4 8 104 

27 UC-27 8 4 2 6 4 2 2 4 4 8 4 0 48 

28 UC-28 10 6 2 10 6 8 10 15 11 12 4 4 98 

29 UC-29 9 2 0 2 0 2 1 2 0 1 2 0 21 

30 UC-30 2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 8 

31 UC-31 4 2 0 4 0 0 4 4 1 2 3 0 24 

32 UC-32 13 6 4 10 8 8 10 15 14 12 4 4 108 

Jumlah 239 155 90 216 99 182 163 240 252 272 174 136 2218 
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Soal nomor 1: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 2: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 3: 

      
                                       

                  
  

  

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                

 

Soal nomor 4: 
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Soal nomor 5: 

      
                                       

                  
  

  

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 6: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 7: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 8: 
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Soal nomor 9: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 10: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                

 

Soal nomor 11: 

      
                                       

                  
  

   

  
       

                   
    

                             
 

     

  

                 

 

Soal nomor 12: 
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Lampiran 12. Contoh Perhitungan Daya Pembeda 

PERHITUNGAN DAYA BEDA SOAL NOMOR 1 

Rumus: 

    
           

             
 

Kriteria pengujiannya adalah. 

         : diterima 

          : diperbaiki 

      : ditolak 

Soal Nomor 1 

Kelompok Atas Soal No 1 Kelompok Bawah Soal No 1 

No Kode Skor No Kode Skor 

1 UC-15 13 1 UC-9 6 

2 UC-08 13 2 UC-25 8 

3 UC-13 11 3 UC-23 9 

4 UC-32 13 4 UC-19 9 

5 UC-21 11 5 UC-27 8 

6 UC-24 10 6 UC-04 0 

7 UC-26 10 7 UC-16 2 

8 UC-03 10 8 UC-17 2 

9 UC-12 13 9 UC-01 4 

10 UC-20 13 10 UC-31 4 

11 UC-28 10 11 UC-29 9 

12 UC-02 11 12 UC-18 4 

13 UC-14 2 13 UC-10 4 

14 UC-06 9 14 UC-07 0 

15 UC-22 9 15 UC-30 2 

16 UC-05 10 16 UC-11 0 

Jumlah 168 

  

71 

 

       
                         

                            
 

   

  
        

       
                          

                             
 

  

  
       

    
           

             
 

          

  
       

Berdasarkan kriteria, maka soal nomor 1 termasuk dalam kategori diterima, 

karena  

DP > 0,25. 
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Lampiran 13. Keterangan Soal yang Digunakan 

 

REKAP ANALISIS SOAL UJI COBA 

No 
Validitas Daya Pembeda Tingkat Kesukaran 

Reliabilitas 
Indeks Validitas Indeks Keputusan TK Kriteria 

1 0,815 Valid 0,466 Diterima 0,575 Sedang 

0
,9

1
0
 (

rt
ab

el
 =

 0
,3

4
9

) 

2 0,849 Valid 0,506 Diterima 0,484 Sedang 

3 0,836 Valid 0,323 Diterima 0,234 Sukar 

4 0,830 Valid 0,475 Diterima 0,675 Sedang 

5 0,772 Valid 0,369 Diterima 0,309 Sedang 

6 0,934 Valid 0,648 Diterima 0,517 Sedang 

7 0,884 Valid 0,506 Diterima 0,463 Sedang 

8 0,875 Valid 0,475 Diterima 0,500 Sedang 

9 0,919 Valid 0,545 Diterima 0,563 Sedang 

10 0,876 Valid 0,469 Diterima 0,708 Mudah 

11 0,838 Valid 0,330 Diterima 0,388 Sedang 

12 0,785 Valid 0,396 Diterima 0,236 Sukar 

 

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 2, dengan skor 

maksimum 10 poin. 

2) Soal penelitian nomor 2 menggunakan soal uji coba nomor 4, dengan skor 

maksimum 10 poin. 

3) Soal penelitian nomor 3 menggunakan soal uji coba nomor 6, dengan skor 

maksimum 11 poin. 

4) Soal penelitian nomor 4 menggunakan soal uji coba nomor 8, dengan skor 

maksimum 15 poin. 

5) Soal penelitian nomor 5 menggunakan soal uji coba nomor 11, dengan skor 

maksimum 14 poin. 

6) Soal penelitian nomor 6 tidak menggunakan soal uji coba nomor manapun. 

Hal ini dikarenakan soal untuk materi layang-layang memiliki indeks 
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kesukaran yang berada pada kriteria sukar. Sehingga untuk mendapatkan soal 

penelitian nomor 6 peneliti membuat beberapa soal lagi untuk nomor 6 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 6. Skor maksimum untuk soal nomor 6 

adalah 10 poin. 
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Lampiran 14. Kisi-kisi Soal Evaluasi 

 

KISI-KISI SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran : Matematika 

Materi   : Segiempat 

Kelas / Semester : VII (Tujuh) C/ 2 

Waktu   : 80 menit 

 

Standar Kompetensi: Memahami konsep segiempat serta menemukan ukurannya. 

Kompetensi Materi Uraian Materi Indikator 
Nomor 

soal 

Aspek yang 

dinilai 

Bentuk 

soal 

Menghitung keliling 

dan luas bangun 

segitiga dan segiempat 

serta menggunakan 

dalam pemecahan 

masalah 

Keliling dan 

luas bangun 

segiempat 

Keliling dan 

luas daerah 

jajargenjang 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

jajargenjang dalam 

memecahkan masalah 

1 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah 

persegi panjang 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

3 Pemecahan 

masalah 

Uraian 
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persegi panjang dalam 

memecahkan masalah 

Keliling dan 

luas daerah  

belahketupat 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

daerah belahketupat dalam 

memecahkan masalah 

4 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah 

persegi 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus 

keliling dan luas daerah 

persegi dalam memecahkan 

masalah 

2 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah 

trapesium 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

daerah trapesium dalam 

memecahkan masalah 

6 Pemecahan 

masalah 

Uraian 

Keliling dan 

luas daerah  

layang-layang 

Peserta didik dapat 

menggunakan rumus luas 

daerah layang-layang dalam 

memecahkan masalah 

5 Pemecahan 

masalah 

Uraian 
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Lampiran 15. Soal Evaluasi 

 

SOAL EVALUASI 

   Sekolah   : SMP Negeri 3 Ungaran 

   Kelas/Semester  : VII C/2 

   Mata Pelajaran/Materi  : Matematika/Segiempat 

   Waktu    : 80 menit 

Selesaikanlah Soal-soal di bawah Ini dengan Prosedur Newman! 

1) Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

2) Panjang sisi sebuah persegi adalah 9 cm. Selanjutnya sisi-sisi persegi tersebut 

diperpanjang menjadi 3 kali panjang semula. Berapakah perbandingan luas daerah 

persegi semula dengan luas daerah persegi setelah sisinya diperpanjang? 

3) Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran panjang dan lebar 

persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas daerah persegi panjang tersebut! 

4) Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana terbuat dari lempengan emas murni berbentuk 

belah ketupat dengan luas 64 cm
2
. Bila perbandingan panjang diagonalnya 2 : 1, tentukan 

panjang diagonal-diagonalnya dan panjang sisi belah ketupat tersebut! 

5)       

 

 

 

 

6) Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi yang sejajar 

lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari panjang sisi-sisi yang sejajar. 

Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang 

sejajar pada trapesium tersebut! 

Semangat Mengerjakan~Semoga Sukses  

A 

B 

C 

D

S 

O 

Diketahui sebuah layang-layang seperti pada gambar 

di samping. Diagonal AC dan BD berpotongan di titik 

O. Panjang 2 sisi yang berdekatan adalah 10 cm dan 

17 cm. Panjang diagonal yang terpanjang adalah 20 

cm. Hitunglah luas layang-layang jika diketahui pula 

panjang DO 6 cm! 
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Lampiran 16. Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran Soal Evaluasi 

 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN SOAL EVALUASI 

Mata Pelajaran : Matematika 

   Materi   : Segiempat 

   Kelas / Semester : VII (Tujuh) / 2 

   Waktu   : 80 menit 

No. Jawaban Skor 

1. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah jajargenjang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah jajargenjang rumus yang digunakan 

adalah a × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

a) Luas daerah jajargenjang dengan tinggi 2 kali tinggi semula 

Misal tinggi semula = t, tinggi yang baru = t2, dan luas daerah 

jajargenjang yang baru adalah L2 maka  

L2 = a × t2 

 L2 = a × 2t 

 L2 = 2 × (a × t) 

 L2 = 2 × L 

Jadi luas daerah jajargenjang dengan tinggi 2 kali tinggi semula 

adalah 2 kali luas daerah jajargenjang mula-mula. 

b) Luas daerah jajargenjang dengan alas dan tinggi dua kali alas 

dan tinggi jajargenjang semula 

Misal alas semula = a, tinggi semula = t, alas yang baru = a2, 

tinggi yang baru = t2, dan luas daerah jajargenjang yang baru 

adalah L2 maka 

L2 = a2 × t2 

 L2 = 2a × 2t 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 
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 L2 = 4 × (a × t) 

 L2 = 4 × L 

Jadi luas daerah jajargenjang dengan alas dan tinggi dua kali 

alas dan tinggi jajargenjang semula adalah 4 kali luas daerah 

jajargenjang mula-mula. 

 

1 

Skor Total 10 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari 

perbandingan luas daerah dua buah persegi. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi rumus yang digunakan 

adalah S × S atau S
2
. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Panjang sisi persegi semula = 9 cm 

Luas daerah persegi semula (L1) 

L1 = S1 × S1 

 L1 = 9 × 9 = 81 cm
2
 

Panjang sisi persegi setelah diperpanjang = 3 × 9 = 27 cm
2
 

Luas daerah persegi diperpanjang (L2) 

L2 = S2 × S2 

 L2 = 27 × 27 = 729 cm
2
 

Perbandingan luas daerah persegi semula dengan luas daerah 

persegi setelah sisinya diperpanjang. 

