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ABSTRAK 

 

 

Muarifah, A. 2016. Analisis Keterampilan Geometri Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Geometri Segiempat Berdasarkan Tingkat Berpikir Van Hiele. Skripsi, 

Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Utama Drs. Edy Soedjoko, M.Pd dan 

Pembimbing Pendamping Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 

 

Kata Kunci: Keterampilan Geometri, Segiempat, Tingkat berpikir van Hiele. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan geometri siswa 

dalam menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan tingkat berpikir van 

Hiele. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah 

kelas VII I SMP N 4 Kudus yang diberikan tes VHGT. Secara purposive sampling 

diperoleh 5 subjek penelitian, 2 subjek tingkat pre 0, 2 subjek tingkat 0, dan 1 

subjek tingkat 1. Metode pengumpulan data dengan dokumentasi, tes, dan 

wawancara. Analisis data penelitian adalah reduksi data, penyajian data, menarik 

kesimpulan, dan verifikasi. Hasil penelitian yaitu: Siswa dengan  tingkat berpikir 

geometri pre 0, tingkat 0, dan tingkat 1 memiliki keterampilan visual, verbal, 

menggambar, logika, dan terapan. Siswa tingkat pre 0 mengenal bangun 

segiempat dari bentuknya, belum dapat mendefinisikan bangun datar, belum 

mengetahui aturan melabeli bangun, belum mengetahui persamaan dan perbedaan 

segiempat, belum dapat menerapkan model geometri dan sifat-sifatnya dalam 

pemecahan masalah. Siswa dengan  tingkat 0, mampu mengenal bangun 

segiempat dan sifatnya, mulai mendefinisikan bangun segiempat, mengetahui 

aturan melabeli suatu bangun, mengetahui persamaan dan perbedaan bangun, 

mulai menerapkan model geometri dan sifat-sifat bangun dalam pemecahan 

masalah. Siswa tingkat 1, mampu mengenal segiempat dari bentuk dan sifatnya 

dengan baik, dapat mendefinisikan bangun dengan bahasa sendiri, mengetahui 

aturan untuk melabeli bangun, mengetahui persamaan dan perbedaan bangun, 

dapat menerapkan model geometri dan sifat-sifatnya dalam pemecahan masalah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa manusia 

menuju peradaban yang lebih maju dan merupakan bagian tak terpisahkan dari 

kebudayaan masyarakat. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari 

perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai 

disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang 

teknologi informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika di bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang dan 

matematika diskrit (Depdiknas, 2004). Maka pendidikan matematika memiliki 

peran penting, sebagai ilmu dasar yang digunakan secara luas dalam berbagai 

bidang kehidupan dan pengembangan ilmu pengetahuan lainnya. 

Menurut James (dalam Suherman, 1993:120) matematika adalah ilmu 

tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep 

berhubungan lainnya dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang 

yaitu: aljabar, analisis, dan geometri. Usiskin (1982:26), mengemukakan bahwa 

Geometri adalah (1) cabang matematika yang mempelajari pola-pola visual; (2) 

cabang matematika yang menghubungkan dunia fisik atau dunia nyata; (3) suatu 

penyajian fenomena yng tidak tampak atau tidak bersifat fisik, dan (4) suatu 

contoh sistem. Kemudian matematika Van de Walle (Sarjiman, 2006) 

1 
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mengungkapkan bahwa, pentingnya mempelajari geometri diantaranya adalah: (a) 

Geometri mampu memberikan pengetahuan yang lebih lengkap mengenai dunia; 

(b) Eksplorasi geometri dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah; 

(c) Geometri memainkan peranan penting dalam mempelajari konsep lain dalam 

pembelajaran matematika; (d) geometri digunakan setiap hari oleh banyak orang; 

(e) Geometri penuh dengan tantangan dan menarik.  

Berdasarkan lampiran Permendiknas No. 22 tahun 2006 tentang kerangka 

dasar dan struktur kurikulum SMP/Madrasah Tsanawiyah, ruang lingkup mata 

pelajaran matematika meliputi aspek-akpek bilangan, aljabar, geometri dan 

pengukuran, statistika dan peluang. Meskipun konsep dasar geometri sudah 

dikenal dan di pelajari siswa sejak SD, ternyata berbagai data dan hasil penelitian 

mengenai geometri menunjukkan bahwa hasil belajar siswa dalam geometri masih 

rendah. Hanya setengah dari seluruh siswa Amerika Serikat yang mengambil 

pelajaran geometri formal (Bobango, 1993:147). Selain itu, prestasi semua siswa 

dalam masalah yang berkaitan dengan geometri dan pengukuran masih rendah 

(Bobango, 1993:147). Selanjutnya, Hoffer menyatakan bahwa siswa-siswa di 

Amerika dan Uni Soviet sama-sama mengalami kesulitan dalam belajar geometri 

(Kho, 1996:4).  

Indonesia sendiri mengalami gawat darurat Pendidikan (Baswedan, 2014), 

diantaranya yaitu hasil belajar siswa Indonesia sebagai berikut: 
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Gambar 1.1 Peringkat Hasill Studi TIMSS dan PIRLS 2011 

Gambar 1.1 tersebut adalah peringkat prestasi belajar siswa Indonesia 

menurut pemetaan TIMSS dan PIRLS 2011, tampak bahwa prestasi belajar siswa 

Indonesia memperoleh urutan ke-38 dari 42 negara partisipan lainnya dengan skor 

rata-rata internasional 500. Kemudian lebih khusus di bidang geometri, masih 

banyak siswa SMP yang belum memahami konsep-konsep geometri. Sesuai 

penelitian Sunardi (2001) ditemukan bahwa banyak siswa salah dalam 

menyelesaikan soal-soal mengenai garis sejajar pada siswa SMP dan masih 

banyak siswa yang menyatakan bahwa belah ketupat bukan jajargenjang. 

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Malik (2011), mengenai 

analisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal segiempat di sekolah yang 

menjadi tempat penelitian ini yaitu SMPN 4 Kudus adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1.1 Persentase Jenis Kesalahan dalam menyelesaikan soal Geometri Kelas 

VII SMPN 4 Kudus 

No. 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep 
Penggunaan 

Data 

Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penarikan 

Kesimpulan 

1 66,67 % 16,67% 16,67% 50% 0 

2 0% 16,67% 0 0 0 

3 66,67 66,67 % 0 16,67% 0 

4 83,33% 66,67 % 0 0 0 

5 16,67% 0 0 66,67 % 0 

6 0% 0 16,67% 0 0 

    

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 dapat dikemukakan beberapa hal sebagai 

berikut: 

1. Pada soal nomor satu, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

kesalahan konsep sebesar 66,67%  

2. Pada soal nomor dua, kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

penggunaan data sebesar 16,67% 

3. Pada soal nomor tiga, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

kesalahan konsep dan penggunaan data sebesar 66,67% 

4. Pada soal nomor empat, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa 

adalah kesalahan konsep sebesar 83,33% 

5. Pada soal nomor lima, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

kesalahan teknis sebesar 66,67% 

6. Pada soal nomor enam, kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 

interpretasi bahasa sebesar 16,67%. 

Jadi, kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah kesalahan konsep. 

Namun, dalam belajar matematika tidak hanya konsep dan prinsip yang 
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dibutuhkan, tetapi juga skill (keterampilan). Hal ini sesuai dengan pendapat 

Ruseffendi (2006), objek yang terkait langsung dengan aktifitas belajar 

matematika meliputi fakta, keterampilan, konsep, dan aturan/prinsip. Sejalan 

dengan itu, Silberman, Melvin L (2004:1-2) mengungkapkan bahwa, dalam 

belajar siswa perlu “mengerjakannya” yakni menggambarkan sesuatu dengan cara 

mereka sendiri, menunjukkan contohnya, mencoba mempraktikkan keterampilan 

dan mengerjakan tugas yang menuntut pengetahuan yang telah atau harus mereka 

dapatkan. Secara umum untuk memecahkan masalah matematika, siswa bisa 

menggunakan beberapa strategi-strategi khusus. Untuk beberapa kasus tertentu 

memerlukan keterampilan khusus untuk pelaksanaan rencana dalam pemecahan 

masalah. Seperti pada permasalahan geometri, keterampilan geometri siswa dapat 

mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan rencana dalam pemecahan masalah.  

Gentile (dalam Soedjoko, 1999) menyatakan bahwa pertanyaan paling 

penting dalam pendidikan adalah bagaimana seseorang dipengaruhi oleh 

kurikulum, administrasi, ataupun guru. Dari pertanyaan itu terlihat bahwa siswa 

secara individu hendaknya yang menjadi pusat perhatian kegiatan pendidikan. 

Demikian pula penelitian pendidikan hendaknya diarahkan pada siswa secara 

individu. Menurut Mulyana (2003) pengajaran geometri yang baik harus sesuai 

dengan kemampuan anak. Kemampuan anak dapat dilihat dari proses berpikir dan 

penerapan keterampilan dalam pemecahan masalah geometri. Pembelajaran 

geometri juga perlu memperhatikan tingkat perkembangan berpikir siswa sesuai 

teori Van Hiele. Berdasarkan uraian kasus di atas, maka perlu dilakukan 

penelitian keterampilan geometri siswa berdasarkan tingkat berpikir Van Hiele 
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dengan judul penelitian “Analisis Keterampilan Geometri Siswa dalam 

Menyelesaikan Soal Geometri Segiempat Berdasarkan Tingkat Berpikir Van 

Hiele”. 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis keterampilan geometri yang dimiliki 

siswa, ditinjau dari tingkat berpikir geometri siswa sesuai teori tingkat berpikir 

Van Hiele. Analisis ini melalui kegiatan menyelesaikan soal materi segiempat 

pada siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Kudus, yang telah atau sedang menerima 

materi segiempat. Keterampilan geometri yang dimaksud adalah keterampilan 

siswa dalam belajar geometri yang menurut Hoffer (1981) terdiri dari 5 

keterampilan, yaitu: (1) keterampilan visual (visual skill), (2) keterampilan verbal 

(descriptive skill), (3) keterampilan menggambar (drawing skill), (4) keterampilan 

logika (logical skill), dan (5) keterampilan terapan (applied skill). 

1.3 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana keterampilan geometri siswa SMP Kelas 

VII dalam menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan tingkat berpikir 

Van Hiele?” 

1.4 Tujuan Penelitian  

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan keterampilan geometri siswa 

dalam menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan Tingkat Berpikir Van 

Hiele. 
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1.5 Manfaat Penelitian  

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan tambahan pengetahuan tentang keterampilan geometri siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika berdasarkan tingkat berpikir van 

hiele. 

b. Memberikan referensi bagi peneliti lain sehingga dapat menjadi perhatian 

dan dikembangkan atau ditindak lanjuti sebagai khasanah pendidikan 

secara umum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa, instrumen dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan tambahan ilmu dalam menyelesaikan soal geometri sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika.  

b. Bagi guru matematika penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

informasi penting tentang keterampilan geometri siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri. 

c. Bagi lembaga pendidikan dan sekolah yang terkait, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan 

mutu pendidikan.   

d. Bagi peneliti, sebagai pengalaman dan bekal pengetahuan untuk persiapan 

terjun dalam lembaga pendidikan agar menjadi guru yang profesional. 
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1.6 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi perbedaan pemahaman mengenai istilah-istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini, maka beberapa istilah yang perlu didefinisikan, 

meliputi berikut ini. 

1. Analisis 

Analisis dalam penelitian ini adalah penyelidikan dan penguraian data 

kualitatif tentang keterampilan geometri siswa SMP Negeri 4 Kudus dalam 

menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan tingkat berpikir Van 

Hiele. 

2. Keterampilan Geometri 

Keterampilan geometri yang diteliti dalam penelitian ini adalah keterampilan 

yang harus dimiliki siswa dalam belajar geometri.  Hoffer (dalam Dindyal, 

2007) mengemukakan lima keterampilan dasar siswa, yaitu: (1) keterampilan 

visual (visual skill), (2) keterampilan verbal (descriptive skill), (3) 

keterampilan menggambar (drawing skill), (4) keterampilan logika (logical 

skill), dan (5) keterampilan terapan (applied skill). 

3. Soal Geometri Segiempat 

Yang dimaksud soal geometri segiempat dalam penelitian ini adalah, soal 

matematika mengenai materi segiempat yang disesuaikan dengan KD yang 

harus dicapai siswa di sekolah pada tingkat SMP kelas VII dan disesuaikan 

dengan indikator keterampilan geometri. 
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4. Tingkat Berpikir Van Hiele 

Menurut teori van  Hiele, seseorang akan melalui lima tingkatan hierarkis 

pemahaman dalam belajar geometri (Usiskin, 1982). Lima tingkatan tersebut 

adalah tingkat 0 visualisasi (visualisation), tingkat 1 analisis (analysis), 

tingkat 2 deduksi informal (order), tingkat 3 deduksi (deduction), dan tingkat 

4 rigor. Setiap tingkat menunjukkan perkembangan berpikir yang dilalui 

seseorang dalam belajar geometri. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Landasan Teori 

Landasan teori di bawah ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan 

untuk menunjang penelitian ini, meliputi geometri sekolah, pemecahan masalah, 

dan teori belajar geometri.  

 

2.1.1 Geometri Sekolah 

2.1.1.1 Pengertian Geometri 

 

Geometri merupakan cabang ilmu matematika yang telah diajarkan di 

setiap jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. 