L1 : L2 = 81 : 729 

 L1 : L2 = 1 : 9 

Jadi perbandingan luas daerah persegi semula dengan luas 

daerah persegi setelah sisinya diperpanjang 3 kali panjang sisi 

semula adalah 1 : 9. 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

1 

 

 

 

Skor Total 10 

3. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 
2 
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daerah persegi panjang. 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah persegi panjang rumus yang 

digunakan adalah p × l. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Misalkan panjang sisi persegi panjang = p, lebar sisi persegi 

panjang = l, keliling persegi panjang = Kell, dan luas daerah 

persegi panjang = L, maka 

 

 
 = 

 

 
 

 2 × p = 3 × l 

 p = 
 

 
 × l 

Kell = 2 × (p + l) 

 100 = 2 × ((
 

 
 × l) + l) 

 50 = 
 

 
 × l 

 100 = 5 × l 

 l = 100 : 5 = 20 cm 

p = 
 

 
 × l 

 p = 
 

 
 × 20 

 p = 30 cm 

L = p × l 

 L = 30 × 20 

 L = 600 cm
2
 

Jadi luas daerah persegi panjang adalah 600 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

1 

 

1 

Skor Total 11 

4. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah belah ketupat. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah belah ketupat rumus yang 
2 
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digunakan adalah 
 

 
 × (d1 × d2). 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

  

  
 = 

 

 
 

 d1 = 2 × d2 

L = 
 

 
 × (d1 × d2) 

64 = 
 

 
 × (d1 × d2) 

 64 = 
 

 
 × ((2 × d2) × d2) 

 64 = d2
2
 

 d2= √   = 8 cm 

d1 = 2 × d2 

 d1 = 2 × 8 = 16 cm 

Selanjutnya untuk mencari panjang sisi belah ketupat dapat 

menggunakan rumus phytagoras pada segitiga siku-siku 

Panjang sisi = √(
 

 
     )

 

 (
 

 
     )

 

  

Panjang sisi = √(
 

 
     )

 

 (
 

 
    )

 

  

Panjang sisi = √           

Panjang sisi = √       

Panjang sisi = √   =  4√  cm 

Jadi panjang diagonal-diagonal belah ketupat adalah 16 cm dan 

8 cm, dan panjang sisi-sisinya masing-masing adalah 4√  cm. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

 

Skor Total 15 

5. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah mencari luas 

daerah layang-layang. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah layang-layang rumus yang 

digunakan adalah 
 

 
 × d1 × d2 

2 
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Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Untuk menentukan luas layang-layang, maka terlebih dahulu 

dicari panjang diagonal kedua dengan menggunakan rumus 

phytagoras. 

Lihat segitiga AOD (siku-siku di O) 

 

 

 

AO = √        

 AO = √       

 AO = √       

 AO = √   = 8 cm 

AO = 
 

 
 × AC  

 AC = 2 × AO  

 AC = 2 × 8 = 16 cm 

L = 
 

 
 × d1 × d2 

 L = 
 

 
 × AC × BD 

 L = 
 

 
 × 16 × 20  = 160 cm

2
 

Jadi luas daerah layang-layang ABCD adalah 160 cm
2
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

1 

Skor Total 10 

6. Memahami masalah (Comprehension) 

Permasalahan yang harus diselesaikan adalah menyelesaikan 

permasalahan yang berkaitan dengan luas daerah trapesium. 

2 

Transformasi (Transformation) 

Untuk mencari luas daerah trapesium rumus yang digunakan 

adalah 
 

 
 × (a + b) × t. 

2 

Kemampuan Memproses (Process Skill) 

Panjang sisi sejajar (a) = x cm 

Panjang sisi sejajar lainnya (b) = 3 × x atau 3x 

 

1 

1 

 

A O 

D 
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Tinggi (t) = 
    

 
 =  x 

Luas (L) = 256 cm
2
 

Sehingga diperoleh persamaan sebagai berikut. 

L = 
 

 
 × (a + b) × t 

 256 = 
 

 
 × (x + 3x) ×  x 

 256 = 
 

 
 × (4x) ×  x 

 256 =  x
2
 

 256 : 4 = 4x
2
 : 4 

 x
2
 = 64 

 x = √   = 8 cm. 

Panjang sisi sejajar (a) = x cm = 8 cm 

Panjang sisi sejajar lainnya (b) = 3 × x atau 3x = 24 cm 

Tinggi (t) = 
    

 
 = 

 

 
x  = 

 

 
 (12) = 18 cm 

Jadi panjang sisi-sisi sejajar dan tinggi pada trapesium berturut-

turut adalah 12 cm, 24 cm, dan 18 cm. 

1 

 

 

1 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

 

Skor Total 14 

 

Nilai = 
                   

  
 × 100 
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Lampiran 17. Subjek Penelitian 

 

No. Nama Siswa 
No Butir Soal 

Skor Nilai Kel. 
1 2 3 4 5 6 

1 Nabila Navy Ananda 8 10 11 15 10 11 65 92,86 

Atas 

2 Nur Lathifa Achmad 8 10 10 14 9 11 62 88,57 

3 Aninda Sofyani R.P. 8 10 11 12 8 9 58 82,86 

4 Dea Meyasa 8 10 10 14 10 4 56 80,00 

5 Witha Handayani 8 10 11 12 10 5 56 80,00 

6 Ainnaya Rosma S. 8 10 10 11 10 4 53 75,71 

7 Nadya Auriga R. 8 9 11 12 7 5 52 74,29 

8 Nanda Alfira Cahyani 5 10 11 12 10 4 52 74,29 

9 Firda Primadewi  3 3 11 12 10 10 9 70,00 

10 Fandyka Annisa M. 5 10 11 12 8 3 4 70,00 

11 Heni Sri Wulandari 4 10 10 12 8 6 50 71,43 

12 Yuyun Witantri 2 8 10 12 8 8 48 68,57 

Tengah 

13 Diva Pramesti Putri 2 10 11 12 10 2 47 67,14 

14 Nikita Alexandra 1 10 11 12 10 2 46 65,71 

15 Della Amaylia Ashari 2 8 11 12 10 2 45 64,29 

16 Muhammad Qiwam A. 4 10 10 10 9 0 43 61,43 

17 Elena Sukma A. 2 10 9 12 4 4 41 58,57 

18 Linus Abel Mahfud 2 10 10 10 9 0 41 58,57 

19 Nadine Sekar M. 2 8 9 9 6 2 36 51,43 

20 Defi Sagita 2 10 4 4 9 2 31 44,29 

21 Dimas Surya A. 0 10 6 4 7 4 31 44,29 

22 Riko Fany Krisnawan 0 10 11 2 8 0 31 44,29 

23 Bahtiar Adiwijaya 4 9 2 0 7 1 23 32,86 

Bawah 

24 Banin Arkan Maldiena 0 10 6 0 4 2 22 31,43 

25 Teguh Wahyu A. 0 8 4 4 4 0 20 28,57 

26 Raja Karomain 0 10 4 0 4 0 18 25,71 

27 Luis Figo Sagita D.A. 0 10 6 0 0 0 16 22,86 

28 Muhammad Nur G. 0 6 5 2 2 1 16 22,86 

29 Magenta Gandi G. 0 8 6 0 0 0 14 20,00 

30 Davin Acmal A. 0 6 3 2 2 0 13 18,57 

31 Azhar Baskara 0 6 2 1 1 0 10 14,29 

32 Tegar Nur Mogiharta 0 6 1 0 1 0 8 11,43 

33 Adelia Dewi Novita 0 6 0 0 1 0 7 10,00 

Rata-rata Kelas 52,47   

 

 

 

 

: Kelompok atas 

: Kelompok tengah 

: Kelompok bawah 
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Lampiran 18. Hasil Pekerjaan Subjek 

Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 1 (S1) 
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Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 2 (S2) 

 

 



283 
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Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 3 (S3) 
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Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 4 (S4) 
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Hasil Pekerjaan Subjek Penelitian 5 (S5) 
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Lampiran 19. Pedoman Wawancara 

 

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 terbagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama dibuat agar 

dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 1 (apa sajakah jenis 

kesalahan yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah berdasarkan prosedur Newman?) dan 2 (apa sajakah penyebab 

terjadinya kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pemecahan 

masalah berdasarkan prosedur Newman?). Bagian pertanyaan tersebut 

ditanyakan oleh peneliti kepada subjek penelitian. Bagian yang kedua  dibuat agar 

dapat menjawab pertanyaan rumusan masalah nomor 3 (apa sajakah solusi untuk 

meminimalkan atau menghindari kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan 

soal pemecahan masalah berdasarkan prosedur Newman?). Bagian pertanyaan 

tersebut ditanyakan oleh peneliti kepada guru mata pelajaran matematika yang 

dianggap sebagai ahli. 

 Berikut ini panduan pertanyaan yang harus ditanyakan berdasarkan 

prosedur Newman untuk menjawab rumusan masalah nomor 1 dan 2, yaitu. 

1. Untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan membaca, diberikan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

a. Dapatkah kamu membaca soal nomor 1/2/3/4/5/6? 

b. Silahkan bacakan kembali soal nomor 1/2/3/4/5/6! 

c. Adakah simbol atau lambang matematis yang tidak kamu ketahui pada 

soal ini? 

d. Mengapa kamu tidak bisa membacanya? 

2. Untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan memahami masalah, 

diberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut 

a. Menurut kamu, apa masalah yang harus diselesaikan pada soal nomor 

1/2/3/4/5/6? 

b. Apakah kamu yakin masalah yang harus diselesaikan seperti itu? 
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c. Berdasarkan pada kalimat mana kamu mengatakan bahwa masalah yang 

harus diselesaikan adalah itu? 

d. Mengapa kamu tidak mengetahui atau salah menentukan masalah yang 

harus diselesaikan? 

3. Untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan transformasi, diberikan 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut kamu, apa transformasi atau rumus yang harus digunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor 1/2/3/4/5/6? 

b. Mengapa kamu memilih transformasi atau rumus yang harus digunakan 

seperti itu? 

c. Mengapa kamu tidak mengetahui atau salah memilih transformasi atau 

rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

4. Untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan kemampuan memproses, 

diberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

a. Bagaimana langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menjawab soal 

nomor 1/2/3/4/5/6? 

b. Mengapa kamu melakukan langkah-langkah seperti itu? 

c. Bisakah kamu mengulanginya kembali? 

d. Mengapa kamu tidak melakukan atau mengalami kesalahan pada langkah-

langkah kemampuan memproses? 

e. Bisakah kamu memperbaiki jawaban kamu? 

5. Untuk mengetahui jenis dan penyebab kesalahan penulisan jawaban, 

diberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. 

a. Silahkan periksa kembali jawaban akhir kamu! 

b. Apakah kamu memeriksa kembali jawaban kamu sebelum kamu 

kumpulkan? 

c. Mengapa terjadi kesalahan dalam menuliskan jawaban? 
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 Berikut ini panduan pertanyaan yang harus ditanyakan berdasarkan 

prosedur Newman untuk menjawab rumusan masalah nomor 3, yaitu. 

1. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan 

membaca, diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut Ibu, apa yang harus peserta didik lakukan agar terhindar dari 

kesalahan membaca? 

2. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan 

memahami masalah, diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut Ibu, apa yang harus peserta didik lakukan agar terhindar dari 

kesalahan memahami masalah? 

3. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan 

transformasi, diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut Ibu, apa yang harus peserta didik lakukan agar terhindar dari 

kesalahan transformasi? 

4. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan 

kemampuan memproses, diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut Ibu, apa yang harus peserta didik lakukan agar terhindar dari 

kesalahan kemampuan memproses? 

5. Untuk mengetahui solusi dalam meminimalkan atau menghindari kesalahan 

penulisan jawaban, diberikan pertanyaan sebagai berikut. 

a. Menurut Ibu, apa yang harus peserta didik lakukan agar terhindar dari 

kesalahan penulisan jawaban? 
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Lampiran 20. Transkrip Wawancara 

 

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  : Firda Prima Dewi Bu. 

P : Nama panggilan kamu? 

S : Firda. 

P : Oke Firda. Kemarin kan kita sudah mengerjakan soal ulangan matematika 

materi segiempat. Nah...ini saya mau nanya-nanya sama kamu nih tentang 

hasil ulangan kamu nomor 1 dan 6. Hehee.. Bisa kan kita mulai sekarang? 

S : Ya Bu. Oke.. 

P : Firda, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

S : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

P : Apakah kamu masih ingat tentang langkah-langkah dalam prosedur 

Newman? Setelah membaca soal lalu langkah selanjutnya apa? 

S : Memahami masalah.  

P : Lalu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S : Mencari luas daerah jajargenjang. 

P : Apa kamu yakin masalahnya seperti itu? 

S : Iya. 

P : Coba tunjukkan dan bacakan pada saya, kalimat yang mana dari soal 

 sehingga kamu bisa mengatakan masalah yang harus diselesaikan seperti itu? 

S : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 
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P : Mmm...oke. Lalu kenapa pada lembar jawabmu kamu menuliskan bahwa 

 masalah yang harus diselesaikan adalah mencari alas dan tinggi jajargenjang? 

S : Ya..maksudnya kan kalau mau mencari luas harus mencari alas dan tinggi 

 dulu Bu. 

P : Jadi...di soal nomor 1 ini apa masalahnya? 

S : Mencari luas daerah jajargenjang. Kemarin sempet agak bingung si Bu, 

 makanya ya agak salah tulis juga. 

P : Ooohh begitu. Selanjutnya setelah memahami masalah? 

S : Transformasi. 

P : Transformasi yang kamu pilih? 

S : Kalau di jawaban saya alas dan tinggi, tapi maksudnya alas × tinggi. 

P : Kenapa memilih seperti itu? 

S : Ya karena masalahnya mencari luas daerah jajargenjang. Kemarin nulis alas 

 dan tinggi karena awalnya saya masih agak ragu. Saya mau mengganti 

 diakhir lupa Bu, waktunya habis jadi enggak sempat mengecek lagi. 

P : Baik. Selanjutnya adalah kemampuan memproses. Pada jawaban soal nomor 

 1.b. tertulis L = 2b × 2t. Huruf b pada jawaban kamu melambangkan apa 

 Dek? Kan sebelumnya kamu tidak menuliskan simbol b samasekali, tapi 

 kemudian pada jawaban kamu tertulis huruf b? 

S : Salah tulis Bu. 

P : Jadi sebenarnya maksudnya huruf b pada jawaban kamu apa? 

S : Itu  . 

P : Ooh begitu. Selanjutnya kenapa kamu juga menulis L? 

S : Ya karena mau mencari luas. 

P : Tetapi mengapa pada jawaban nomor 1.a. kamu tidak mencari luas? 

S : Saya buru-buru jadi lupa belum saya cari Bu. 

P : Baiklah. Jadi sekali lagi pada soal nomor 1 inti masalahnya adalah? 

S : Mencari luas daerah jajargenjang. 

P : Iya benar. Sekarang coba kamu perbaiki jawaban kamu untuk yang 1.a. 

S : Iya. 

P : Nah sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 6. Siap? 

S : Ya Bu. 

P : Firda, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 6? 
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S : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

 yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

 panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

 hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P : Menurut kamu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 6? 

S : Mencari tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium. 

P : Selanjutnya transformasi yang kamu pilih? 

S : Luas trapesium. 

P : Yaitu? 

S : L = 
 

 
 × (a + b) × t. 

P : Huruf a dan b pada jawaban kamu adalah simbol untuk apa Dek? 

S : Sisi-sisi sejajar pada trapesium. 

P : Oke. Selanjutnya adalah langkah kemampuan memproses. Coba kamu 

 perhatikan lagi jawaban kamu. Pada operasi aljabar tersebut seharusnya nilai 

 256 kamu kali atau bagi dengan 2? 

S : Dikali Bu. 

P : Lalu kenapa pada jawaban kamu, kamu membaginya dengan 2? 

S : Iya Bu, maaf terburu-buru jadi enggak teliti. 

P : Oke. Apakah kamu bisa memperbaiki jawaban kamu? 

S : Bisa Bu. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 2: 

P : Fandyka, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 1? 

S : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

a) Tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula? 

b) Alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

P : Apakah kamu masih ingat tentang langkah-langkah dalam prosedur 

 Newman? Setelah membaca soal lalu langkah selanjutnya apa? 

S : Iya. Memahami masalah Bu. 

P : Lalu permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 1? 

S : Mencari luas jajargenjang. 

P : Apa kamu yakin masalahnya seperti itu? 

S : Yakin 

P : Coba tunjukkan dan bacakan pada saya, kalimat yang mana dari soal 

 sehingga kamu bisa mengatakan masalah yang harus diselesaikan seperti itu? 

S : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang. 

P : Selanjutnya setelah memahami masalah? 

S : Transformasi. 

P : Transformasi yang kamu pilih? 

S : Luas jajargenjang, alas × tinggi. 

P : Oke. Selanjutnya adalah kemampuan memproses. Pada jawaban kamu ada 

 huruf t dan  . Huruf-huruf itu menyimbolkan untuk apa Dek? 

S : Tinggi dan alas Bu. 

P : Lalu, pada jawaban 1.a. dan 1.b. kamu juga menuliskan huruf a dan b. Huruf 

 t untuk tinggi kamu ganti dengan a dan huruf a untuk alas kamu ganti dengan 

 b. Ini maksudnya apa? 

S : Itu perumpamaan saja Bu. 

P : Bisa dijelaskan maksudnya perumpamaan? 

S : Ya perumpaan Bu biar lebih mudah mengerjakannya. 

P : Oh begitu. Nah selanjutnya untuk nomor 1.a. kan kamu sudah benar ya 

 menemukan bahwa tinggi jajargenjang yang baru itu 2× tinggi jajargenjang 

 yang lama. Tetapi kenapa kamu tidak melanjutkan untuk mencari luas daerah 

 jajargenjang yang baru? 

S : Oh ya Bu...saya lupa.  
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P : Ooh..begitu. Kenapa bisa lupa? 

S : Enggak tahu Bu. Mungkin karena saya terburu-buru jadi saya lupa belum 

 nulis luas jajargenjang yang baru. 

P : Oke. Lalu untuk nomor 1.b., coba kamu lihat lagi soalnya. Apakah yang 

 berubah hanya alasnya saja? 

S : Alas dan tinggi. 

P : Lalu kenapa di sini tinggi barunya tetap? 

S : Ya, lupa Bu. 

P : Sama seperti jawaban 1.a., kenapa kamu tidak melanjutkan untuk mencari 

 luas daerah jajargenjang yang baru? 

S : Ya itu tadi lupa dan terburu-buru. 

P : Oh begitu. Tapi sebenarnya kamu sudah tahu bahwa pada soal nomor 1, 

 baik yang a maupun yang b kamu diminta untuk menemukan luas daerah 

 jajargenjang yang baru jika tingginya berubah dan alas dan tingginya 

 berubah? 

S : Ya lumayan paham Bu. 

P : Coba sekarang kamu perbaiki jawaban kamu. 

S : Ya dicoba. 

P : Fandyka, bisa tolong bacakan kembali soal nomor 6? 

S : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya tiga kali panjang sisi 

 yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

 panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
, maka 

 hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P : Menurut kamu apa permasalahan yang terjadi pada soal nomor 6? 

S : Mencari tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium. 

P : Panjang sisi-sisi atau sisi yang sejajar? 

S : Panjang sisi-sisi yang sejajar Bu. 

P : Ini ada contoh gambar trapesium. Coba tunjukkan pada saya mana yang 

 disebut sisi-sisi sejajar pada trapesium! 

S : Ini dan ini Bu. AB dan DC. 