Sesuai dengan lampiran 1 Permen no.58 tahun 2004 tentang kurikulum SMP-

MTs, ruang lingkup materi bahan kajian matematika terdiri dari: Bilangan, 

aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, transformasi, peluang, dan statistika. 

Masing-masing mempunyai ciri-ciri dan hakikatnya sendiri. Dalam rangka 

mengembangkan proses pembelajaran matematika di sekolah terutama 

pembelajaran geometri, maka semua faktor yang dapat berpengaruh harus 

diperhatikan termasuk hakikat geometri itu sendiri. 

Kartono (dalam Mufarrohah, 2015) mengemukakan pengertian geometri 

dalam sudut pandang psikologi “Geometri merupakan penyajian abstraksi dari 

pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan pemetaan. 
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Bila ditinjau dari sudut pandang matematika, geometri menyediakan pendekatan-

pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya gambar-gambar, diagram, sistem 

koordinat, vektor, dan transformasi”. Menurut Iswadji (2001:1), geometri adalah 

setiap bangun yang dipandang sebagai himpunan titik-titik tertentu (special set 

points), sedangkan ruang artinya sebagai himpunan semua titik.  

Bangun-bangun geometri dalam matematika, merupakan benda-benda 

pikiran yang memiliki bentuk dan ukuran yang serba sempurna. Geometri 

merupakan bagian matematika yang sangat banyak kegunaannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Menurut Moeharti (1986:12), geometri didefinisikan sebagai cabang 

matematika yang mempelajari titik, garis, bidang dan benda-benda ruang serta 

sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya dan hubungan satu sama lain. 

Berikut beberapa pandangan dan pendapat tentang geometri atau tentang 

pembelajarannya di sekolah seperti yang ditulis Iswadji (2001) sebagai berikut: 

a) Hakikat geometri tidak bisa dilepas dari wadahnya yaitu matematika, maka 

pembelajaran geometri untuk dipahami, dikuasai, mungkin dihayati. 

b) Geometri adalah cabang matematika yang mempelajari titik, garis, bidang, 

dan benda-benda ruang serta sifatnya, ukuran-ukuran dan hubungan-

hubungannya satu sama lain. 

c) Geometri adalah ilmu pengetahuan yang tidak hanya mementingkan apa 

jawabannya, tetapi juga bagaimana kita dapat sampai pada jawaban tersebut. 

d) Geometri mengembangkan kemampuan berfikir aksiomatik melalui 

penyusunan definisi dan pembuktian teorema/dalil dengan kalimat-kalimat 

yang tepat dan cermat sehingga mudah dipahami. 
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e) Geometri memberikan kemampuan penguasaan sifat -sifat ruang dalam 

bentuk pemahaman dan dalil-dalil serta penerapannya dalam pemecahan 

masalah-masalah nyata. 

f) Geometri mengembangkan sikap dan kemampuan berfikir kritis dan rasional 

serta keterampilan memecahkan masalah. 

g) Geometri jangan dipisahkan dari alam dan lingkungan serta cabang ilmu 

pengetahuan yang lainnya. 

h) Geometri dapat menciptakan keindahan, kenyamanan dan suasana rekreatif 

serta kemampuan lain. 

Selain beberapa pengertian di atas, Russefendi (dalam Mufarrohah, 2015) 

menyimpulkan beberapa definisi yang diberikan oleh James/James, Kustner dan 

Kastner serta Ringenberg bahwa geometri adalah ilmu pengetahuan yang 

mempelajari bentuk dan besarnya benda. 

 

2.1.1.2 Geometri SMP 

Materi geometri di SMP telah ditetapkan dalam KTSP dengan urutan yang 

logis agar sesuai dengan kepentingan dan tingkat kemampuan siswa. Karena itu 

dalam belajar geometri sebaiknya urut dan tidak melompat-lompat, yang 

terpenting dalam geometri adalah pemahaman dasar. Dengan dasar yang kuat 

akan lebih mudah untuk mengembangkan dan memperluas pemahaman dalam 

pembelajaran geometri (Moeharti, 1986: 3). 

Berdasarkan KTSP materi geometri yang diajarkan kepada siswa SMP 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Materi Geometri SMP 

Kelas Semester Materi 

VII Satu (1) Garis dan Sudut 

Dua (2) Segiempat dan segitiga 

VIII Satu (1) Garis Lurus 

Dua (2) Phytagoras, lingkaran, bangun ruang 

sisi datar 

IX Satu (1) Kesebangunan dan kekongruenan, 

bangun ruang sisi lengkung 

 

2.1.1.3 Segiempat 

Dikenal adanya bangun datar dalam geometri, yaitu suatu bangun yang 

dibuat atu dilukis di permukaan datar. Bangun datar segiempat adalah poligon 

berisisi empat. Giblisco (Purwanto, 2012: 6) menuliskan bahwa dalam bangun 

datar segiempat titiknya harus terdapat dalam satu bidang yang sama dan keempat 

sisinya haruslah segmen garis. Berikut ini adalah sifat-sifat yang dimiliki bangun 

datar segiempat yang dituangkan dalam Tabel 2.2 berikut : 

 

Tabel 2.2 Sifat-sifat Bangun Segiempat 

No Bangun Datar Sifat-sifat Bangun 

1 Persegi-Panjang  Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

 Sisi yang berhadapan sejajar 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar 

 Tiap-tiap sudutnya merupakan sudut 

siku-siku 

 Diagonal-diagonalnya berpotongan dan 

saling membagi dua sama panjang 

 Mempunyai dua simetri lipat 

 Mempunyai dua simetri putar 

2 Persegi  Semua sisi sama panjang 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

 Sisi yang berhadapan sejajar 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama 
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besar 

 Tiap-tiap sudutnya merupakan sudut 

siku-siku 

 Diagonal-diagonalnya berpotongan dan 

saling membagi dua sama panjang 

 Mempunyai 4 simetri lipat 

 Mempunyai 4 simetri putar 

3 Jajar genjang  Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

 Sisi yang berhadapan sejajar 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar 

 Kedua diagonal saling membagi dua 

sama panjang 

 Mempunyai dua simetri lipat 

 Mempunyai dua simetri putar 

4 Trapesium  Memiliki tepat sepasang sisi 

berhadapan sejajar 

 Mempunyai 1 simetri putar 

5 Layang-layang  Masing-masing sepasang sisi terpendek 

memiliki panjang yang sama dan 

sepasang sisi terpanjangnya memiliki 

panjang yang sama 

 Memiliki sepasang sudut yang 

berhadapan sama besar 

 Salah satu diagonalnya membagi dua 

sama panjang 

 Kedua diagonalnya saling tegak lurus 

 Mempunyai 1 simetri putar 

 Mempunyai 1 simetri lipat 

6 Belah Ketupat  Semua sisi sama panjang 

 Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

 Sisi yang berhadapan sejajar 

 Sudut-sudut yang berhadapan sama 

besar 

 Kedua diagonal saling membagi dua 

sama panjang 

 Kedua diagonal saling tegak lurus 

 Mempunyai 2 simetri lipat 

 Mempunyai 2 simetri putar 

 

(Tim MGMP Matematika Kabupaten Kudus, 2014) 
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2.1.2 Teori Belajar Geometri Van Hiele 

2.1.2.1 Tingkat Berpikir Geometri Menurut Teori van Hiele 

 

Dua tokoh pendidikan matematika dari belanda yaitu Pierre van Hiele dan 

istrinya, Dian van Hiele-Geldof, pada tahun 1957 sampai 1959, sebagaiman 

dikutip oleh Sunardi (2005: 14), “Mengajukan suatu teori mengenai proses 

perkembangan yang dilalui para siswa dalam mempelajari geometri”. 

 

“Van Hiele’s model consists of five distinct levels: level 0: Visualization, 

student see geometric figure as a whole, but do not identify the properties 

of figures as at the next Level. Level 1: Analysis, student can identify the 

figures, their features and characteristics properties even thougth they do 

not understand the interrelationship between different types of figures, .... 

Level 2: Informal Deduction (Order), students can understand and use 

definitions. They are able to make simple deductions and may be able to 

follow formal proofs but do not understand the significance .... level 3: 

Deduction, student can construct proofs at this level as a way of 

developing geometry theory. The interrelationship between undefined 

terms, definitions, axioms/postulates, theorems, and proof is understood 

and used. Level 4: Rigor, students understand logical and geometrical 

methods. They are able to appreciate the historical discovery of non-

Euclidean geometries” (Yazdani, 2007:41). 

 

Siswa yang didukung dengan pengalaman pengajaran yang tepat, akan 

melewati lima tingkatan tersebut, dimana siswa tidak dapat mencapai satu tingkat 

pemikiran tanpa melewati lima tingkatan sebelumnya. Setiap tingkatan 

menunjukkan kemampuan berpikir yang digunakan seseorang dalam belajar 

konsep geometri. 

Fuys, et al. (1988:1-4 dalam Herlambang 2013: 30-31) mengembangkan 

deskriptor tingkatan van Hiele untuk tingkat 0 (tingkat visualisasi) sampai dengan 
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tingkat 4 (tingkat rigor). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptor 

tingkatan van Hiele tersebut sebagai panduan membuat instrumen penelitian. 

Deskriptor tingkatan van Hiele tersebut antara lain sebagai berikut. 

1. Tingkat 0: Visualisasi 

“Fuys et al. Describe this as the level on wich a learner identifies, names, 

compares and operates on geometric figures according to their appearance”  

Pada tingkatan ini, siswa megidentifikasi, memberi nama, membandingkan 

dan mengoperasikan bangun geometri sesuai dengan penampakannya. 

a. Siswa mengidentifikasi bangun berdasarkan penampakannya secara utuh: 

a. Dalam gambar sederhana tahu seperangkat guntingan; 

b. Dalam posisi yang berbeda; 

c. Dalam bentuk yang lebih kompleks. 

b. Siswa melukis, menggambar, atau menjiplak bangun. 

c. Siswa memberi nama dan memberi label konfigurasi geometri lainnya 

menggunakan nama baku atau tidak baku dan memberi label yang sesuai. 

d. Siswa membandingkan atau mensortir bangun berdasarkan penampakan 

bentuknya secara utuh. 

e. Secara verbal siswa mendeskripsikan bangun dengan penampakannya 

secara utuh. 

f. Siswa menyelesaikan soal rutin mengoperasikan pada bangun tidak 

menggunakan sifat-sifat secara umum. 

g. Siswa mengidentifikasi bagian-bagian bangun, tetapi tidak: 

1. Menganalisis bangun dalam istilah bagian-bagiannya; 
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2. Berpikir tentang sifat-sifat sebagai karakteristik kelas bangun; 

3. Membuat generalisasi tentang bangun atau menggunakan bahasa 

yang sesuai. 

2. Tingkat 1: Analisis 

“At this Level a learner analyses figures in terms of their parts and the 

relationships between these parts, establishes the properties of a clss of 

figures empirically, and uses properties to solve problems”  

Pada tingkat ini, siswa menganalisis bangun-bangun dalam istilah bagian-

bagiannya dan hubungan antar bagian, menentukan sifat-sifat dar kelas 

bangun secara empiris dan menggunakan sifat-sifat untuk memecahkan 

masalah. 

a. Siswa mengidentifikasi dan menguji hubungan-hubungan di antara bagian-

bagian suatu bangun. 

b. Siswa mengingat dan menggunakan perbendaharaan yang sesuai untuk 

bagian-bagian dan hubungan-hubungan. 

c. Siswa membandingkan dua bangun sesuai dengan hubungan diantara 

bagian-bagiannya. 

d. Siswa mensortir bangun dalam cara-cara berbeda sesuai dengan sifat-sifat 

tertentu. 

e. Siswa menginterpretasikan dan menggunakan deskripsi verbal tentang 

bangun dalam istilah sifat-siftanya, menggambar bangun dari deskripsi 

tersebut. 
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f. Siswa menginterpretasikan pernyataan verbal atau simbolik tentang 

aturan-aturan dan menerapkannya. 

g. Siswa menemukan sifat-sifat bangun tertentu secara empiris dan 

menggeneralisasikan sifat kelas bangun tersebut. 

h. Siswa mendeskripsikan kelas bangun dalam istilah sifat-sifatnya. 

i. Siswa mengatakan apakah bentuk suatu bangun, jika diberikan sifat-sifat 

tertentu. 

j. Siswa mengidentifikasi sifat mana yang digunakan untuk 

mengkategorikan satu kelas bangun berlaku pada kelas bangun yang lain, 

membandingkan kelas-kelas bangun sesuai sifatnya. 

k. Siswa menemukan sifat-sifat kelas bangun yang tidak biasa dikenal. 

l. Siswa menyelesaikan soal geometri dengan menggunakan sifat-sifat 

bangun yang sudah diketahui atau dengan pendekatan penuh 

pemahaman. 

m. Siswa memformulaikan dan menggunakan generalisasi tentang sifat-sifat 

bangun dan menggunakanbhasa yang sesuai (misalnya semua, setiap, 

tidak satupun), tetapi tidak: 

1) Menjelaskan bagaimana sifat-sifat tertentu suatu bangun adalah 

berikut; 

2) Memformulasikan dan menggunakan definisi formal; 

3) Menjelaskan hubungan subkelas tanpa mengecek contoh-contoh 

khusus yang bertentangan dengan daftar sifat-sifat yang diberikan; 
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4) Melihat perlunya bukti atau penjelasan logis dari generalisasi yang 

ditemukan secara empiris, atau menggunakan bahasa yang sesuai 

(misalnya jika-maka, karena). 