P : Oke. Lalu kenapa di jawaban kamu, kamu menuliskannya panjang sisi 

 trapesium? 

S : Ya Bu, kurang teliti. Maksudnya ya itu. 
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P : Oke. Nah Selanjutnya transformasi yang kamu pilih apa? 

S : 
 

 
 × (a + b) × t. 

P : Huruf a dan b pada jawaban kamu adalah simbol untuk apa Dek? 

S : Sisi-sisi sejajar pada trapesium. 

P : Selanjutnya adalah langkah kemampuan memproses. Kenapa di sini kamu 

 tidak menuliskan jawaban atau mengerjakan sama sekali?  

S : Waktunya habis Bu. 

P : Oh begitu. Lalu sekarang saya beri waktu coba diselesaikan. 

S : Bingung Bu. Enggak paham. 

P : Jadi ini kemarin belum selesai karena bingung atau waktunya kurang? 

S : Ya dua-duanya Bu. 

P : Mari saya coba bantu untuk menyelesaikannya. 

S : Ya Bu tapi bingung. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 3: 

 

P : Selamat pagi Dimas. Boleh saya tahu nama lengkap kamu? 

S : Dimas Surya, Kak. 

P : Dimas Surya. Nama panggilannya Dimas ya? 

S : Iya. 

P : Oke dengan dimas. Dimas kemarin kan kita sudah mengerjakan soal 

 ulangan matematika materi segiempat. Ini saya mau menanyakan sama kamu 

 tentang hasil ulangan kamu yang nomor 1 sama no 6. Karena kemarin saya 

 lihat kok ada kesalahan dan itu cukup menarik. Kemudian mari kita coba 

 mulai dari soal nomor 1 dulu. Bisa kamu bacakan soal nomor 1? 

S : Eee...iya Kak. Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika 

 a) tingginya dua kali tinggi jajargenjang semula. 

 b) alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi jajargenjang semula? 

P : Oke...nah menurut kamu...kamu masih ingat tentang prosedur Newman? 

 Setelah membaca selanjutnya apa Dek? 

S : Transformasi, eh menemukan masalah eh..memahami masalah ya? 

P : Iya. 

S : Oh...iya, iya, iya. 

P : Iya memahami masalah. Nah menurut kamu masalahnya di sini apa Dek? 

S : Alas dan tinggi jajargenjang Kak. 

P : Alas dan tinggi. Sebentar...yakin alas dan tinggi? 

S : Iya Kak. 

P : Terus kalau dari kalimat yang pertama maksudnya apa? Coba kamu 

 bacakan? 

S : Kalimat yang pertama? Yang ini Kak? 

P : Iya. 

S : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika. 

P : Oke. Berarti dari situ sebenarnya soal nomor 1 itu menanyakan tentang luas 

 atau menanyakan tentang alas dan tinggi?  

S : Luas daerah ya Kak? Iya. 

P : He’em. Iya. Berarti ternyata mencari luas ya bukan mencari alas dan tinggi.

  Kenapa kemarin kamu menjawabnya mencari alas dan tinggi? 
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S : Bingung Kak. 

P : Oke...karena bingung ya? Ini berarti soalnya membingungkan ya? Kalau 

 emmm...apakah soalnya membingungkan? 

S : Mmm...lumayan Kak. 

P : Nah...kalau dari luas jajargenjang transformasinya apa Dek? 

S : Alas × tinggi ya Kak. 

P : Ya, alas × tinggi. He’em..sekarang prosesnya. Bisa enggak kamu kerjakan? 

 Kan luas yang baru...kemarin kan jawabanmu, kamu enggak mengerjakan 

 sama sekali. Coba sekarang bisa enggak kamu kerjakan? Kan luas yang baru, 

 eh luas yang lama itu kan alas × tinggi, sekarang luas yang baru alasnya 

 berapa kali..eh, yang berubah apa yang  pertama? 

S : Tingginya. 

P : He’em..tingginya berapa kali tinggi semula? 

S : 2 kali Kak. 

P : He’e...bisa enggak kamu cari luas yang baru? Alasnya masih utuh ya yang 

 a)? 

S : Mmmmm.... 

P : He’e, sebentar...luas yang baru berapa kali luas yang lama?  

S : 2 kali Kak.  

P : Oke...coba ditulis saja sekalian Dek. Coba ditulis! 

S : Oke. 

P : He’e 2 kali terus tulis saja 2 × Luas yang lama. 

S : 2L Kak. 

P : He’e..nah sekarang yang b) diselesaikan. Sama seperti yang a). Cuman yang 

 berubah apa? Alasnya berapa kali alas semula? 

S : 2 kali Kak. 

P : He’e. Kemudian tingginya berapa kali tinggi semula? 

S : 2 kali alasnya Kak. 

P : Tingginya berapa kali tinggi semula? Coba kamu lihat lagi! 

S : 2 × tinggi jajargenjang...2 × alas jajargenjang. 

P : Oke sebentar. Alasnya berapa kali alas semula? 

S : 2 kali Kak. 

P : Tingginya berapa kali tinggi semula? 
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S : 2 kali. 

P : Oke, berarti luasnya berapa kali Dek?  

S : Luasnya? 

P : He’e..dijawab aja di kertas! 

S : Iya. 2 kali. 

P : Mmmm...2 × tinggi × 2 × alas = ... 

S : 4 × alas. 

P : 4 × alas? Berarti berapa kali luas semula? Kan kalau luas semula itukan alas 

 × tinggi. Nah ternyata tinggi yang baru itukan 2 × tinggi semula. Alas yang 

 baru 2 × alas semula. Berarti luas yang baru samadengan?  

S : 2 kali. 

P : Heemm? 

S : 2 × alas semula. 

P : Ooo, oke...berarti masih bingung ya?  

S : Ya sedikit si Kak. 

P : Luas yang lama itukan alas × tinggi. Nah yang baru itukan alasnya berapa 

 kali Dek? 

S : Mmmm... 

P : Dimas masih bingung ya? 

S : Bingung.  

P : Oke, Dimas bingung. Yasudah enggak apa-apa. Soalnya sulit ya? Menurut 

 kamu apa karena enggak ada angka terus kamu terbiasa mengerjakan soal 

 yang ada angka-angkanya?  

S : Mmm...enggak mudeng Kak. Soalnya sulit. 

P : Terbiasa enggak dengan soal-soal seperti ini?  

S : Enggak Kak. 

P : Terus kemarin belum bisa mengerjakan karena? 

S : Masih bingung Kak.  

P : Oke masih bingung. Sepertinya sekarang juga masih bingung ya? Oke, 

 yasudah enggak apa-apa. Cukup untuk soal nomor 1. Sekarang kita lanjutkan 

 ke soal nomor 6! 

S : Iya. 
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P : Oke Dimas. Untuk soal nomor 1 kan sudah. Sekarang kita lanjutkan ke soal 

 nomor 6. Bisa kamu bacakan soal nomor 6? 

S : Salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya 3 kali panjang sisi 

 yang sejajar lainnya. Tinggi trapesium tersebut merupakan rata-rata dari 

 panjang sisi-sisi yang sejajar. Jika luas trapesium tersebut 256 cm
2
 maka 

 hitunglah tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium tersebut! 

P : Menurut kamu dari soal nomor 6 ini masalahnya apa Dim?  

S : Nomor 6 ya Kak? Tinggi dan sisi sejajar trapesium. 

P : He’e. Terus kemudian transformasinya berarti?  

S : Pakai luas trapesium Kak. rumus trapesium. 

P : He’e. Rumus luas trapesium apa?  

S : ((a + b) : 2) × tinggi.  

P : a-nya itu apa?  

S : Itu Kak...sisi sejajar.  

P : Jadi a sama b itu, sisi-sisi sejajar? 

S : He’e.. 

P : Oke. Nah...kan kamu dari memahami masalah sama kemampuan 

 memproses itu sudah, eh...sama transformasi itu sudah benar. Tapi kenapa 

 pada kemampuan memproses kamu belum mengerjakan sama sekali? 

S : Masih bingung soalnya Kak.  

P : Masih bingung dengan soalnya? 

S : Iya. 

P : Yang kamu bingungkan bagian mana Dim? 

S : Semuanya Kak.  

P : Kalau kamu coba kerjakan sekarang bisa enggak? 

S : Enggak tahu Bu.  

P : Coba saya bantu. Coba kamu gambar trapesium dulu. 

S : Ya Kak. 

P : Nah...di soal ini kan sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya 3 × sisi 

 yang sejajar lainnya. Ada berapa sisi sejajar pada trapesium? 

S : 2 Kak. 

P : He’em. Kalau kamu buat permisalan, berarti apa sama apa? 

S : Permisalan gimana Kak?  
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P : Misale kan tadi kamu simbolkan a dan b. 

S : Ohh.. 

P : Berarti misale yang satu a berarti yang satunya lagi apa berdasarkan dari 

 kalimat ini?  

S : b. 

P : Mmm...iya. Kan sisi yang sejajar itukan a sama b. Nah berdasarkan soal ini, 

 misalnya salah satu sisi yang sejajar pada trapesium panjangnya 3 kali 

 panjang sisi yang sejajar lainnya. Misalnya sisi yang sejajar lainnya itu sama 

 dengan a. Berarti sisi yang sejajar pada trapesium yang panjangnya 3 kali 

 panjang sisi yang sejajar lainnya itu sama dengan? 

S : Oohhh...iyaa. 

P : Jadi a dan b itu diganti dengan? 

S : a...3... 

P : He’e..3? 

S : 3a Kak.  

P : Oke 3a, pinter. Berarti sisi yang sejajar itu a dan 3a atau 3a dan a.  

S : Oooh...oke. 

P : Iya. Nah...sudah paham? 

S : Iyaa,ya..mudeng. 

P : Nah sekarang dilanjutkan ke tinggi trapesium. Itu gimana tinggi 

 trapesiumnya?  

S : Tinggi trapesium? 

P : Rata-rata...? 

S : Rata-rata dari panjang sisi sejajar. 

P : He’em. Berarti gimana kalau rata-rata? 

S : Ya dihitung rata-ratanya Kak. 

P : Iya. Menghitung rata-rata itu gimana? 

S : Dijumlahin semua terus dibagi 2. 

P : Yasudah coba. 

S : Iya. Kan jumlah sisi sejajar 2. Berarti yang ini bagi 2 ya Kak? Ini dijumlahin 

 terus dibagi 2 ya? 

P : Coba saja.  

S : Ya. 
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P : Berarti sama dengan tingginya berapa?  

S : 4a dibagi 2 Kak. 

P : He’em. Sama dengan berapa? 

S : 2a Kak.  

P : He’eh. Berarti tingginya sama dengan? 

S : 2a. 

P : Ini apakah sudah ketemu tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar? 

S : Belum.  

P : Belum. Ini apa? 

S : Ini tinggi. Tingginya 2a. 

P : He’em. Nah..apakah ini sudah menjawab dari soal ini? 

S : Belum. 

P : Belum. Terus dilanjutkan. Ini kan berarti baru ketemu dalam bentuk a. 

 Berarti kamu harus menemukan apa? Nilai dari? 

S : a-nya. 

P : He’em, nilai dari a-nya. Coba dilanjutkan. 

S : Berarti aku pakai rumus yang ini..menghitung panjang sisinya?  

P : Iya coba. 

S : Yang ini? 

P : Iya coba dikerjakan. 

S : 256  : 8 ya Kak? 

P : Sebentar...kok bisa kayak gini? Ini 8a darimana?  

S : Oh iya ya. 4a ya Kak?  

P : Iya 4a. Eh sebentar...a + 3a = ? 

S : 4a. 

P : He’e..4a per..? 

S : 2. Berarti 2a Kak. 

P : He’e. Terus diapakan ini? 

S : (2a)
2
..4a

2
 Kak. 

P : Iya.  

S : 256 : 4 = 64 Kak. 

P : Berarti a = ? 

S : √   = 8 Kak. 
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P : Iya. Nah berarti ketemu kan nilai a-nya? Nah sekarang kamu bisa enggak 

 mencari tinggi dan panjang sisi-sisi yang sejajar pada trapesium? Tadi kan 

 sudah kamu misal-misalkan itu. Berarti yang pertama sudah ketemu. 

 Panjangnya berapa?  

S : Mmm..8. 

P : 8 apa? 

S : 8a. Oh...8 cm. 

P : He’em. 8 cm maksudnya. Terus sisi yang sejajar lainnya berarti berapa tadi?  

S : 3a. 38. 

P : 38? 

S : 3 × 8 

P : Iya. 3a itu 3 × 8, bener. Jadi sama dengan berapa? 

S : 24 Kak. Iya, 24 ya? 

P : Iya. Terus sekarang nyari apalagi yang belum? 

S : Tinggi.  

P : He’em. Tinggi berapa berarti? 

S : Tingginya 2a Kak. 

P : He’em..berarti berapa? 

S : 2a berarti 2 × 8. 16 Kak?  

P : Iya. Coba sekarang ditulis hasilnya berapa-berapa saja. Panjang sisi sejajar 

 yang satu sama dengan? Tulisannya agak gede dong enggak kelihatan.  

S : Panjang sisi sejajar satu samadengan 8 cm. Terus yang lainnya 24 Kak.  

P : Tingginya?  

S : Tingginya 16 cm. 

P : Oke...sip. Pinter. Bisa kan ternyata?  

S : Ya. 

P : Gimana, soalnya sulit?  

S : Lumayan Kak.  

P : Kalau ada soal kayak gini lagi, bisa mengerjakan?  

S : Enggak tahu. 

P : Ya...terbiasa enggak dengan soal-soal yang kayak gini? 

S : Enggak Kak.  

P : Biasanya gurunya ngasihnya soal yang gampang-gampang ya?  
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S : Ya...yang apa namanya..ini kan enggak ada angkanya Kak. Sulit. 

P : Gitu? Oke yasudah. Ada lagi yang mau disampaikan Dimas?  

S : Enggak Kak. 

P : Oke. Yasudah, terimakasih ya sudah membantu saya untuk penelitian ini. 

 Wassalamu’alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Terimakasih ya Dimas. 

S : Sama-sama. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 4: 

 

P : Selamat pagi Riko. 

S  : Pagi. 

P  : Namanya siapa ya? 

S  : Riko Vani Setiawan. 

P  : He’e, bisa dipanggil siapa? 

S  : Riko. 

P  : Riko. Dek Riko kemarin kan kamu sudah mengerjakan soal ulangan 

 matematika ya? 

S  : Ya.. 

P  : Iya...nah materi segiempat. Saya nanti ee...mau nanya-nanya sama kamu 

 tentang jawaban dari hasil ulangan kamu. Mungkin yang pertama dari soal 

 nomor 1 dulu. Kamu bisa bacain soal nomor 1? 

S  : Bisa. 

P  : He’em..coba dibacain dulu. 

S  : Apa yang terjadi pada luas daerah jajargenjang yang baru jika a) tingginya 

 dua kali tinggi semula. b) alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi 

 jajargenjang semula? 

P  : OK. Nah, kamu masih inget enggak tentang prosedur Newman? 

S  : Inget. Yang ini toh. 

P  : Iya. Nah, setelah membaca berarti kamu harus apa? mema.. 

S  : Memahami masalah. 

P  : Nah menurut kamu masalahnya di sini apa dek? Mencari apa ya 

 masalahnya ya? 

S  : Mencari tinggi dua kali tinggi jajargenjang semula. 

P  : Oh...ya. OK, OK, OK. Ini, ini berarti sama masalahnya ini ya? Mencari...? 

S  : Alas dan tingginya. 

P  : Hla terus kalau dari pertaanyaan ini, apa yang terjadi...? 

S  : Pada luas jajargenjang, daerah.. 

P  : He’e, berarti masalahnya apa dek? 

S  : Hmmm....apa ya? 

P  : Luas daerah atau itu...mencari tinggi dan alas? 
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S  : Luas daerah. 

P  : He’e, berarti masalahnya mencari luas daerah.. Tapi syaratnya kan ini 

 ya...yang pertama syaratnya, oh...ternyata tingginya dua kali tinggi 

 jajargenjang semula. Yang keduaa, alas dan tingginya dua kali alas dan tinggi 

 jajargejang semula. Nah terus setelah memahami masalah berarti apa? 

S  : Transformasi. 

P  : He’e. Kalau luas daerah jajargenjang itu transformasinya apa ya? 

S  : Alas kali tinggi. 

P  : Alas kali tinggi. Pinter... Sekarangproses.  Nah untuk yang a) ini kan kamu 

 bener-bener enggak ada di sini. Nah kalau luas yang lama itukan apa dek? 

 Luas sama dengan alas kali tinggi ya? Sekarang luas yang baru. Luas yang 

 baru itu alasnya, eh...apa yang berubah dek? 

S  : Tingginya. 

P  : He’e...tingginya berapa kali? 

S  : Dua kali tinggi. 

P  : He’e. Bisa enggak kamu kerjakan berarti? Alasnya berarti tetep enggak di 

 sini yang a)? 

S  : Ya. 

P  : He’e. Coba dikerjakan kembali. Luasnya...tingginya...tinggi yang baru sama 

 dengan berapa kali? 

S  : Tinggi × 2. 

P  : He’e 2. Berarti 2 apa? 

S  : 2×. 

P  : 2t ya? 

S  : Iya. 

P  : Berarti alas kali...? 

S  : 2t. 

P  : He’em. Berarti samaa dengan luasnya berapa kali? Berapa kalinya? 

S  : 2 kalinya. 

P  : Iya. Berarti 2... ya coba ditulis! Berapa kalinya? 2 × L. 

S  : Ini... 

P  : Ya. Nah...2 × L1 ya? Iya...berarti yang b) kamu bisa mengerjakan kan? 

 Coba kerjakan yang b)? 
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S  : Ini...? 

P  : Samadengan yang a) tapi alasnya, alas dan tingginya 2 × alas dan tinggi 

 jajargenjang semula. alasnya berapa kali alas semula? 

S  : 2 kali. 

P  : Tingginya berapa kali? 

S  : Tinggi...2 kali. 

P  : He’e. Berarti luas yang baru sama dengan? 

S  : Ini Bu, 2a. 

P  : He’em..2a ditulis? 

S  : 2t. 

P  : He’em. Berarti luasnya berapa kali? 

S  : 2. 

P  : Hemmm? Kok 2? 

S  : 4! 

P  : He’e...4 × Luas...? 

S  : Luas semula. 

P  : Bisa kan mengerjakan? Kenapa kemarin enggak bisa? Nah berarti kenapa 

 kemarin kamu enggak mengerjakan sama sekali? 

S  : Hla bingung. 

P  : Ooo..bingung. Bingung karena...? Di sini itu kan soalanya enggak ada 

 angka-angkanya ya dek ya? Enggak ada.. 

S  : He’em... 

P  : Kan biassane ada angka 9 cm atau berapa cm.. ini kan enggak ada. 

 Mmm..menurut kamu soal yang ada angkanya dengan yang Cuma kayak gini 

 gampangan yang mana dek? 

S  : Mudah yang ada angkanya. 

P  : Berarti terbiasa juga dengan yang ada angkanya ya? 

S  : Iya! 

P  : Ini soalnya sulit enggak? 

S  : Iya! 

P  : Mmm...apalagi ya... Berarti sekarang sudah pahamkan. Ternyata, 

 oh...masalahnya adalah mencari...? Luas daerah...? 

S  : Jajajrgenjang. 
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P  : Jajajrgenjang yang baru jika alasnya berubah gimana, jika tingginya 

 berubah, alas dan tingginya berubah gimana? Oke, Oke. Berarti sal nomor 1 

 sudah bisa. Lanjut ke soal nomor 4. 4, 4, 4...yang nomor 4. Nah. Kamu 

 langkahnya yang pertama kamu bacakan dulu coba dek! 