3. Tingkat 2: deduksi Informal 

“Learners understand the relations within and between figures. They are 

capable oh “if ... then” thinking (but not formal proofs) at this level, so 

logical reasoning can be developed”. 

Pada tingkat ini, siswa memahami hubungan dalam dan antar bangun. Siswa 

mampu berpikir “jika ... maka” (tetapi bukan bukti formal). Pada tingkatan 

ini, alasan yang bersifat logis bisa dikembangkan. Siswa mampu 

memformalisasikan dan menggunakan definisi, memberikan argumen 

informal dan menyusun urut sifat yang diberikan sebelumnya, serta mengikuti 

dan memberikan argumen deduktif informal. 

a. Siswa mengidentifikasi argumen yang berbeda dari sifat yang 

mengkarakteristik kelas bangun dan mengujinya. 

b. Siswa mengidentifikasi argumen minimum dari sifat-sift yang dapat 

mengkarakteristik bangun. 

c. Siswa merumuskan dan menggunakan definisi untuk kelas bangun. 

d. Siswa memberikan argumen informal (menggunakan diagram, 

menggunakan potongan bangun yang dapat dilipat, dan lain-lain) yaitu: 

1) Menggambarkan suatu kesimpulan, memberikan alasan kesimpulan 

menggunakan logika yang sesuai; 

2) Mengurutkan kelas suatu bangun; 
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3) Mengurutkan dua sifat 

4) Mengurutkan sifat baru dengan deduksi; 

5) Menghubungkan beberapa sifat pada sebuah pohon keluarga. 

e. Siswa memberikan argumen deduktif informal, yaitu: 

1) Mengikuti suatu argumen deduktif dan dapat melengkapi bagian 

argumen; 

2) Memberikan suatu ringkasan atau variasi argumen deduktif; 

3) Memberikan argumen deduktif miliknya. 

f. Siswa memberikan lebih dari satu penjelasan untuk membuktikan sesuatu 

dan memberikan alasan penjelasan tersebut dengan menggunakan pohon 

keluarga. 

g. Secara informal siswa mengenali perbedaan diantara pernyataan dan 

konversnya. 

h. Siswa mengidentifikasi dan menggunakan strategi atau memberi alasan 

bermakna untuk memecahkan masalah. 

i. Siswa mengenali peran dari argumen deduktif dan pendekatan argumen 

dalam arti deduktif, tetapi tidak: 

1) Memahami arti deduktif pada pengertian aksiomatik (misalnya tidak 

melihat perlunya definisi dan asumsi dasar); 

2) Membedakan secara formal antar pernyataan dan konversnya; 

3) Bisa membangun antar hubungan di antara jaringan teorema. 
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4. Tingkat 3: Deduksi 

Siswa membangun suatu sistem aksioma, teorema dan hubungan diantara 

jaringan teorema. 

a. Siswa mengukur perlunya unsur-unsur pangkal (undefined terms) postulat 

dan definisi. 

b. Siswa mengenal karakteristik suatu definisi formal. 

c. Siswa membuktikan dalam struktur aksiometri secara formal hubungan 

yang telah dijelaskan pada tingkatan 2. 

d. Siswa membuktikan hubungan diantara teoreman dan pernyataan yang 

terkait. 

e. Siswa membandingkan dan mengkontraskan perbedaan bukti teorema. 

f. Siswa membangun keterhubungan diantara teorema. 

g. Siswa menguji efek perubahan definisi awal atau postulat dalam urutan 

logis. 

h. Siswa membangun suatu prinsip umum yang mencakup beberapa teorema 

yang berbeda. 

i. Siswa mengkreasikan bukti dari kumpulan aksioma sederhana yng 

menggunakan model untuk mendukung argumen. 

j. Siswa memberikan argumen deduktif formal tetapi tidak menginvestigasi 

aksioma itu sendiri atau membandingkan sistem aksiomatik. 

5.Tingkat 4: Rigor 

a) siswa secara rigor membangun teorema dalam sistem aksioma yang 

berbeda, menganalisa atau membandingkan sistem tersebut. 
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b) siswa secara rigor membangun teorema aksiomatik yang berbeda. 

c) siswa membandingkan sistem aksiomatik, secara spontan menggali 

bagaimana membangun aksioma dalam mempengaruhi hasil geometri. 

d) siswa membangun secara konsisten aksioma, kebebasan suatu aksioma 

mengkreasikan suatu sistem suatu aksiomatik untuk suatu geometri. 

e) siswa menemukan metode umum untuk mengenal kelas  masalah. 

f) siswa mencari konteks yang lebih luas untuk teorema atau prinsip 

matematika yang akan diaplikasikan. 

g) siswa melakukan studi yang lebih dalam dari logika untuk mengembangkan 

pengertian baru dan pendekatan untuk inverence logis. 

Penelitian yang dilakukan oleh Burger dan Shaughnessy (1986), menghasilkan 

data yang cukup untuk menyusun suatu indikator (karakteristik) tingkat-tingkat 

perkembangan berpikir bilangan pecahan campuran model Van Hiele, namun 

penelitian tersebut hanya memberikan indikator untuk tingkat 0 sampai tingkat 3 

indikator-indikator tersebut adalah: 

1. Indikator tingkat 0 (visualisasi) 

a. Siswa menggunakan sifat-sifat yang tidak tepat untuk membedakan, 

mengidentifikasi, mengkarakterisasikan dan memilih bangun-bangun 

geometri. 

b. Siswa bergantung pada contoh-contoh visual dalam menentukan bangun-

bangun geometri. 

c. Siswa mengikutsertakan sifat-sifat yang tidak relevan dalam 

mengidentifikasi dan menjelaskan bangun-bangun geometri. 
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d. Siswa tidak dapat membayangkan bahwa banyaknya suatu jenis bangun 

yang dapat digambar tak hingga. 

e. Siswa melakukan pemilihan bangun yang tidak tepat dan memilih bangun 

yang tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dia sebut sendiri. 

f. Siswa tidak tepat menentukan nama suatu bangun berdasarkan sifat-sifat 

yang diketahui dan bergantung pada gambar. 

2. Indikator tingkat 1 (analisis) 

a. Siswa membedakan bermacam-macam bangun geometri menurut sifat-

sifat komponennya. 

b. Siswa mengabaikan himpunan bagian dinatara bangun-bangun geometri. 

c. Siswa memilih bangun-bangun geometri berdasarkan satu kemasan sifat 

tertentu dan mengabaikan sifat lain. 

d. Menggunakan sifat-sifat yang diperlukan hanya sebagai syarat perlu tidak 

sebagai syarat cukup dalam menentukan nama bangun. 

e. Siswa mengatakan suatu bangun dengan menyebutkan sifat-sifatnya, 

bukan nama bangun. 

f. Siswa terpaku pada definisi yang terdapat di dalam buku, belum dapat 

mendefinisikan dengan bahasa sendiri. 

g. Siswa memperlakukan geometri seperti pada fisika, yaitu dengan 

percobaan-percobaan atau dengan membuat gambar-gambar. 

h. Siswa belum memahami langkah-langkah pembuktian matematika. 

i. Siswa mengenal sifat-sifat geometri dari objek-objek fisik. 
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3. Indikator tingkat 2 (abstraksi) 

a. Siswa dapat mendefinisikan bangun geometri secara lengkap 

b. Siswa mampu mendefinisikan dengan bahasa sendiri, dapat dengan cepat 

memahami dan menggunakan definisi-definisi dari konsep-konsep yang 

baru 

c. Secara eksplisit bergantung pada definisi-definisi 

d. Siswa mampu memahami bentuk kesebangunan dari suatu definisi. 

e. Siswa memahami susunan bangun-bangun secara logis, termasuk 

himpunan bagian. 

f. Siswa memilih bangun-bangun geometri menurut sifat-sifat yang benar 

secara matematika. 

g. Siswa mampu menggunakan pernyataan “jika ...., maka....” 

h. Siswa belum memahami peranan aksioma dan teorema, misalnya 

perbedaan aksioma dan teorema. 

i. Siswa memahami bahwa banyaknya suatu jenis bangun adalah tak hingga 

banyak. 

4. Indikator tingkat 3 (deduksi) 

a. Siswa berusaha mendapat klarifikasi terhadap pernyataan-pernyataan atau 

soal-soal yang maknanya kabur dan berusaha untuk merumuskan 

pernyataan-pernyataan atau soal-soal itu kedalam bahasa yang lebih 

eksak. 

b. Siswa sering membuat dugaan, dan berusaha membuktikannya secara 

deduktif. 
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c. Siswa bergantung kepada bukti-bukti untuk memutuskan nilai kebenaran 

suatu pernyataan matematika. 

d. Siswa memahami peranan komponen-komponen dalam suatu materi 

matematika, misalnya aksioma, definisi, dan bukti dari suatu teorema. 

Siswa memahami dari aksioma dapat diturunkan dalil, dan dari dalil 

dapat diturunkan dalil berikutnya. 

e. Siswa secara implisit menerima postulat-postulat geometri Euclide. 

Contoh: Dalam menyebutkan sifat persegipanjang, yaitu jumlah dua sudut 

berdekatan pada persegipanjang adalah 1800. Hal itu membuktikan bahwa 

secara implisit siswa telah menerima postulat kesejajaran euclid.  

Dari pembahasan di atas berikut ini adalah tabel rangkuman indikator untuk 

tingkat 0, 1, 2, dan 3. Untuk Indikator tingkat 4 tidak disebutkan dalam tabel 

berikut, hal ini dikarenakan peneliti memiliki pembatasan masalah bahwa siswa 

SMP belum dapat mencapai tingkat 4. Hal ini sesuai dengan pendapat Van de 

Walle (dalam Oktorizal, 2012) yang menyatakan bahwa sebagian besar siswa 

SMP/MTs berada pada antara level 0 (visualisasi) sampai level 2 (deduksi 

informal). 
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Tabel 2.3 Indikator-indikator untuk Menentukan Tingkat Berpikir Siswa dalam 

Belajar Bangun Segiempat 

TINGKAT 

BERPIKIR 
INDIKATOR 

0 1. Menggunakan sifat-sifat yang tidak tepat untuk 

membedakan, mengidentifikasi, mengkarakterisasikan dan 

memilih bangun-bangun geometri. 

2. Bergantung pada contoh-contoh visual dalam menentukan 

bangun-bangun geometri. 

3. Mengikutsertakan sifat-sifat yang tidak relevan dalam 

mengidentifikasi dan menjelaskan bangun-bangun geometri. 

4. Tidak dapat membayangkan bahwa banyaknya suatu jenis 

bangun yang dapat digambar tak hingga. 

5. Melakukan pemilihan bangun yang tidak tepat dan memilih 

bangun yang tidak sesuai dengan sifat-sifat yang dia sebut 

sendiri. 

6. Tidak tepat menentukan nama suatu bangun berdasarkan 

sifat-sifat yang diketahui dan bergantung pada gambar. 

1 1. Membedakan bermacam-macam bangun geometri menurut 

sifat-sifat komponennya. 

2. Mengabaikan himpunan bagian dinatara bangun-bangun 

geometri. 

3. Memilih bangun-bangun geometri berdasarkan satu 

kemasan sifat tertentu dan mengabaikan sifat lain. 

4. Menggunakan sifat-sifat yang diperlukan hanya sebagai 

syarat perlu tidak sebagai syarat cukup dalam menentukan 

nama bangun. 

5. Mengatakan suatu bangun dengan menyebutkan sifat-

sifatnya, bukan nama bangun. 

6. Terpaku pada definisi yang terdapat di dalam buku, belum 

dapat mendefinisikan dengan bahasa sendiri. 

7. Memperlakukan geometri seperti pada fisika, yaitu dengan 

percobaan-percobaan atau dengan membuat gambar-

gambar. 

8. Belum memahami langkah-langkah pembuktian 

matematika. 

9. Mengenal sifat-sifat geometri dari objek-objek fisik. 

2 1. Dapat mendefinisikan bangun geometri secara lengkap 

2. Mampu mendefinisikan dengan bahasa sendiri, dapat 

dengan cepat memahami dan menggunakan definisi-definisi 

dari konsep-konsep yang baru 

3. Secara eksplisit bergantung pada definisi-definisi 

4. Mampu memahami bentuk kesebangunan dari suatu 

definisi. 
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5. Memahami susunan bangun-bangun secara logis, termasuk 

himpunan bagian. 

6. Memilih bangun-bangun geometri menurut sifat-sifat yang 

benar secara matematika. 

7. Mampu menggunakan pernyataan “jika ...., maka....” 

8. Belum memahami peranan aksioma dan teorema, misalnya 

perbedaan aksioma dan teorema. 

9. Memahami bahwa banyaknya suatu jenis bangun adalah tak 

hingga banyak. 

3 1. Berusaha mendapat klarifikasi terhadap pernyataan-

pernyataan atau soal-soal yang maknanya kabur dan 

berusaha untuk merumuskan pernyataan-pernyataan atau 

soal-soal itu kedalam bahasa yang lebih eksak. 

2. Sering membuat dugaan, dan berusaha membuktikannya 

secara deduktif. 

3. Bergantung kepada bukti-bukti untuk memutuskan nilai 

kebenaran suatu pernyataan matematika. 