S  : Suatu hiasan yang terdapat di dalam istana terbuat dari lempengan emas 

 murni berbentuk belah ketupat dengan luas 60 cm
2
. Bila perbandingan 

 panjang diagonalnya 2 : 1, tentukan panjang diagonal-diagonalnya 

 danpanjang sisi belahketupat tersebut! 

P  : Ya! Berarti di sini masalahnya apa? 

S  : Panjang diagonal. 

P  : Dan...? 

S  : Panjang sisi belahketupat. 

P  : Sek...di sini kamu benar enggak jawabannya. Hhhmm...bener. kemudian ini 

 kan berkaitan dengan apa? Mencari panjang sisi dan panjang diagonal 

 ya...terus transformasi yang kamu gunakan aapa dek? 

S  : Luas. 

P  : He’e...berhubungan dengan luas. Berarti luas saama dengan? Kalau apa 

 ini...belahketupat ya? 

S  : Iya. 

P  : Yaitu? 

S  : (
     

 
) 

P  : He’em... Sekarang prosesnya. Sekarang proses. Prosesnya itu, luasnya 

 diketahui diagonal..perbandingannya diketahui. Bisa enggak kamu 

 selesaikan? Kalau 2 : 1 itu berarti apa banding apa? disimbolkan dengan apa 

 2 : 1? 

S  : Mmm... 

P  : Haa...ini ni. Dari soal ini kan luasnya diketahui, diagonalnya juga diketahui 

 tapi baru perbandingannya. Bisa enggak kamu selesaikan? Kemarin itu kan 

 kamu belum. He’e...kemarin itu kan 
 

 
   . Oke...sek, sek, sek...kok 

 

 
 ya? Ini 

 kenapa kamu nulisnya 
 

 
 dek? 

S  : 1 + 2. 
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P  : Oh...ini 3 ini 1 + 2. 1 + 2 ini kan apa namanya, sebentara...kalau kamu 

 pakai simbol x bisa enggak? Misal 2 : 1 berarti 2x sama 1x kayak gitu bisa 

 enggak? 

S  : Ya, agak Bu. 

P  : Ee..oo...kalau misale kamu selesaikan. Iniksn...ini...sebentar-sebentar 

 
 

 
    Itu berapa? Coba kamu selesaikan yang pake x dek. Luasnya tadi 

 berapa? L = d1 × d2. d1 nya berarti berapa? 2... 

S  : x 

P  : He’e dikali...? 

S  : 1x. 

P  : He’e. Bisa enggak diselesaikan sendiri. x-nya berarti berapa? 64 = 2x × 1x 

 = ? 

S  : 3. 

P  : Eh...? 2 × 1? 

S  : Inikan 2, x-nya ada 2. 

P  : He’e...berarti 2x × 1x = ...? 

S  : 3. Eh...2x
2
. 

P  : He’e...itu diselesaikan aja! Samadengan...? He’e...berarti x
2
nya berapa? 

 Eh...sebentar-sebentar. Sebentar, salah-salah! Luas itu = 
     

 
 ya? 64 = 

     

 
. 

S  : Ini. Bagi ini... 

P  : Ya boleh. Berarti 64 = ....× x. 

S  : Kali. 

P  : x
2
. 

S  : .... 

P  : Ya. x
2
 ya? 

S  : kali 1. 

P  : Ya kali satu enggak apa-apa. Terus berarti x
2
-nya berapa? Di...? 

S  : Diakar. 

P  : Iya! √    ? Iya, 8 cm. Ini berarti nilai apa dek tadi? Nilai...? 

S  : Nilai...apa ...x? 

P  : Nah berarti dapat mencari d1 sama d2 ya? d1 tadi apa? 

S  : 2. 
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P  : He’em. d1 = ...berarti d1 berapa dek? 

S  : 4. 

P  : Kok bisa 4? Eh...x-nya berapa? d1 itu kan 2x. Berarti d1 = ...? 

S  : 28. 

P  : 2x itu...d1 itukan 2. Misale 2a. Berarti kan misalnya a-nya 4 berarti 2 × 4 = 

 8. Jadi kalau 2x = ...? 2× = ...? 

S  : Kali 8. Berarti...16! 

P : He’e..terus d2 berapa? 

S  : 8. 

P  : He’e 8. Nah terus setelah itu nyari apalagi dek? Tadi panjang diagonal 

 ketemu, terus nyari apalagi? 

S  : Sisi. 

P  : He’e..panjang sisi. Bisa enggak nyari panjang sisinya? Pakai apa dek kira-

 kira? Coba digambar dulu! 

S  : Rumus Bu? 

P  : Gambar dulu belahketupat. Eh ini apa? Belahketupat kan? Coba digambar, 

 terus berarti nyari sisinya itu yang seperti apa? Ya...ya.. 

S  : Heheh 

P  : Berarti nyari...? 

S  : Sisinya. 

P  : Sisinya sama enggak kalau belahketupat? 

S  : Sama. 

P  : He’eh sama. Berarti sama saja ya? Nah berarti harus pendekatan apa kalau 

 mencari sisi? 

S  : Phytagoras. 

P  : He’eh Phytagoras. 

S  : Dari 16. 

P  : He’e..d1 berapa? d2 berapa? Sebentar...gambarnya itu...Eee...d1 tadi berapa? 

S  : 16. 

P  : He’e. Jadi misalnya sini 16 berarti sini berapa? 

S  : 16. Eh... 

P  : Separonya? 

S  : 8. 
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P  : He’e. Berarti kalau kemudian d2? 

S  : 8. Eh 4. 

P  : Nah berarti kamu bisa nyari sisinya enggak? 

S  : Ini. 

P  : He’e. Berarti sisine yang mana? Sisi dari belahketupat? He’eh...berarti apa? 

S  : 8 kurangi... eh, 8
2
. 

P  : He’e.. 

S  : 8
2
 + 4

2
. 

P  : Yasudah, ini di...kayak gini ya dek? Oke yasudah enggak apa-apa. Lupa ya 

 sama Pytagoras ya? Bener enggak Phytagoras kayak gini? 

S  : Enggak Bu. Enggak tahu Bu. 

P  : Oke. Hehe...Iya. Kalau enggak salah Phytagoras itu kalau misale ada 

 segitiga sini siku-siku ABC. Berarti sisi BC = sisi miring ya? 

  √         ?  Yasudah enggak apa-apa kalau lupa. Oke. Berarti ini 

 yang belum bisa ketemu. Gampang enggak si soal nomor 4 sebenarnya? 

S  : Ya...agak gampang si. 

P  : Kenapa kemarin enggak selesai? Waktunya kurang atau bagaimana 

 kemarin? Kenapa?  Ini kan belum selesai...? 

S  : Udah apa...waktunya sudah habis Bu. 

P  : He’em.. 

S  : Ngerjain yang gampang dulu kok Bu. 

P  : Oh, yang gampang-gampang dulu. Oke, saya rasa sudah. Tapi bisa enggak 

 kalau misal ada soal kayak gini lagi? Sama kalau kamu inget rumus 

 Phytagoras? Ini kan tadi kamu lupa sama rumus Phytagorasnya. 

S  : Iya Bu. 

P  : Iya bisa ya. Ini kan bentar lagi kelas 2 hlo. Siap-siap ya. Yasudah, 

 terimakasih ya Riko sudah membantu saya. Semoga... 

S  : Amiin. 

P  : Semoga nilai UKKnya bagus. Rapotnya juga bagus. Amin! 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 5: 

 

P  : Selamat pagi Saudara Tegar. 

S  : Selamat pagi Bu. 

P  : Nama lengkapnya siapa? 

S  : Tegar Mugiharta. 

P  : Tegar Mu...? 

S  : Tegar Mugiharta. 

P : He’em. Nama panggilannya Tegar? He’e... Tegar kemarin kan sudah 

 menyelesaikan soal ulangan matematika ya materi segiempat. Nah, saya mau 

 nanya sama kamu tentang hasil pekerjaan kamu. Yang pertama dari soal 

 nomor 3. Eee...kamu bisa bacakan lagi soal nomor 3? 

S  : Bisa. 

P  : He’e..coba dibacakan dengan keras! 

S  : Keliling sebuaah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran 

 panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas daerah 

 persegi panjang tersebut! 

P  : Oke. Masih inget tentang Prosedur Newman? 

S  : Sedikit. 

P  : Sedikit. Setelah membaca soal langkah selanjutnya apa Dek? 

S  : Memahami soal. 

P  : He’em, memahami masalah. Masalahnya... oh ya, kenapa kemarin di sini, 

 di jawaban kamu tidak ditulis langkah-langkah prosedur Newman? 

S  : Enggak hafal Bu. 

P  : Oke, enggak hafal. Tapi sekarang sudah tahu ya? Setelah...nah, dari sini 

 masalahnya apa yang nomor 3? 

S  : Luas. 

P  : Mencari... 

S  : Luas persegi panjang. 

P  : Mencari luas persegi panjang. Kalau luas persegi panjang berarti 

 transfor...oke setelah memahami masalah apa langkah selanjutnya? 
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S  : Hhmm...kamu pilih apa? Pendekatannya dulu. Kamu pilih pendekatannya 

 atau transformasi. Kalau luas persegi panjang itu kita berarti harus tahu apa 

 Dek? 

S  : Sisi. 

P  : He’e..atau kalau biasanya apa Dek? 

S  :  Panjang × lebar. 

P  : He’e, panjang × lebar. Berarti kan kamu harus tahu panjang sama lebarnya. 

 Nah kemarin di sini jawabanmu itu...mmm....iya, sebentar. Ini kenapa bisa 

 seperti ini? Ini kamu bisa jelaskan kepada saya enggak kenapa kemarin 

 prosesnya seperti ini? 10 : (3 + 2). Maksudnya di sini apa dek? 10 : (3 + 2)? 

S  : 100 Bu. 

P  : Oh iya., 100 : ( 3 + 2) 

S  : Perbandingannya 3 : 2. 