4. Memahami peranan komponen-komponen dalam suatu 

materi matematika, misalnya aksioma, definisi, dan bukti 

dari suatu teorema. Siswa memahami dari aksioma dapat 

diturunkan dalil, dan dari dalil dapat diturunkan dalil 

berikutnya. 

5. Secara implisit menerima postulat-postulat geometri 

Euclide. 

  

2.1.2.2 Kriteria Pengelompokan Tingkat Perkembangan Berpikir Geometri 

Menurut Van Hiele 

 

Pada penelitian ini siswa akan dikelompokkan menurut tingkat 

perkembangan berpikir geometri van hiele. Pengelompokan tersebut didasarkan 

pada aturan yang memuat kriteria-kriteria yang dikemukakan oleh van hiele pada 

setiap tingkatan.  

The scoring criteria were based on the van hiele geometry test (HVG), 

developed by usiskin (1982), in the project “Van Hiele levels and 

Achievement in Secondary School Geometry” (CDASSG Project). In the 

VHG test, each level have five question. If the student answer three, four, 

or five first level questions correctly, he/she has reached the first level. If 

the students (a) answered three questions or more correctly from the 
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second level; (b) met the criteria of the first level; and (c) did not correctly 

answer three or more questions, from levels 3, 4, and 5, they were 

classified as in second level. Therefore, using the same criteria set by 

Usiskin (1982), the passing rate of this study was set at 60%. If the scores 

of the students did not follow the criteria, the cases were labelled “jump 

phenomenon” by the authors (Wu, D. B. & ma, H. L., 2006:5) 

Kriteria penskoran berdasarkan tes Geometri van Hiele (VHG), 

dikembangkan oleh Usiskin (1982), pada proyek “Tingkatan van Hiele dan 

prestasi pada Geometri Sekolah menengah” (Proyek CDASSG). Pada tes VHG, 

setiap level mempunyai lima pertanyaan. Jika siswa menjawab tiga, empat, atau 

lima pertanyaan pada level pertama dengan benar, dia mencapai level pertama. 

Jika siswa (a) menjawab tiga pertanyaan atau lebih dari level kedua; (b) 

memenuhi kriteria level pertama; dan (c) tidak menjawab dengan benar tiga tau 

lebih pertanyaan, dari level 3, 4, dan 5, mereka tergolong pada level kedua. Oleh 

karena itu, penggunaan kriteria yang sama ditetapkan oleh Usiskin (1982), tingkat 

kelulusan penelitian ini ditetapkan sebesar 60%. Jika skor siswa tidak mengikuti 

kriteria, kasus-kasus tersebut dinamakan “fenomena lompat” oleh penulis. 

Berdasarkan kriteria penskoran pada tes geometri van Hiele tersebut, maka 

penelilti dapat menyusun aturan dalam pengelompokan siswa ke dalam lima level 

van Hiele yaitu sebagai berikut. 

1. Siswa dikatakan mencapai level tertentu pada van Hiele apabila siswa 

tersebut mampu menjawab minimal 3 dari 5 soal yang ada pada setiap level 

tertentu tersebut dengan benar. Misalnya siswa mampu menjawab minimal 3 

dari 5 soal yang ada pada level 0 (level visualisasi) tersebut dengan benar. 
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2. Apabila seorang siswa telah gagal pada level tertentu, maka siswa tersebut 

dianggap gagal pada level berikutnya. Misalnya siswa hanya mampu 

menjawab 2 soal dengan benar dari 5 soal yang ada pada level 2 (level 

abstraksi), berarti siswa A gagal mencapai level 2 dan juga dianggap gagal 

pada level 3 sampai 4. Dengan kata lain siswa baru mencapai level 1 (level 

analisis) 

 

2.1.3.2 Fase-fase Belajar Geometri 

Pembelajaran geometri menurut Van Hiele (Idris, 2009) harus melalui lima 

fase untuk mencapai tingkatan berpikir geometri yang lebih tinggi. Fase-fase 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1). Fase 1: Inquiry/ Informasi, pembelajaran harus diawali dengan suatu 

pengenalan yang penting untuk memandu siswa mengeksplorasi dan menemukan 

kerangka atau struktur yang tepat. 

2). Fase 2: Orientasi terarah, pada fase ini siswa menyelidiki topik pembelajaran 

melalui materi yang secara terurut telah disusun oleh guru. 

3). Fase 3: Uraian, berdasarkan pengalaman yang terdahulu, siswa menguraikan 

pandangan tentang struktur yang mereka amati. Pada fase ini peran guru 

diminimalkan. Guru memberikan kesempatan siswa untuk bertukar pikiran 

tentang struktur yang diamati dengan bahasanya sendiri. 

4). Fase 4: Orientasi Bebas: pada fase ini siswa akan memperoleh tugas yang lebih 

kompleks, misal tugas dan beberapa tahapan tugas yang dapat diselesaikan 

dengan menggunakan banyak cara. 
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5). Fase 5: Integrasi, siswa memeriksa dan meringkas apa yang mereka pelajari. 

Peran guru adalah mendorong siswa untuk merealisasikan pengetahuan geometri 

mereka. Pada fase akhir ini, siswa akan mencapai tingkat berpikir baru 

selanjutnya. 

 

2.1.3.3 Keterampilan Geometri 

Alan Hoffer (Connolly, 2010) menangkap perspektif penting dalam artikel 

yang berjudul “Geometry is more than proof” , bahwa jika pembuktian adalah 

komponen penting, maka ada beberapa keterampilan penting lain yang harus 

ditanamkan dalam kurikulum geometri. Hoffer mengkategorikan lima 

keterampilan dasar dalam belajar geometri yaitu: 

a) Visual Skill, including the ability to: recognize various plane and space 

figures; observe parts of a given figure and their interrelation; identify 

centres, axes, and planes of symmetry of given figure; classify given figures 

by their observable characteristic; deduce further information from visual 

observation; and visualize the geometric representation (models), or counter-

examples, which are implied by given data in a given deductive mathematical 

system. 

b) Verbal Skill, including the ability to: identify various figures by name; 

visualize figures from verbal description of them; describe given figures and 

their properties; formulate proper definition of the words used; describe 

relationships among given figures, recognize the logical structure of verbal 

problems; and formulate statements of generalization and of abstractions. 

c)  Drawing Skill, including the ability to: sketch given figure and label 

specified points; sketch figure from their verbal descriptions; draw or 

construct figure with given properties; construct figures having a specified 

relation to given figures, sketch plane sec auxiliary elements to figures; 

recognize the role (and limitations) of sketches and constructed figures; and 

sketch of construct geometric models or counter-examples. 

d) Logical Skill, including the ability to: recognize differences and similarities 

among given figures; recognize the figures can be classified by their 

properties; determine whether or not a given figures belong to a specified 

class; understand and apply the describe properties of definitions; identify 

the logical consequences of given data; develop logical proofs; and recognize 

the role and limitation of deductive methods. 
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e)  Applied Skill, including the ability to: recognize physical models of 

geometric figures; sketch or construct geometric model of physical objects; 

use properties of geometric model to conjecture properties of the usefulness 

of geometric model for natural phenomena, sets of element in the physical 

sciences and sets of elements in the social sciences ; and use geometric 

models in problem solving. 

Kutipan di atas dapat diartikan bahwa keterampilan dasar dalam belajar geometri 

terdiri dari: kemahiran visual, lisan, melukis, logika, dan aplikasi. 

                  

Gambar 2.1 Lima Keterampilan Dasar Perspektif Hoffer. 

 Masing-masing keterampilan tidak dapat berdiri sendiri tetapi dalam 

belajar geometri bersifat komprehensif. Lima keterampilan tersebut diantaranya 

(Meserve dalam Fauzi, 2012:19): 

1. Keterampilan Visual 

Keterampilan visual adalah kemampuan untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar, mengamati bagian dari bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya serta mengumpulkan informasi berdasarkan visual.  

Keterampilan visual meliputi daya untuk: mengenal macam-macam 

bangun datar dan bangun ruang; mengamati bagian sebuah bangun dan 

keterkaitan bagian yang satu dengan bagian yang lain; menunjukkan pusat simetri, 

sumbu simetri dan bidang simetri dari gambar sebuah bangun; mengklasifikasi 
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bangun-bangun geometri menurut ciri-ciri yang diamati; mengumpulkan 

informasi lanjut berdasarkan pengamatan visual; dan mempresentasikan 

representasi (model) geometri, atau contoh penyangkal yang dinyatakan secara 

implisit oleh data dalam suatu sistem matematika deduktif. 

Contoh: 

Siswa diberikan beberapa model segiempat, kemudian diminta untuk 

mengelompokkan dan memberikan alasan dari masing-masing kelompok 

segiempat. 

Siswa mengelompokkan bangun datar segiempat ke dalam suatu kelompok-

kelompok, berdasarkan ciri-ciri yang diamati siswa. 

 

 

Gambar 2.2 Segiempat 

2. Keterampilan Verbal 

Keterampilan verbal adalah kemampuan untuk mengungkapkan hubungan 

bangun datar, menunjukkan bangun datar menurut namanya, menvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 
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merumuskan definisi bangun datar. Keterampilan verbal meliputi daya untuk: 

menunjukkan bermacam - macam bangun geometri menurut namanya; 

menvisualisasikan bangun geometri menurut deskripsi verbalnya; 

mengungkapkan bangun geometri dan sifat-sifatnya; merumuskan definisi yang 

tepat dan benar, mengungkapkan hubungan antar bangun, mengenali struktur 

logis dari masalah verbal; dan merumuskan pernyataan generalisasi dan abstraksi. 

Contoh: 

Siswa diberikan beberapa model persegi, kemudian diminta untuk mendefinisikan 

bangun persegi. 

Misalnya jawaban siswa : persegi adalah segiempat yang keempat sisi 

sama panjang dan salah satu sudutnya siku-siku. 

 

 

 

Gambar 2.3 Persegi 

3. Keterampilan Menggambar 

Keterampilan menggambar adalah kemampuan untuk mengkonstruksi 

model geometri dan menyangkalnya, mensketsa gambar dan memberi label 

gambar, mensketsa gambar menurut definisi verbal, menggambar bangun berdasar 



34 
 

 

 

 

 

sifat bangun datar, mengkonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang 

diberikan. 

Keterampilan menggambar meliputi daya untuk: mensketsa gambar 

bangun dan melabeli titik-titik tertentu; mensketsa gambar bangun menurut 

deskripsi verbalnya; menggambar atau mengkonstruksi gambar bangun berdasar 

sifat-sifat yang diberikan; mengkonstruksi gambar bangun yang mempunyai 

kaitan tertentu dengan gambar-gambar yang diberikan; mensketsa bagian-bagian 

bidang dan interseksi gambar-gambar bangun yang diberikan; menambahkan 

unsur-unsur tambahan yang berguna pada sebuah gambar bangun; mengenal 

peranan (dan keterbatasan) sketsa dan gambar bangun yang terkonstruksi; dan 

mensketsa atau mengkonstruksi model geometri atau contoh penyangkal.  

Contoh gambar yang dibuat siswa 

 

Gambar 2.4 Contoh Gambar Persegipanjang yang Dibuat Siswa 

Siswa diminta untuk menggambar macam-macam segiempat berdasarkan 

sifat-sifat yang dimiliki segiempat serta melabeli titik -titiknya dan dapat 

menjelaskan bangun apa yang telah digambar berdasarkan sifat-sifatnya. 

4. Keterampilan Logika 

Keterampilan logika adalah kemampuan siswa untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya, 
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menerapkan sifat-sifat dan definisi, mengembangkan bukti yang logis serta 

mengungkapkan keterkaitan antara sifat bangun datar. 

Keterampilan logika meliputi daya untuk: mengenal perbedaan dan 

kesamaan antar bangun geometri; mengenal bangun geometri yang dapat 

diklasifikasikan menurut sifat-sifatnya, menentukan apakah sebuah gambar masuk 

atau tidaknya dalam bangun tertentu; memahami dan menerapkan sifat-sifat 

penting dan definisi; menunjukkan akibat-akibat logis dari data-data yang 

diberikan; mengembangkan bukti-bukti yang logis dan mengenal peranan serta 

keterbatasan metode deduktif. 

Contoh: 

a. Sebutkan salah satu perbedaan antara bangun persegi dan belahketupat! 

Dalam menjawab pertanyaan tersebut, siswa membedakan bangun persegi 

dan belahketupat dengan membandingkan sifat sudutnya. Persegi memiliki 

900 sedangkan belahketupat sudutnya tidak 900. 

b.  

 

Gambar 2.5 Contoh Segiempat yang Ditunjukkan Kepada Siswa 

Gambar manakah yang merupakan persegipanjang? 
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5. Keterampilan Terapan 

Keterampilan terapan adalah kemampuan siswa untuk mengenal model 

fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisiknya, menerapkan sifat-sifat dari 

model geometri, mengembangkan himpunan model–model bangun datar dan 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Keterampilan terapan meliputi daya untuk: mengenal mod el fisik dari 

bangun datar geometri, mensketsa atau mengkonstruksi model geometri 

berdasarkan objek fisiknya, menerapkan sifat-sifat dari model geometri pada sifat-

sifat terkaan dari objek fisik atau himpunan objek fisik, mengembangkan model-

model geometri untuk fenomena alam, himpunan elemen di ilmu pengetahuan 

alam dan him punan elemen dalam ilmu pengetahuan sosial, dan menerapkan 

model-model geometri dalam pemecahan masalah. 

Contoh: 

Siswa menyebutkan contoh permukaan yang berbentuk segiempat 

 

Gambar 2.6 Salah Satu Contoh Bangunan Bangun Datar Segiempat 

 

Dalam mempelajari matematika pada materi geometri siswa diperlukan 

pemikiran yang dapat menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 
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manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, memvisualisasikan, 

menggambarkan serta membandingkan bangunan - bangunan geometri dalam 

berbagai posisi, sehingga siswa dapat berkembang dan berorientasi pada 

keterampilan geometri yang lebih lanjut. Keterampilan dasar geometri juga sangat 

penting untuk membangun pengetahuan-pengetahuan yang berkelanjutan untuk 

menyusun bukti atau menjelaskan dan dapat mengembangkan kreativitas murid. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka indikator dari setiap keterampilan dasar 

geometri siswa tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4 Indikator Keterampilan Geometri 

Keterampilan 
Indikator Keterampilan Dasar 

Geometri 
Keterangan 

Visual a. Mengenal bermacam-macam 

bangun datar 

b. Mengamati bagian bangun 

datar 

c. Mengklasifiksikan bangun 

datar menurut sifatnya 

d. Mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Siswa minimal menguasai 

empat indikator 

Verbal a. Menunjukkan bangun datar 

menurut namanya 

b. Memvisualisasikan bangun 

datar menurut deskripsi verbal 

c. Mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar 

d. Merumuskan definisi bangun 

datar 

e. Mengungkapkan hubungan 

bangun datar 

Siswa minimal menguasai 

empat indikator 

Menggambar a. Mensketsa gambar dan 

melabeli gambar 

b. Mensketsa gambar menurut 

definisi verbal 

Siswa minimal menguasai 

empat indikator 
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c. Menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar 

d. Mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan penyangkalnya 

Logika a. Mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar 

b. Mengklasifikasikan menurut 

sifat-sifatnya 

c. Menerapkan sifat-sifat dari 

definisi 

d. Mengembangkan bukti yang 

logis 

e. Mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar 

Siswa minimal menguasai 

empat indikator 

Terapan a. Mengenal model fisik 

b. Mensketsa model berdasar 

objek fisiknya 

c. Menerapkan sifat-sifat model 

geometri 

d. Mengembangkan himpunan 

model-model bangun datar 

e. Menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah 

Siswa minimal menguasai 

empat indikator 

 

2.2 Penelitian yang Relevan  

 

 Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Ahmad Syafi’i (2010) dengan judul “IDENTIFIKASI TINGKAT BERPIKIR 

SISWA BERDASARKAN TEORI VAN HIELE DALAM 

MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI BANGUN RUANG SISI 

DATAR SISWA SMP N 3 TAMAN SIDOARJO”. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa tingkat berpikir dua orang subjek kelompok tinggi 

berada pada tingkat berpikir 1 (analisis), tingkat berpikir dua orang subjek 

kelompok sedang berada pada tingkat berpikir 1 (analisis), dan tingkat 
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berpikir dua orang subjek kelompok rendah berada pada tingkat berpikir 1 

(analisis). Van Hiele menyatakan bahwa tingkat berpikir ideal yang harus 

dicapai oleh siswa adalah tingkat berpikir ideal yang harus dicapai oleh siswa 

adalah tingkat berpikir 2. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan 

bahwa tingkat berpikir siswa tingkat tinggi, sedang dan rendah berada pada 

tingkat 1 yaitu analisis. 

2. Aisia U. Sofyana, Mega T. Budiarto (2012) dengan penelitian tentang 

“PROFIL KETEREMPILAN GEOMETRI SISWA SMP DALAM 

MEMECAHKAN MASALAH GEOMETRI BERDASARKAN LEVEL 

PERKEMBANGAN BERFIKIR VAN HIELE” ditemukan bahwa siswa pada 

level 0 dapat memberi nama dan mengenali bentuk dengan penampilan 

bangun (keterampilan visual), tapi tidak dapat secara spesifik 

mengidentifikasi sifat-sifat bentuk (keterampilan verbal). Meskipun mereka 

dapat mengenali karakteristik, namun tidak meggunakannya untuk pengakuan 

dan penyortiran (keterampilan logika). Sedangkan siswa pada level 1 sudah 

dapat meganalisis suatu konsep dan properties-nya serta dapat menentukan 

sifat-sifat bangun dengan melakukan pengamatan (keterampilan visual), 

pengukuran, eksperimen, (keterampilan terapan), menggambar dan membuat 

model (keterampilan menggambar. Namun siswa sepenuhnya dapat 

menjelaskan hubungan natra sifat-sifat tersebut (keterampilan logika) dan 

belum dapat memenuhi definisi (keterampilan verbal). Selanjutnya siswa 

pada level 2 sudah dapat melihat hubungan sifat-sifat pada suatu bangun 

geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri (keterampilan 
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logika). Siswa dapat membuat definisi abstrak (keterampilan verbal), 

menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan deduksi 

informal (keterampilan terapan), dan dapat mengklasifikasikan bangun-

bangun secara hirarki (keterampilan visual). 

3. Herlambang (2013) dengan judul penelitian “ANALISIS KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MATEMATIKA SISWA KELAS VII-A SMP 

NEGERI 1 KEPAHIANG TENTANG BANGUN DATAR DITINJAU DARI 

TEORI VAN HIELE”  Hasil penelitian menunjukkan bahwa, mayoritas siswa 

berada pada level 0 (visualisasi), faktor penyebab siswa tidak mampu 

mencapai level yang lebih tinggi adalah siswa salah dalam menentukan 

konsep-konsep bangun datar, siswa salah menentukan nama dalam suatu 

bangun datar berdasarkan sifat yang diketahui, siswa kekurangan kosakata 

dalam mengungkapkan idenya, siswa mengalami kesalahan pengukuran dan 

menentukan suatu konsep, siswa mengalami kesulitan perhitungan, siswa 

masih salah dalam menentukan kalimat dugaan konklusi dalam kalimat 

implikasi, siswa tidak mampu membuat simpulan dari proses pengukuran dan 

penyelidikan yang telah dilaksanakan.  

4. Saleh Haji (2008) dengan judul “MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

PEMECAHAN MASALAH MELALUI PENDEKATAN MATEMATIKA 

REALISTIK DI KELAS 7 SMPN 1 KOTAMADYA BENGKULU” 

kemampuan pemecahan masalah adalah kemampuan dalam membuat model, 

tabel, gambar, menaksir, menyusun hipotesis, dan menarik kesimpulan. 

Membuat model dengan cara mendeskripsikan masalah melalui 



41 
 

 

 

 

 

gambar/goresan lalu dituliskan dalam bentuk simbol matematika. Membuat 

tabel dengan cara mengelompokkan atribut yang disusun berdasarkan baris 

dan kolom dan dipisahkan oleh garis. Membuat gambar dilakukan dengan 

cara mempresentasikan suatu masalah dalam bentuk goresan. Kegiatan 

menaksir dilakukan dengan cara memberikan dugaan jawabandari suatu 

masalah. Kemampuan menarik kesimpulan dilakukan dengan cara mencari 

kesamaan/hubungan antar atribut. 

5. Siti Kurotul Alifah (2012) dengan judul “IDENTIFIKASI TINGKAT 

BERPIKIR GEOMETRI SISWA MENURUT TEORI VAN HIELE 

DITINJAU DARI PERBEDAAN GENDER PADA MATERI POKOK 

SEGIEMPAT (STUDI KASUS KELAS VII SMPN 2 GEDANGAN)”. Van 

Hiele menyatakan bahwa tingkat berpikirideal yang harus dicapai oleh siswa 

dalah tingkat berpikir 2. Berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan oleh 

peneliti pada Bab IV, maka dapat disimpulkan tingkat berpikir siswa kelas 

VIII-C SMP N 3 taman, pada materi bangun ruang sisi datar sebagai berikut : 

1) Kecenderungan tingkat berpikir siswa kelompok tingkat tinggi, yaitu siswa 

TI dan siswa T2 berada pada tingkat berpikir 1. 2) Kecenderungan tingkat 

berpikir siswa sedang, yaitu siswa S1 berada pada tingkat 1 dan 

kecenderungan siswa S2 berada pada tingkat berpikir S2 berada pada tingkat 

berpikir 1. 3) Kecenderungan tingkat berpikir siswa sedang, yaitu siswa R1 

dan siswa R2 berada pada tingkat berpikir 1. 
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2.3 Kerangka Berpikir  

 

Pembelajaran merupakan proses timbal balik/interaksi yang aktif antara 

siswa dan guru. Dalam hal ini setiap siswa memiliki kewajiban untuk 

mengoptimalkan proses belajar sampai akhirnya dapat menguasai kompetensi 

yang harus dicapai. Di sisi lain guru bertugas untuk menjadi motivator dan 

fasilitator yang mendampingi dan membantu siswa dalam mencapai 

kompetensinya. Dalam proses pendampingan pada siswa, guru diharapkan 

memiliki kemampuan dalam memahami tingkat berpikir , dan keterampilan 

geometri siswa sehingga dapat memberikan bantuan yang tepat dan 

memaksimalkan potensi tingkat berpikir dan keterampilan siswa tersebut.  

Berdasarkan kajian teori dan hasil-hasil penelitian yang relevan yang telah 

disebutkan, maka dapat dibuat penelitian yang berfokus pada analisis 

keterampilan geometri siswa dalam menyelesaikan soal geometri berdasarkan 

tingkat berpikir van Hiele. Oleh karena itu dalam penelitian ini dapat dibuat 

skema kerangka berpikir yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. 
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Gambar 2.7 Kerangka Berpikir 

 

Gambar 2.7 di atas, adalah kerangka berpikir yang dibangun dalam 

penelitian ini adalah bahwa sesuai teori van hiele, setiap siswa memiliki tingkat 

berpikir geometri tertentu. Maka dapat dilakukan penelusuran tingkat berpikir 

geometri, dalam penelitian ini melalui tes VHGT. Berdasarkan tes VHGT siswa 

Penulusuran tingkat berpikir geometri 

Tingkat 0 

(Visualisasi) 

Tingkat 1 

(Analisis) 
Tingkat 2 

(Deduksi informal) 

Tingkat 3 

(Deduksi) 

Tingkat 4 

(Rigor) 

Keterampilan geometri (Visual, verbal, menggambar, logika, terapan) 

Analisis keterampilan geometri 

 

Adanya perbedaan tingkat berpikir geometri siswa menurut teori van hiele 

Terdeskripsinya keterampilan geometri siswa saat menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan 

tingkat berikir van heile 
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dapat dikelompokkan ke dalam tingkat berpikir geometri tertentu, kemudian dapat 

dianalisis keterampilan geometri yang dimiliki siswa dengan tingkat berpikir 

geometri tertentu. 

 



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Berdasarkan pada masalah dan tujuan yang diajukan dalam penelitian ini, 

yaitu menekankan pada kegiatan mengumpulkan dan menganalisis informasi 

tentang keterampilan geometri siswa dalam menyelesaikan soal geometri 

segiempat berdasarkan tingkat berpikir van Hiele, maka jenis penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitan yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci (Sugiyono, 2012: 15). Sedangkan Ary (Susilo, 2011: 41) 

mengatakan bahwa penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang suatu status gejala pada saat penelitian dilakukan. Tujuannya adalah untuk 

melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam suatu situasi. 

Jenis penelitian ini lebih memungkinkan untuk mendapatkan informasi 

kualitatif yang lebih teliti, karena tujuan utama penelitian deskriptif adalah untuk 

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Sevilla, dkk. 

dalam Susilo, 2011: 41).  

45 
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Melakukan kegiatan pendahuluan yaitu: 

a. menentukan fokus penelitian yaitu keterampilan geometri siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri segiempat berdasarkan tingkat berpikir van 

Hiele siswa 

b. menentukan daerah penelitian dan subjek penelitian yaitu siswa SMP 

Negeri 4 Kudus kelas VII, membuat surat izin penelitian, dan 

berkoordinasi dengan guru matematika tempat penelitian. 

2. Menyiapkan instrumen  Tes 1 VHGT, untuk menggolongkan tingkat berpikir 

geometri siswa. 

3. Validasi instrumen oleh ahli. 

4. Merevisi instrumen tes, jika instrumen valid dan layak digunakan, dilanjutkan 

ke langkah selanjutnya. 

5. Pelaksanaan Tes 1 VHGT penggolongan tingkat berpikir geometri siswa 

menurut teori van Hiele. 

6. Melakukan analisis hasil jawaban siswa terhadap Tes 1 yang telah 

dilaksanakan, untuk menggolongkan siswa ke dalam tingkat berpikir 

geometri tertentu sesuai teori van Hiele. 

7. Menentukan subjek terpilih berdasarkan hasil tes tingkat berpikir van Hiele 

dan diskusi bersama guru bidang studi atau wali kelas untuk memilih 2 siswa 

pada setiap tingkat yang ada sesuai hasil Tes 1 VHGT. 
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8. Menyiapkan instrumen  Tes 2 yaitu tes keterampilan geometri dan pedoman 

wawancara yang disesuaikan dengan indikator keterampilan geometri. 

Pedoman wawancara digunakan untuk menuliskan garis besar pertanyaan 

yang akan diajukan maupun hal-hal yang ingin diketahui dari kegiatan 

wawancara yang akan dilakukan. 