P  : He’e.. 

S  : Terus kelilingnya 100. 

P  : He’em. Oke berarti kamu mau mencari sisi. He’em. Berarti 20 ya? 

 Sebentar, kalau keliling itu rumusnya apa si kalau keliling? 

S  : Sisi + sisi + sisi + sisi. 

P  : Sisi + sisi + sisi + sisi. Oke ya. Tapi kan ini persegi panjang ya? Berarti 

 sisinya kan beda ya? Cuma 2 yang sama. Atau kelilingnya sama dengan apa? 

S  : 2 × (p + l). 

P  : He’em. Berarti di sini kelilingnya berapa? 

S  : 100. 

P  : Bisa enggak kamu cari? Ini kan...bisa enggak dicari panjang dan lebar di 

 sini? Eeee...oke, kamu pakai perbandingan kayak gini enggak apa-apa. 

 Cuman kan di sini kan langsung kamu bagi 100 : (3 + 2). Tadi keliling itu kan 

 2 × (p + l). Berarti gimana? 

S  : Berarti 100... 

P  : Ditulis saja enggak apa-apa. 100... 

S  : 
   

 
. 

P  :  
   

 
. Oke. Oh, berarti kamu ini ya..lupa dengan langkah ini? Ini kenapa,  

 kalau kemarin kenapa seperti ini? 
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S  : Lupa. 

P  : Oke. Kalau keliling kan 2 × (p + l). Misale di sini 100. 2 kali panjang sama 

 lebarnya berapa? 3x + 2x. Atau kalau kamu mau menyelesaikan, 100 kamu 

 bagi 2 dulu kan? Baru ketemu 50. Nanti 50 dibagi...50 dibagi 5. Berarti 

 ketemu 10. Berarti perbandingan ini kan misale tadi x dan 3x itu kan tadi x-

 nya berarti sama dengan berapa? 

S  : 10. 

P  : He’em. Eee...nomor 3 ini menurutmu sulit enggak? 

S  : Sulit. 

P  : Sulitnya dimana? 

S  : Lupa caranya Bu. 

P  : Kalau sekarang disuruh menyelesaikan lagi bisa enggak? Kalau ada 

 perbandingan-perbandingan kayak gini? 

S  : Bisa. 

P  : OK, sebentar. Coba kamu selesaikan sekarang sebisa kamu saja. Bingung? 

 Masih bingung? 

S  : Iya! 

P  : Yasudah enggak apa-apa. Oke, berarti nomor 3 masih bingung. He’em..tapi 

 tahu kan. Eh, sebentar...tadi luas, kalau luas persegi panjang apa rumusnya? 

S  ; Panjang × lebar. 

P  : He’eh...kalau keliling persegi panjang rumusnya? 

S  : 4 × sisi. 

P  : Oke enggak apa-apa. Oke terimakasih untuk soal nomor 3. Sekarang kta 

 lanjut ke soal nomor 5. He’emh... 

S  : Pertama kamu bacakan dulu soalnya. 

P  : Diketahui sebuah layang-layang seperti pada gambar disamping. Diagonal 

 AC dan BD berpotongan di titik O. Panjang dua sisi yang berdekatan adalah 

 10 cm dan 17 cm. Panjang diagonal yang terpanjang adalah 20 cm.Hitunglah 

 luas layang-layang jika diketahui pula panjang DO 6 cm! 

P  : He’em...dari sini masalahnya apa berarti Dek? 

S  : Luas layang-layang. 

P  : Mencari luas layang-layang. Terus pendekatannya atau transformasi yang 

 digunakan? 
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S  : (Diagonal 1 × diagonal 2 ) : 2. 

P  : He’em. Ini bener ya. Sekarang prosesnya. Nah, jawaban kamu di sini 

 diagoal 1 sama dengan benar 20 ya. Kemudian diagonal 2 kenapa bisa 37? 

 Kemarin berapa berapa? Atau jangan-jangan kemarin nyontek ya? 

S  : Enggak. 

P  : Enggak? Yakin? 37 dapat darimana? 10 + 17 jangan-jangan? 

S  : 20 + 17. 

P : Oh..20  + 17. 20 itu yang mana? Diagonal yang mana? Ini? 17 yang mana? 

S  : Yang ini. 

P  : Ee..yang ini. Oke..diagon..oke berarti ini enggak apa-apa jawabanmu  

 seperti ini. Nah sekarang coba ka...coba kita perhatikan ke soal nomor 5. 

 Diagonal yang satu kan ini ya, DB 20 cm. 

S  : Iya.  

P  : Diagonal 2 yang mana? 

S  : A sama D. 

P  : AD. Diagonal 2 = AD. AD sudah diketahui belum panjangnya? 

S  : Belum. 

P  : Belum. Berarti harus mencari AD untuk mengetahui luas harus tahu apa 

 dulu? Kan sudah diketahui DB, berarti kita harus mencari..? A...? 

S  : AC. 

P  : Dari sini, kamu bisa enggak berarti mencari AC dulu? Di..ini...panjang ini 

 yang diketahui A...coba-coba kamu gambar di sini saja dulu. Digambar dari 

 soal ini kamu kasih angka-angkanya juga coba. Yang 10 yang mana, yang 17 

 yang mana, yang 6 cm yang mana?Coba gambarnya agak gede. Dari 

 soal...coba gambarnya yang agak gede. Enggak sama saja, Cuma yang gede. 

 Tadi kan kecil banget. Nah...begitu. He’e oke. Nah coba dikasih nama 

 sekalian. Ini apa namanya. Nah ini berarti di sini kan kamu belum ketemu 

 nilai AC ya? Bisa enggak cari AC dari gambar ini? Pakai pendekatan apa 

 Dek? Kalau di sini diketahui 10, di sini diketahui 6. Kalau misale kita pakai 

 segitiga bisa enggak cari panjang? Jangan cari AC dulu berarti, kita cari A...? 

S  : AO. 

P  : He’e..pakai apa Dek? 

S  : Rumus segitiga. 
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P  : Oh. Rumus segitiga itu yang mana? 

S  : (a × t) : 2 

P  : Oke enggak apa-apa. Oke-oke Dek. Eeee...kalau Phytagoras kamu tahu 

 enggak? 

S  : Enggak! 

P  : Oh, enggak tahu Phytagoras? Rumus Phytagoras itu kalau enggak salah itu 

 saya sudah pernah menjelaskan. Kamu kemana waktu saya menjelaskan? 

S  : Catatannya hilang kok. 

P  : Ooo...catatannya hilang. Tapi mendengarkan enggak? 

S  : Dikit. 

P  : He’emh.. Oke. Nah, misal coba, saya ajarkan sedikit ya.Inikan segitiga 

 OBD ya. Di sini berapa? BD? 

S  : BD 10. 

P  : Sini 6. Segitiga itu...OC = √    Ini kan sisi sini ya. Sisi miring kuadrat 

 dikurangi...Nah coba kamu hitung.Bisa enggak di sini? Ketemu OC-nya? 

 He’e..berarti sama dengan...? 

S  : 4. 

P  : He’e..enggak apa-apa. Iya...seharusnya si ini dikuadratkan dulu. Jadi 10
2
 - 

 6
2
 = 100 – 36 = 64. Akar 64 = ...? 

S  : 8. 

P  : 8. Berarti OC-nya? 

S  : 8. 

P  : OC-nya 8. Berarti AC berapa kali? 

S  : 16. 

P  : 16. Nah...berarti luasnya = ...? Tadi diagonal 1 berapa? 

S  : 20. 

P  : d2? 

S  : 16. 

P  : Berarti luasnya berapa? 

S  : Mmm...160. 

P  : He’em...bisa kan ternyata? Oke. Jadi nomor...Oke, ee..ee..ee...jadi kamu 

 lupa dengan rumus Phytagoras. Tapi dari soal ini kamu sebenarnya paham 

 enggak si? 
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S  : Paham. 

P  : Paham. Kan kalau disuruh mencari luas layang-layang transformasinya 

 kamu juga bener. Kamu juga tahu bahwa d2 nya AC dan d2-nya belum 

 diketahui. Terus cuman kamu lupa dengan rumus Phytagoras. Ya, enggak 

 apa-apa. Kalau kemarin, kamu menyelesaikan seperti ini kenapa? Kenapa 

 enggak coba mengerjakan dengan Phytagoras? Enggak kepikiran kesana? 

S  : Enggak. 

P  : Oke. Saya rasa cukup. Besok kan kalau ada soal-soal seperti ini ya 

 mengerjakan. Nanti kan UAN paling enggak keluar lagi soal-soal kayak gini. 

 Oke, terimakasih Saudara..terimakasih Dek Tegar. Maaf kalau mengganggu 

 waktu kalian. 
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Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 6: 

 

P  : Selamat pagi. Ini dek siapa ya? 

S  : Adelia. 

P  : Oh ya. Adelia nama lengkapnya siapa? Adelia...? 

S  : Adelia Dewi Novitasari. 

P  : Adelia Dewi Novitasari, nama panggilannya siapa?  

S  : Adel. 

P  : Adel. Kan kemarin mengerjakan soal ulangan matematika materi segiempat 

 ya? 

S  : Ya. 

P  : Ini kan nanti saya mau menanyakan beberapa pertanyaan. Nomor 3 dan 

 nomor 5. Nah mungkin yang pertama dari nomor 3 dulu. Kamu bisa enggak 

 bacakan soal nomor 3? 

S  : Bisa. Keliling sebuah persegi panjang adalah 100 cm. Perbandingan ukuran 

 panjang dan lebar persegi panjang tersebut adalah 3 : 2. Hitunglah luas daerah 

 persegi panjang tersebut. 

P  : Oke. Darisini kamu tahu enggak masalahnya itu disuruh nyari apa?  

S  : Luas. Eeh..ini, panjang dan lebar. Panjang lebar. 

P  : Eee...dari soal ini nyari panjang dan lebar? Terus kalau ini, pertanyaan yang 

 terakhir ini apa? 

S  : Luas. 