9. Validasi instrumen oleh ahli. 

10. Merevisi instrumen tes 2, jika instrumen valid dan layak digunakan 

dilanjutkan ke langkah selanjutnya. 

11. Pelaksanaan tes 2 untuk mengetahui keterampilan geometri siswa yang telah 

terpilih sebagai subjek penelitian, kemudian dilakukan wawancara terhadap 

siswa untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. 

12. Melakukan analisis hasil jawaban siswa terhadap tes 2 dan wawancara yang 

telah dilakukan. Analisis ini adalah tujuan utama penelitian, yaitu 

menganalisis untuk memperoleh deskripsi dan ketercapaian keterampilan 

geometri siswa dalam menyelesaikan soal geometri segiempat. 

13. Menarik Kesimpulan terhadap analisis data yang telah dilakukan pada tahap 

sebelumnya. 

3.2 Latar Penelitian 

3.2.1 Lokasi 

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Kudus yang berlokasi di  

Jl. Dewi sartika, Desa Singocandi, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. 

Penelitian dilaksanakan di SMPN 4 Kudus dengan pertimbangan sebagai 

berikut: 
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a) Kesediaan SMP Negeri 4 Kudus untuk dijadikan tempat penelitian. 

b) Sudah ada penelitian terdahulu mengenai analisis kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan masalah geometri, penlitian ini bermaksud melanjutkan 

penelitian di SMP 4 Kudus dalam bidang geometri. 

3.2.2 Waktu penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 17  Maret sampai dengan 1 April 2016. 

3.2.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif, pengambilan sampel/ subjek penelitian digunakan 

untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber dan 

bangunannya yang digunakan untuk merinci kekhususan yang ada. Tujuan lainnya 

adalah untuk mencari informasi yang akan menjadi dasar dari kesimpulan atau 

rancangan teori yang muncul dari fenomena yang ada. Oleh karena itu, dalam 

penelitian kualitatif digunakan sampel bertujuan (Purposive Sample) bukan 

sampel acak. (Moleong, 2012:224). Subjek diambil tidak ditekankan pada jumlah 

tetapi ditekankan pada kualitas pemahaman kepada masalah yang diteliti. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII I SMP Negeri 4 

Kudus. Subjek di dalam penelitian diambil berdasarkan pengklasifikasian 

tingkat berpikir van Hiele dan pertimbangan dari Guru Matematika yang 

mengajar di kelas VII I. 
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3.3 Data dan Sumber Data Penelitian 

6. Data 

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan 

pemecahan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian 

dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan 

berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini 

data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti 

secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data 

asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data 

primer, peneliti harus mengumpulkannnya secara langsung. Dalam 

penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara, yang dikumpulkan 

peneliti secara langsung berhadapan dengan siswa sebagai sumber data.  

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari 

berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Dalam 

penelitian ini data sekunder diperoleh dari tes tertulis keterampilan geometri 

yang telah diuji instrumen tesnya dan telah dinyatakan valid, serta layak 

digunakan. 

2. Sumber Data 

Pemahaman akan berbagai sumber data sangat penting dalam 

menentukan ketepatan dan kemantapan data sehingga akhirnya diperoleh 

kesimpulan yang tepat. Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa pekerjaan peneliti 

dapat dikatakan sejalan dengan pekerjaan seorang wartawan yang sedang 
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menggali berita atau pekerjaan seorang detektif yang menggali informasi untuk 

mengungkap suatu kasus. Lofland (dalam Moleong, 2012) menyatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan selebihnya 

adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data dan informasi yang 

dikumpulan dan dikaji dalam penelitian ini adalah berupa kata-kata, tindakan, 

dan sumber tertulis. 

Sedangkan Sutopo (2006: 56-62) menyebutkan beberapa jenis sumber 

data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu: 

a. Narasumber/informan 

Narasumber/informan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan 

responden dalam penelitian kuantitatif. Hal ini dapat dilihat dari peran 

informan yang memberikan tanggapan yang diminta oleh peneliti yang 

memilih arah dan seleranya sendiri dalam menyajikan informasi yang 

dimilikinya. Narasumber/ informan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah siswa. 

b. Peristiwa, aktivitas, dan perilaku 

Dari pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat 

mengetahui proses bagaimana sesuatu dapat terjadi secara lebih pasti 

karena menyaksikannya sendiri secara langsung. Dalam penelitian ini, 

peristiwa, aktivitas, dan perilaku yang dimaksud adalah peristiwa, 

aktivitas, dan perilaku yang terjadi dalam proses pemecahan masalah 

geometri materi segiempat oleh siswa.  
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c. Dokumen/arsip 

Dokumen atau arsip biasanya berupa baan tertulis yang berkaitan dengan 

peristiwa/aktivitas tertentu. Bila ia merupakan catatan rekaman yang 

formal dan terencana  dalam organisasi sebagai bagian  dari mekanisme 

kerja, maka ia cenderung disebut arsip. Dalam mengkaji dokumen, peneliti 

idak sekadar mencatat apa yang tertulis tetapi juga berusaha menggali dan 

menangkap makna yang tersirat dari dokumen yang tentunya telah teruji 

keasliannya. Dalam penelitian ini dokumen atau arsip yang dapat dipakai 

sebagai sumber data adalah hasil pekerjaan siswa dalam memecahkan 

masalah geometri dan juga dokumen lain yang mendukung. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

melakukan suatu penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan 

data yang memenuhi standar yang ditetapkan. 

1. Teknik yang digunakan 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Teknik Wawancara 

 Menurut Budiyono (2003: 51), wawancara atau interview adalah 

cara pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan antara peneliti 

(atau seseorang yang ditugasi) dengan sebjek penelitian atau responden atau 

sumber data. Dalam hal ini pewawancara mengadakan percakapan 

sedemikian hingga pihak yang diwawancarai bersedia terbuka 
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mengeluarkan pendapatnya. Biasanya yang diminta bukan kemampuan 

melainkan informasi mengenai sesuatu. 

Teknik wawancara adalah satu teknik yang secara sistematis 

digunakan untuk mendapatkan informasi, data atau pandangan seseorang 

yang disampaikan informan seara lisan menyangkut satu masalah, sesuai 

dengan pokok penelitian yang dicatat atau direkam dan lebih lanjut 

dianalisis dan dinterpretasi (Junus Melalatoa, 2000:17 dalam Susilo, 2011: 

52) . Lebih lanjut dinyatakan bahwa pertukaran percakapan verbal tidak 

selalu dengan tatap muka, tetapi dapat dilakukan melalui telepon. Dengan 

demikian wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dimana peneliti dan informan terlibat percakapan atau bertanya jawab secara 

lisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Instrumen yang dipakai dalam wawancara biasanya adalah daftar 

(yang disebut pedoman wawancara) yang bersisi garis-garis besar 

pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya, ataupun alat perekam audio 

ataupun audio visual. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terstruktur namun terbuka, dimana pedoman wawancara disusun terlebih 

dahulu, tetapi pertanyaan dapat berkembang disesuaikan dengan keadaan 

dan ciri subjek penelitian. 

b. Teknik Tes 

Teknik tes adalah suatu cara untuk mengumpulkan data yang 

menghadapkan sejumlah pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada subjek 
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(Budiyono, 2003:54). Tes dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk 

mengklasifikasikan siswa ke dalam tingkat berpikir geometri menurut teori 

van Hiele dan  mengetahui keterampilan geometri yang dimiliki siswa 

ketika menyelesaikan soal geometri materi segiempat.  

Dalam penelitian ini akan digunakan 2 tes, instrumen tes yang 

digunakan sebagai berikut: 

a) Tes 1 yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir 

geometri siswa berupa van Hiele Geometry Test (VHGT) yang 

dikembangkan oleh The Cognitive Development and Achievment in 

Secondary School Geometry Project (CDASSG). VHGT berupa tes 

pilihan ganda berisi 25 soal yang disusun ke dalam 5 level berpikir 

geometri yang disampaikan van Hiele. Tes VHGT yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah VHGT yang telah dialihbahasakan ke dalam bahasa 

Indonesia. 

b) Tes 2 yang terdiri dari 7 soal yang disesuaikan dengan indikator 

keterampilan geometri yang akan diteliti, serta KD yang harus dicapai 

siswa kelas VII SMP.  

3.5 Instrumen penelitian 

Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan dua jenis instrumen, yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. 

Instrumen utama adalah peneliti sendiri, sedangkan instrumen bantu terdiri dari 

instrumen bantu I yaitu instrument Tes VHGT dan instrument tes Keterampilan 

Geometri, instrumen bantu II yaitu pedoman wawancara. 
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3.5.1 Instrumen Utama 

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri yang 

bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan data langsung dari sumber data. 

Karena peneliti sebagai instrumen, maka peneliti harus sanggup menyesuaikan 

diri dan berinteraksi secara langsung dan tuntas dengan situasi dan kondisi yang 

sedang dipelajari. 

3.5.2 Instrumen Bantu Pertama 

Instrumen bantu pertama ini berupa tes pilihan ganda VHGT dan tes essay 

keterampilan geometri yang memuat butir soal materi segiempat. 

a. Instrumen Tes VHGT 

1) Tujuan Pembuatan Instrumen 

Tes VHGT ini dibuat untuk mengumpulkan data tertulis mengenai tingkat 

berpikir geometri subjek penelitian dalam materi segiempat. 

2) Proses Pembuatan Instrumen 

Instrumen ini merupakan soal-soal pemecahan masalah geometri  pada pokok 

bahasan segiempat dengan memperhatikan indikator tiap tingkatan berpikir 

teori van hiele dan keterampilan geometri menurut Hoffer. Ada dua instrumen, 

instrumen tes 1 terdiri dari 25 soal sesuai tingkatan berpikir van hiele, dan 

instrumen tes 2 terdiri dari 5 soal yang mampu menunjukkan keterampilan 

geometri siswa yang divalidasi oleh 2 orang validator yang merupakan Dosen 

di bidang pendidikan Matematika. 

Validasi dilakukan dengan mangacu pada lembar validasi yang memuat 

sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan kesesuaian materi tes, kejelasan 
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butir pertanyaan, serta kesesuaian bahasa yang digunakan. Apabila indikator 

yang dikemukakan dapat mengungkap bagaimana kompetensi siswa dalam 

materi segiempat, maka validator akan memberi tanda ceklist ( ) pada lembar 

validasi sesuai kolom yang tersedia.  

3) Proses Penggunaan/Pelaksanaan 

Instrumen digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, setelah 

digandakan selanjutnya diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. 

4) Proses Analisis Data 

Data yang diperoleh melalu instrumen ini kemudian dianalisis dengan tahapan-

tahapan yang telah ditentukan. 

5) Penggunaan Data 

Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab apa yang bisa diamati dari 

gejala-gejala yang muncul ketika subjek menyelesaikan soal tes. 

Alur dari pengembangan instrumen bantu kedua  digambarkan sebagai berikut. 
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Diagram 3.1 Alur Pengembangan Instrumen Tes VHGT 

b. Instrumen Tes Keterampilan Geometri 

1) Tujuan Pembuatan Instrumen 

Tes tertulis ini dibuat untuk mengumpulkan data tertulis mengenai tingkat 

berpikir dan keterampilan geometri subjek penelitian dalam materi segiempat. 

2) Proses Pembuatan Instrumen 

Instrumen ini merupakan soal-soal pemecahan masalah geometri  pada pokok 

bahasan segiempat dengan memperhatikan indikator tiap tingkatan berpikir 

teori van hiele dan keterampilan geometri menurut Hoffer. Ada dua instrumen, 

instrumen tes 1 terdiri dari 25 soal sesuai tingkatan berpikir van hiele, dan 

Draf Instrumen Tes VHGT 

Kriteria yang digunakan: 

1. Kesesuaian arti 

2. Kesesuaian 

pemahaman siswa 

SMP 

3. Kejelasan dan 

keterbacaan 

gambar 

4. Ejaan dan struktur 

kalimat 

Justifikasi instrumen oleh validator Revisi 

berdasarkan 

saran validator 

Valid

? 

Instrumen siap digunakan 

Ya 

Tidak 
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instrumen tes 2 terdiri dari 5 soal yang mampu menunjukkan keterampilan 

geometri siswa yang divalidasi oleh 2 orang validator yang merupakan Dosen 

di bidang pendidikan Matematika. 

Validasi dilakukan dengan mangacu pada lembar validasi yang memuat 

sejumlah pernyataan yang berkaitan dengan kesesuaian materi tes, kejelasan 

butir pertanyaan, serta kesesuaian bahasa yang digunakan. Apabila indikator 

yang dikemukakan dapat mengungkap bagaimana kompetensi siswa dalam 

materi segiempat, maka validator akan memberi tanda ceklist ( ) pada lembar 

validasi sesuai kolom yang tersedia.  

3) Proses Penggunaan/Pelaksanaan 

Instrumen digunakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, setelah 

digandakan selanjutnya diberikan kepada siswa untuk dikerjakan. 

4) Proses Analisis Data 

Data yang diperoleh melalu instrumen ini kemudian dianalisis dengan tahapan-

tahapan yang telah ditentukan. 

5) Penggunaan Data 

Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab apa yang bisa diamati dari 

gejala-gejala yang muncul ketika subjek menyelesaikan soal tes. 

Alur dari pengembangan instrumen bantu kedua  digambarkan sebagai berikut. 
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Diagram 3.2 Alur Pengembangan Instrumen Tes Essay 

 

4 Instrumen Bantu Kedua 

Instrumen bantu kedua ini berupa pedoman wawancara yang dibuat oleh 

peneliti sebagai alat bantu dalam pengambilan data di lapangan. 

1) Tujuan Pembuatan Instrumen 

Pedoman wawancara ini dibuat untuk acuan peneliti dalam melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian ketika telah selesai melaksanakan tes 1 

dan tes 2. Pedoman wawancara ini bersifat mendalam (in-depth interviewing) 

yang tidak digunakan untuk menyusun pedoman dalam wawancara yang berisi 

Draf Instrumen Tes Essay 

Kriteria yang digunakan: 

1. Kesesuaian dengan 

tujuan 

2. Kesesuaian dengan 

pengetahuan siswa 

3. Kesesuaian waktu 

4. Ejaan dan struktur 

alimat 

Justifikasi instrumen oleh validator Revisi 

berdasarkan 

saran validator 

Valid? 

Instrumen siap digunakan 

Ya 

Tidak 
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pertanyaan yang akan diajukan, wawancara pada penelitian ini merupakan 

wawancara terstruktur tapi terbuka. Karena pertanyaan yang akan diajukan 

dalam wawancara bisa berkembang sesuai dengan keadaan dan kenyataan 

subjek penelitian. 

2) Proses Pembuatan Instrumen 

Instrumen ini dibuat untuk membantu peneliti sesuai dengan kajian teori yang 

dibuat yakni berdasarkan teori keterampilan geometri dan tingkat berpikir van 

hiele dalam materi segiempat. Sebelum digunakan, pedoman wawancara ini 

dianalisis atau divalidasi dengan kriteria kejelasan butir pertanyaan dan 

keterarahan pertanyaan terhadap tujuan penelitian. 

3) Proses Penggunaan/Pelaksanaan 

Instrumen bantu pertama ini digunakan pada saat mewawancarai subjek 

penelitian yakni subjek ke-i telah diketahui tingkat berpikir geometrinya 

menurut teori van hiele dari hasil tes 1. Apabila siswa mengalami kesulitan 

dengan pertanyaan tertentu, maka peneliti akan mendorong subjek untuk 

merefleksi atau memberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa 

menghilangkan inti permasalahan.  

4) Proses Analisis Data 

Data yang diperoleh melalu instrumen ini kemudian dianalisis dengan tahapan-

tahapan yang telah ditentukan. 

5) Penggunaan Data 

Data yang diperoleh digunakan untuk menjawab apa yang bisa diamati dari 

gejala-gejala yang muncul ketika subjek menjawab secara lisan. 
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Alur dari pengembangan instrumen bantu pertama (pedoman wawancara) 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3.3 Alur Pengembangan Instrumen Pedoman Wawancara 

3.6 Validasi Instrumen 

Validasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah validasi isi dan konstruk. 

Validitas isi meninjau tentang ketepatan teori-teori yang digunakan sebagai bahan 

rujukan. Sedangkan validitas konstruk meninjau tentang ketepatan dalam susunan 

tugas seperti butir pertanyaan jelas, dapat dimengerti, tidak menimbulkan 

penafsiran ganda, dan benar-benar menggolongkan tingkat berpikir geometri 

siswa, serta mengukur keterampilan geometri. Validasi pada penelitian ini 

Draf Pedoman Wawancara 

Kriteria yang 

digunakan: 

1. Kesesuaian isi 

dengan tujuan 

2. Penggunaaan 

bahasa 

Justifikasi instrumen oleh validator Revisi 

berdasarkan 

saran validator 

Valid? 

Instrumen siap digunakan 

Ya 

Tidak 
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meliputi validasi pada, instrumen tes VHGT, tes keterampilan geometri, dan 

pedoman wawancara. 

3.6.1 Instrumen Tes VHGT 

Koefisien reliabilitas subtes dari van Hiele Geometry Test (VHGT) 

yang disampaikan Usiskin (Fryhklon, 1994: 9) untuk level 1 sampai 5 berturut-

turut adalah sebagai berikut 0,79; 0,88; 0,88; 0,69; dan 0,65. Hal ini menyatakan 

bahwa setiap soal dalam masing-masing level, tepat digunakan untuk mengukur 

kemampuan berpikir geometri seseorang. Selain itu, instrumen VHGT ini telah 

digunakan oleh banyak orang di berbagai Negara dalam mengukur kemampuan 

berpikir geometri seseorang, khususnya siswa SMP. Oleh karena itu, peneliti 

menilai bahwa instrumen VHGT telah valid dan reliabel untuk digunakan dalam 

penelitian ini.  

Teks asli dari van Hiele Geometry Test (VHGT) adalah dalam bahasa 

Inggris, oleh karena itu, pada penelitian ini, penulis mengalihbahasakan tes 

tersebut dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, penulis melakukan uji validitas 

keterbacaan terhadap instrumen VHGT yang telah dialihbahasakan. Nama-nama 

validator instrumen tes VHGT dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Nama Validator Instrumen Tes VHGT 

Validator Nama Validator Jabatan 

1. Drs. Edy Soedjoko, M.Pd. Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

2. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

3. Akhmad sayuti, S.Pd.  Guru SMP Negeri 4 Kudus 

4. Ardiana Kurnianingrum Mahasiswa Pendidikan Matematika 

PGMIPA BI 

 



62 
 

 

 

Drs. Edy Soedjoko, M.Pd adalah dosen pendidikan matematika, 

dipilih menjadi validator karena sebagai dosen dipandang sebagai pakar dan 

praktisi yang telah ahli dan berpengalaman dalam mengembangkan instrumen 

penelitian bidang geometri. Sedangkan Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd  yang juga 

dosen pendidikan matematika, dipilih menjadi validator karena sebagai dosen 

dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah ahli dan berpengalaman dalam 

mengembangkan instrumen penelitian bidang geometri, dan menguasai bahasa 

Inggris pendidikan matematika. Pemilihan guru, yaitu Akhmad sayuti, S.Pd 

sebagai validator instrumen ini lebih menekankan pada tanggapan maupun 

komentar yang berkaitan dengan kesesuaian konten atau isi materi matematika 

dengan apa yang terdapat dalam standar kelulusan, serta konstruksi kalimat dalam 

soal yang akan diselesaikan oleh siswa. Ardiana Kurnianingrum, mahasiswa 

pendidikan matematika PGMIPA BI dipilih sebagai validator karena dipandang 

mahir dalam bahasa Inggris dan untuk menyesuaikan kalimat pada tes VHGT 

yang telah dialihbahasakan sehingga dapat dipahami siswa. 

Uji validitas keterbacaan dilakukan dengan tujuan utama mengecek 

kesesuaian arti sebuah istilah atau makna sebuah kalimat, yang terdapat pada 

naskah VHGT yang asli dengan naskah VHGT yang telah dialihbahasakan oleh 

penulis. Selain itu, uji validitas keterbacaan dilakukan untuk mengetahui kejelasan 

atau keterbacaan kalimat oleh siswa SMP, kejelasan atau keterbacaan gambar-

gambar pada naskah VHGT. Kejelasan atau keterbacaan tersebut ditinjau dari segi 

penggunaan bahasa, penyajiannya, serta ketepatan gambar yang digunakan. 
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Adapun hasil validasi terhadap instrumen tes keterampilan geometri dari ketiga 

validator dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut. 

 

Tabel 3.2 Hasil Validasi Instrumen Tes VHGT 

No Aspek yang dinilai 
Validator 

1 2 3 4 

1. Kesesuaian arti 

Butir soal yang telah dialihbahasakan sesuai dengan 

teks asli  naskah VHGT. 

5 5 5 5 

2. Kesesuaian dengan pemahaman siswa SMP 

Butir soal sesuai dengan pemahaman siswa SMP 
5 5 5 4 

3. Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar pada soal jelas dan sesuai dengan naskah asli 

VHGT. 

5 5 5 5 

4. Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen soal VHGT 

telah sesuai dengan kaidah penulisan Bahasa 

Indonesia yang baik dan benar atau EYD serta mudah 

dipahami dan tidak menimbulkan persepsi ganda. 

5 5 5 4 

Jumlah 20 20 20 18 

Total Skor 78 

Rata-rata 4,88 

 

Adapun kriteria penilaiannya terdapat 4 kategori sebagai berikut: 

Penilaian Kategori 

 

 

 

 

Tidak Valid 

Kurang Valid 

Valid 

Sangat Valid 

Berdasarkan hasil validasi terhadap instrumen tes VHGT, empat 

validator memberikan nilai 4,88. Secara umum berdasarkan hasil validasi 

terhadap instrumen tes VHGT dapat disimpulkan bahwa, instrumen sangat valid 

dan layak digunakan. Lembar validasi oleh validator dapat dilihat pada Lampiran 

6 dan instrumen tes VHGT yang telah divalidasi secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 4.   
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3.6.2 Instrumen Tes Keterampilan Geometri 

Tes keterampilan geometri terdiri dari 7 soal. Soal-soal pada instrumen 

tes keterampilan geometri telah disesuaikan dengan indikator keterampilan 

geometri yang menjadi rujukan teori seperti pada bab 2. Sebelum digunakan, soal-

soal tersebut divalidasi oleh dua orang dosen pendidikan matematika dan satu 

orang guru matematika. Validasi diarahkan pada kesesuaian dengan indikator 

pengukuran keterampilan geometri, pengetahuan geometri siswa SMP, alokasi 

waktu dengan beban soal, serta ejaan dan struktur kalimat. Nama-nama validator 

instrumen tes keterampilan geometri dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut. 

 

Tabel 3.3 Nama Validator Instrumen Tes Keterampilan Geometri 

Validator Nama validator Jabatan 

1. Drs. Edy Soedjoko, M.Pd Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

2. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

3. Akhmad sayuti, S.Pd  Guru SMP Negeri 4 Kudus 

 

Drs. Edy Soedjoko, M.Pd dan Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd adalah 

dosen pendidikan matematika, dpilih menjadi validator karena sebagai dosen 

dipandang sebagai pakar dan praktisi yang teah ahli dan berpengalaman dalam 

mengembangkan instrumen penelitian. Pemilihan guru, yaitu Akhmad sayuti, 

S.Pd sebagai validator instrumen ini lebih menekankan pada tanggapan maupun 

komentar yang berkaitan dengan kesesuaian konten atau isi materi matematika 

dengan apa yang terdapat dalam standar kelulusan, serta konstruksi kalimat dalam 

soal yang akan diselesaikan oleh siswa. Adapun hasil validasi terhadap instrumen 

tes keterampilan geometri dari ketiga validator dapat dilihat pada Tabel 3.4 

sebagai berikut 
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Tabel 3.4 Hasil Validasi Instrumen Tes Keterampilan Geometri 

No Aspek yang dinilai 
Validator 

1 2 3 

1. Kesesuaian dengan pengukuran keterampilan geometri 

Butir soal sesuai dengan indikator keterampilan geometri 
5 5 5 

2. Kesesuaian dengan pengetahuan geometri siswa SMP 

Butir soal sesuai dengan kognitif siswa SMP 
5 5 5 

3. Kesesuaian alokasi waktu dengan beban soal 

Jumlah soal sesuai dengan alokasi waktu yang tersedia 
4 4 5 

4. Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen soal kemampuan 

berpikir kreatif telah sesuai dengan kaidah penulisan 

Bahasa Indonesia yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan persepsi ganda. 

4 4 5 

Jumlah 18 18 20 

Total Skor 56 

Rata-rata 4,67 

 

Adapun kriteria penilaiannya terdapat 4 kategori sebagai berikut: 

Penilaian Kategori 

 

 

 

 

Tidak Valid 

Kurang Valid 

Valid 

Sangat Valid 

 

Berdasarkan hasil validasi terhadap instrumen tes keterampilan geometri tiga 

validator memberikan nilai 4,67. Waktu yang diberikan peneliti dalam tes 

keterampilan geometri yaitu 80 menit. Secara umum berdasarkan hasil validasi 

terhadap instrumen tes keterampilan geometri dapat disimpulkan bahwa instrumen 

valid dan layak digunakan dengan mempertimbangkan alokasi waktu. Lembar 

validasi oleh validator dapat dilihat pada Lampiran 11 dan instrumen tes 
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keterampilan geometri yang telah divalidasi secara lengkap dapat dilihat pada 

Lampiran 9.   

3.6.3 Instrumen Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara memuat pertanyaan-pertanyaan dengan maksud 

mengklarifikasi hasil jawaban subjek penelitian pada lembar tes keterampilan 

geometri. Pedoman ini bersifat semi terstruktur dengan tujuan menemukan 

permasalahan secara terbuka, artinya subjek penelitian diajak mengemukakan 

pendapat dan ide-idenya berkaitan dengan penyelesaian yang dibuat. Selanjutnya 

pedoman wawancara divalidasi oleh 2 orang ahli pendidikan matematika, yang 

keduanya merupakan dosen pendidikan matematika. Dipilih menjadi validator 

karena sebagai dosen dipandang sebagai pakar dan praktisi yang telah ahli dan 

berpengalaman dalam mengembangan instrumen penelitian. Nama-nama validator 

instrumen pedoman wawancara dapat dilihat pada Tabel 3.5 berikut. 