P  : He’em. Berarti disuruh mencari apa? 

S  : Itu... 

P  : He’em, nyari panjang dan lebar. Kemudian? 

S  : Tambah. 

P  : Iya he’em. Berarti inti dari soal nomor 3 nyari apa Dek? 

S  : Nyari itu... 

P  : Nyari panjang dan lebar, kemudian? 

S  : Mmm...nyari luas. 

P  : Oke. Berarti nyari luas ya? Nah tapi di soal kamu. Eh, kamu tahu enggak 

 prosedur Newmn Dek? Enggak tahu ya? 

S  : Enggak. 
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P  : Kemarin waktu saya masuk menjelaskan itu kamu enggak berangkat? 

S  : Enggak berangkat. 

P  : Ooo...enggak berangkat. Berarti nomor 3 itu masalahnya mencari keliling, 

 eh...mencari luas. Nah kemudian prosesnya. Kalau mencari luas berarti, 

 ee...rumus yang harus digunakan apa Dek kalau luas persegi panjang?  

S  : Panjang × lebar. 

P  : He’em. Panjang × lebar. Berarti di sini sudah diketahui panjang sama 

 lebarnya belum? 

S  : Belum. 

P  : Belum. Baru apa namanya? 

S  : Perbandingan. 

P  : Oke perbandingan. Eee...ini di sini kamu mengerjakan keliling, 

 perbandingan. Ini di proses mu kenapa kamu bisa mendapatkan panjangnya 

 20 dan lebarnya 10? 

S  : Lupa. 

P  : Kalau kamu mengerjakan sekarang bisa enggak? 

S  : Haaaa? 

P  : Enggak, cuma dikerjakan saja. Kan kelilingnya berapa? Kelilingnya apa? 

 Terus panjang sama lebarnya berapa? Terus nanti nyari luas. 

S  : Iya. 

P  : Bisakan? Perbandingannya...? Ini berarti kamu cari apa dulu berarti? 

S  : Panjang sama lebar. 

P  : He’e..panjang sama lebar dan keliling ya? Berarti bisa dicari panjang sama 

 lebarnya enggak? Keliling itu apa? 

S  : 2 × (p + l). 

P  : He’em..Terus berarti keliling = 2× (p + l). Terus kelilingnya tadi berapa? 

S  : 100. 

P  : He’em. Panjangnya tadi disimbolkan sama apa? 3 : 2 itu berarti 3? 

S  : 3a.. 

P  : Iya boleh 3a. Terus lebarnya berarti? 

S  : 2b. 

P  : Kok 2b? Kan ini kamu 3 : 2, berarti sama-sama disimbolkan dengan? 

S  : 3a. 
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P  : 3a dan? 

S  : 2a. 

P  : Nah coba dicari berarti nilainya berapa? 

S  : Mmmm... 

P  : Oh  iya, ini di sini jumlah kenapa di sini...? 

S  : Oh  iya. 

P  : Nah, coba diselesaikan. Jadi nilai a-nya berapa? 

S  : 10. 

P  : Iya. Berarti panjangnya di sini berapa? Tadi panjangnya simbolnya apa? 

S  : 3a. 

P  : He’em. Berarti panjangnya berapa?  

S  : 10! Eh..3 × 10. 30! 

P  : Iya. Coba ditulis panjangnya berapa lebarnya berapa? 

S  : lebarnya 20. 

P  : He’em. Berarti luasnya? 

S  : Luasnya... 

P  : Luas  tadi rumusnya apa? 

S  : Panjang + lebar, eh panjang × lebar. 

P  : Iya. Berarti luasnya berapa? Satuannya apa? Iya...bisakan mengerjakan? 

 Kemarin kenapa enggak bisa? 

S  : Belum tahu. 

P  : Ooo...belum tahu. Tapi sekarang sudah tahu ya? 

S : Iya. 

P  : Jadi kalau ada soal seperti ini lagi bisa mengerjakan? 

S  : Bisa. 

P  : Ini menurut kamu kesulitannya dimana Dek? 

S  : Yang ini hlo...nyari angkane.  

P  : Ooo...mencari? 

S  : Mencari panjang lebar. 

P  : Mencari panjang sama lebar. Berarti kan di sini ada perbandingan-

 perbandingan kayak gitu ya? Itu yang membuat kamu bingung? 

S  : He’em. 
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P  : Terbiasa enggak dengan soal-soal yang seperti ini atau kemarin kan sudah 

 UKK ya, soal-soalnya gampang enggak? 

S  : Gampang. 

P  : Jadi soalnya diketahui panjang, lebar terus disuruh nyari luas kayak gitu? 

S  : Tapi yaaa...lumayan ding, agak susah. 

P  : Oh begitu. Ini berarti jarang dengan soal-soal yang seperti ini ya? Ada lagi 

 yang mau disampaikan? 

S   : ....... 

P  : Berarti kalau enggak mau lupa apa? 

S  : Sering belajar. 

P  : Oke. Sebentar belum selesai ya. Ini baru nomor 3. Sekarang nomor 5. 

 Pertama kamu bacakan dulu soalnya. 

S  : Diketahui sebuah layang-layang seperti pada gambar di samping. Diagonal  

 AC dan BD berpotongan di titik O. Panjang 2 sisi yang berdekatan adalah 10 

 cm dan 17 cm. Panjang diagonal yang terpanjang adalah 20 cm. Hitunglah 

 luas layang-layang jika diketahui panjang DO 6 cm.  

P  : Oke. Dari soal ini menurut kamu permasalahannya apa Dek? 

S  : Permasalahannya? 

P  : He’em.Yang harus dicari itu apa? Yang harus diselesaikan? 

S  : Luas. 

P  : Mencari luas. Terus kemudian kalau luas dari layang-layang itu rumuse 

 yang harus digunakan apa? 

S  : (Diagonal 1 × diagonal 2) : 2 

P   : Sekarang prosesnya. Kemarin jawaban kamu nomor 5 ya? 
     

 
  17 × 10. 

 Coba,  ini kenapa diagonal 1  17, diagonal 2  10. Kalau dari soal ini apa?   

S  :  Panjang sisi yang berdekatan adalah 10  cm dan 17 cm. 

P  : Nah menurut kamu yang 10 dan 17 cm itu yang mana? 

S  : Ini dan ini.a 

P  : He’e. Berarti bukan diagonal ya 10 sama 17. Ini berarti kemarin 

 diagonalnya 10 sama 17 karena?  

S  : Enggak tahu kok Bu. 

P  : Ooo...enggak tahu. Karena kemarin bingung? 

S  : He’em. 
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P  : Tapi sekarang sudah tahu ya kalau 10 dan 17 itu sisi dan bukan diagonal. 

 Nah terus lanjutannya. Panjang diagonal yang terpanjang adalah? 

S  : 20. 

P : Yak. Berarti yang terpanjang yang mana? 

S : BD. 

P : Ya, berarti BD ya. BD = ? 

S : 20. 

P : He’em. Terus kalau mau cari layang-layang berarti harus tahu? Kan 

 diagonal yang satu sudah tahu. Berapa diagonal yang satu? 

S : Diagonal 1 20. 

P : Sekarang diagonal yang ke-2 sudah tahu belum? 

S : Belum. 

P : Belum. Berarti harus apa Dek? 

S : Cari. 

P : He’em. Cari apa Dek? 

S : Diagonal 2.  

P : Bisa enggak kamu cari diagonal 2? 

S : Belum bisa. 

P : Kemarin kamu jawab ini ya 
   

 
   . Ini berarti 65 itu apa ya? 

S : Luas. 

P : Terus kemudian di sini kok ada lagi. 
     

 
  17 + 10 = 27 ini maksudnya 

 apa Dek?  

S : Itu aku bingung sama jawabanku sendiri. 

P : Ooohh begitu. Berarti kemaarin mengerjakan yasudah mengerjakan saja 

 gitu?  

S : He’em.  

P : Oke. Nah sekarang bisa enggak kamu cari d2? Inikan diketahui 10. Terus 

 ada lagi enggak yang diketahui? DO berapa?  

S : DO 6. 

P : Berarti kamu kan bisa cari ini ya, AD dengan cara pakai? 

S : Phytagoras. 

P : He’em dengan Phytagoras. Coba diselesaikan. Berarti cari apa dulu? 



324 
 

 
 

S : cari diagonal. 

P : He’em cari diagonal. 

S : Pakai Phytagoras? 

P : Iya. 

S : Phytagoras yang ini? 

P : Phytagoras bagaimana rumusnya? 

S : Aku lupa. 

P : Coba diingat-ingat. 

S : Bingung. Lupa. 

P : Oh lupa. Yasudah enggak apa-apa kalau lupa. Tapi kamu tahu kan kalau 

 harus mencari diagonal 2? 

S : Iya. 

P : Tadi diagonal pertama menurut kamu apa? 

S : DB.  

P : He’em. Diagonal yang kedua apa? 

S : AC. 

P : Jadi luas layang-layang sama dengan apa Dek? 

S : (DB × AC) : 2. 

P : Oke. Karena kamu lupa dengan rumus Phytagoras jadi kamu enggak bisa 

 menemukan panjang AC. Menurut kamu soal nomor 5 ini sulit enggak si? 

S : Kalau tahu rumusnya ya enggak. 

P : Ohh begitu. Lalu kenapa kamu kemarin tidak bisa mengerjakan selain 

 karena lupa dengan rumus Phytagoras? 

S : Belum siap. Enggak tahu kalau mau ulangan. Belum persiapan. 

P : Oh begitu. Yasudah terimakasih ya Dek sudah membantu. 

S : Iya. 
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Lampiran 21. Surat Keterangan 

Surat Keterangan Ijin Observasi 
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Surat Keterangan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Surat Keterangan Ijin Penelitian 
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Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian dari Kantor Kesbangpol 

 

  



329 
 

 
 

Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian dari Dinas Pendidikan 
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Surat Keterangan Selesai Mengadakan Penelitian 
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22. Dokumentasi Penelitian 
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