 

Tabel 3.5 Daftar Nama Validator Instrumen Pedoman Wawancara 

No Nama Validator Jabatan 

1. Drs. Edy Soedjoko, M.Pd Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

2. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd Dosen Pendidikan Matematika Unnes 

 

Adapun hasil validasi terhadap instrumen tes keterampilan geometri 

dari ketiga validator dapat dilihat pada Tabel 3.6 sebagai berikut 
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Tabel 3.6 Hasil Validasi Instrumen Pedoman Wawancara 

No Aspek yang dinilai 
Validator 

1 2 

1. Kesesuaian isi dengan tujuan penelitian 

Pertanyaan dalam pedoman wawancara sesuai 

kriteria/indikator untuk mengungkapkan keterampilan 

geometri siswa. 

5 4 

2. Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pedoman wawancara 

keterampilan geometri jelas, mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 

4 5 

Jumlah 9 9 

Total Skor 18 

Rata-rata 

 

4,5 

 

Adapun kriteria penilaiannya terdapat 4 kategori sebagai berikut: 

Penilaian Kategori 

 

 

 

 

Tidak Valid 

Kurang Valid 

Valid 

Sangat Valid 

 

Hasil validasi revisi menunjukkan bahwa kedua validator memberikan 

nilai 4,5 artinya pedoman wawancara valid atau layak digunakan. Validitas isi dan 

validitas konstruk sudah cukup memenuhi sehingga instrumen tersebut dapat 

diimplementasikan dalam penelitian untuk menganalisis keterampilan geometri 

siswa. Revisi pedoman wawancara yang disarankan oleh validator terlampir di 

Lampiran 17. 

Menurut Drs. Edy Soedjoko, M.Pd  (sebagai validator), butir 

pertanyaan pada pedoman wawancara harus lebih dikembangkan lagi supaya 

pertanyaan lebih mendalam dan tidak mirip dengan pertanyaan pada tes 
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keterampilan geometri ketika tertulis. Sedangkan menurut Ardhi Prabowo, S.Pd., 

M.Pd (sebagai validator), pertanyaan pada pedoman wawancara tidak boleh 

berupa perintah untuk siswa mengerjakan lagi. 

3.6.4 Analisis Hasil Penggolongan Tingkat Berpikir Geometri Siswa dan 

Penentuan Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek dipilih dari siswa kelas VII I SMP Negeri 4 Kudus, 

tahun ajaran 2015/2016. SMP Negeri 4 Kudus memiliki 25 kelas, yang terdiri dari 

9 kelas VII, 8 kelas VII, dan 8 kelas IX. Penelitian dilaksanakan hanya disatu 

kelas yaitu di kelas VII I, karena siswa kelas VII yang sedang mendapatkan materi 

segiempat. Atas masukan dari guru dan kepala sekolah siswa-siswa kelas VII I 

adalah siswa yang aktif dan komunikatif.  

Subjek penelitian ini merupakan 5 siswa dari kelas VII I. Subjek tersebut 

diambil berdasarkan teknik purposive sampling. Menurut sugiyono (2013: 300), 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah subjek 

tersebut mudah diajak komunikasi dan kerjasama, sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek yang diteliti. 

 Subjek tersebut dipilih setelah melakukan tes penggolongan tingkat 

berpikir geometri yaitu tes VHGT dan pertimbangan guru matematika yang 

mengajar di kelas tersebut. Tes VHGT dilaksanakan pada hari Selasa 29 Maret 

2016 di kelas VII I dengan jumlah responden 35 siswa. Tujuan dilaksanakannya 

tes pertama ini adalah untuk memperoleh data tingkat berpikir geometri siswa 

atau menggolongkan siswa ke dalam tingkat berpikir geometri sesuai teori van 
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Hiele. Kemudian hasil tes tersebut akan diambil subjek masing-masing 2 anak 

pada setiap tingkat berpikir geometri. Adapun hasil tes 1 VHGT dapat dilihat pada 

Tabel 3.7 sebagai berikut 

 

Tabel 3.7 Hasil Tes 1 VHGT 

Tingkat Berpikir Geometri Banyaknya siswa 

Tingakat Pre 0 20 

Tingkat 0 (Visualisasi) 14 

Tingkat 1 (Analisis) 1 

Jumlah 35 

   

Tabel hasil tes VHGT tersebut, dapat dideskripsikan bahwa untuk tingkat 

berpikir geometri tingkat 0 (Visualisasi) ada sebanyak 14 siswa yaitu 40% dari 

jumlah siswa VII I, sedangkan untuk tingkat berpikir geometri tingkat 1 (Analisis) 

hanya ada 1 siswa yaitu 2,8%. Dari hasil tes VHGT juga ditemukan 20 siswa atau 

VII I bahkan tidak bisa mencapai tingkat 0 (visualisasi). Maka oleh peneliti 

kelompok ini dimasukkan ke dalam golongan Pre 0. Hal ini seperti apa yang 

ditemukan pada penelitian Der-bang Wu dan Hsiu-lan Ma (2006), bahwa 30% 

dari responden penelitian yang merupakan siswa taiwan, belum mampu mencapai 

level terendah dari tingkatan berpikir geometri menurut teori van Hiele. Sehingga 

Der-bang Wu dan Hsiu-lan Ma memberi nama kelompok siswa ini kelompok 

tingkat “Below Level 0”.  

Jadi secara umum tingkat berpikir geometri siswa kelas VII I SMP Negeri 

4 Kudus adalah antara tingkat pre 0 sampai tingkat 1(Analisis). Hal ini sejalan 

dengan hasil penelitian Muhassanah (2013), bahwa tingkat berpikir geometri  
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menurut teori van Hiele yang mampu dicapai siswa SMP adalah tingkat 0 sampai 

tingkat 2.  

Subjek yang diambil 5, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya yaitu 

2 siswa tingkat pre 0, 2 siswa tingkat 0, dan 1 siswa tingkat 1. Seharusnya setiap 

tingkat diambil 2 subjek namun karena tingkat teratas hanya ada satu siswa maka 

subjek dari tingkat teratas hanya 1. Berdasarkan hasil tes VHGT diperoleh 

pengelompokan tingkat berpikir siswa kelas VII I pada Tabel 3.8 berikut 

 

Tabel 3.8 Pengelompokan Tingkat Berpikir Geometri Siswa Kelas VII I 

No 
Tingkat Berpikir Geometri Subjek 

Tingkat Pre 0 Tingkat 0 Tingkat 1 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

AFS 

ATS 

BR 

BBH 

DR 

DAP 

DPA 

ENB 

LNM 

MAR 

MFA 

MGF 

MRS 

MY 

NU 

NNI 

NN 

RWA 

SNA 

SH 

AM 

AAP 

CPA 

IK 

NAR 

MAS 

MASe 

MIM 

MWAS 

NAS 

NPM 

SFA 

WINFA 

YA 

MNA 

 

Hasil pengelompokan pada Tabel 4.8 selanjutnya dipilih 2 subjek di tiap 

tingkat, tetapi untuk tingkat 1 hanya 1. Berdasarkan kriteria komunikatif dan 
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menguasai materi, serta pertimbangan dari guru matematika, subjek terpilih untuk 

dianalisis keterampilan geometrinya tercantum pada Tabel 3.9 berikut. 

Tabel 3.9 Subjek Penelitian Terpilih 

Tingkat Berpikir Geometri Subjek Terpilih 

Pre 0 DAP 

DPA 

0 (Visualisasi) SFA 

YA 

1 (Analisis) MNA 

 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam penelitan kualitatif temuan atau data dinyatakan valid atau sah 

apabila tak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji Credibility (Validitas internal), transferability 

(validitas eksternal), dependability (reliabilitas), dan comformabality 

(objektivitas). Untuk uji transferability (validitas eksternal), dependability 

(reliabilitas), dan comformabality (objektivitas) dari penelitian ini dapat dilakukan 

setelah laporan akhir penelitian dibuat dengan melihat kesesuaian hasil penelitian 

dengan kondisi sosial yang lain (transferability) dan audit dalam pembimbingan 

(dependability dan conformability). Sedangkan untuk uji Credibility (Validitas 

internal) dalam penelitian ini dilaksanakan dengan triangulasi. 

Triangulasi dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai pengujian 

keabsahan data yang diperoleh dari berbagai sumber, berbagai metode, dan 

berbagai waktu. Oleh karenanya terdapat teknik pengujian keabsahan data yaitu 

melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, dan triangulasi waktu. 
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Dalam penelitan ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan 

adalah triangulasi sumber, yaitu dengan mengecek atau membandingkan 

kesesuaian data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan tes. Langkah-langkah 

dalam pemeriksaan ini adalah membandingkan data hasil wawancara dengan data 

hasil tes. 

Data subjek yang valid adalah data hasil triangulasi yang sama/sesuai atau 

tidak ditemukan suatu kontradiksi. Sedangkan data yang berbeda akan direduksi 

atau dijadikan temuan lain dalam penelitian.   

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan upaya pengolahan data yang terdiri atas 

mengorganisasikan data, memilih-milih data menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.  

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

interaktif yaitu suatu teknik analisis data kualitatif yang terdiri dari tiga alur 

kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi 

yang terjadi secara bersamaan (Miles dan Huberman, 1992:16). Tahapan proses 

analisis data dapat silihat pada Diagram 3.5. 
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Diagram 3.5 tahapan proses analisis data (Dirjen PMPTK, 2008:12) 

 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan teknis di lapangan. Penyajian data diartikan sebagai pengumpulan 

informasi secara sistematis yang memberi kemungkinan adanya penarikan 

simpulan dan pengambilan tindakan. Adapun informasi secara sistematis yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. 

Adapun penarikan simpulan/verifikasi dalam penelitian kualitatif sebenarnya 

sudah dimulai sejak pengumpulan data yaitu dengan memberi arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang 

mungkin, alur sebab-akibat, dan proporsi. Penelitian menangani simpulan-

simpulan itu dengan longgar dan terbuka, simpulan-simpulan yang telah 

disediakan  mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih 
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rinci dan mengakar dengan kokoh. Teknik ini memandang bahwa tiga alur analisis 

data tersebut dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan 

interaktif (Miles dan Huberman, 1992:18). 

Pelaksanaan teknik ini dimulai dengan pengumpulan data, kemudian 

peneliti bergerak di antara kegiatan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan/verifikasi data yang dapat digambarkan dalam Diagram 3.6 berikut. 

(Dirjen PMPTK, 2008:12) 

 

Diagram 3.6 Interaksi antar tahapan proses analisis data 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Instrumen yang divalidasi oleh validator siap digunakan untuk penelitian. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui tes tertulis  dan 

wawancara. Tes tertulis dilakukan dua kali, yaitu tes 1 VHGT untuk mengukur 

tingkat berpikir geometri siswa sesuai teori van Hiele, kemudian tes 2 yang 

merupakan penelitian utama yaitu tes keterampilan geometri. Sedangkan teknik 
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wawancara digunakan untuk mengkonfirmasi dan menelusuri lebih dalam hasil 

tes keterampilan geometri. 

3.8.2 Mereduksi Data 

Mereduksi data (data reduction ) yang akan dilakukan dalam penelitian 

ini yaitu memilih dan mengklasifikasikan data yang sejenis, dengan cara 1) 

memilih data yang dianggap penting, 2) membuat kategori data, dan 3) 

mengelompokkan data dalam setiap kategori. Dengan demikian, data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah 

peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan 

jika diperlukan. Dalam penelitian ini data yang direduksi adalah hasil 

wawancara keterampilan geometri siswa. 

3.8.3 Penyajian Data 

Setelah dilakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data (data display). Dalam penelitian kualitatif penyajian data 

biasanya dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-

lain. Melalui penyajian data, data akan terorganisir, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk dipahami. 

Penyajian data akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam 

hal ini peneliti akan menyajikan hasil analisis keterampilan geometri siswa 

dengan tingkat berpikir tertentu ke dalam tabel dan deskripsi agar 

mempermudah pembaca dalam memahaminya. 
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3.8.4  Membuat Kesimpulan 

Tahap conclutions drawing/verifying (membuat kesimpulan) yaitu 

penarikan kesimpulan atau verifikasi data melalui pencermatan data-data sajian 

melalui proses yang cermat. Kesimpulan yang ditarik tetap bersifat sementara 

sehingga memungkinkan adanya verifikasi berikutnya selama proses penelitian 

masih berlangsung. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan atau verifikasi 

dilakukan dengan mengambil simpulan-simpulan berdasarkan realitas-ralitas yang 

ditemukan. Kegiatan ini dimulai bersamaan dengan reduksi dan penyajian data. 

Pada saat memilih dan mengklasifikasikan data ke dalam pokok-pokok masalah 

dengan kode, peneliti sudah mengambil kesimpulan yang kemudian diuji dengan 

data-data yang sudah ditemukan yang dapat menguatkan ataupun menjatuhkan 

kesimpulan yang diambil.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Pada Bab IV dibahas hasil penelitian dan pembahasan dengan melakukan 

analisis data untuk menjawab rumusan masalah penelitian yang telah disebutkan 

pada bab 1. 

4.1 Hasil Penelitian 

4.1.1 Kegiantan Tes 1 VHGT 

Tes VHGT dilaksanakan hari Selasa 29 Maret 2016, di kelas VII I dengan 

jumlah responden 35 siswa. Tujuan dilaksanakannya tes pertama ini adalah untuk 

memperoleh data tingkat berpikir geometri siswa atau menggolongkan siswa ke 

dalam tingkat berpikir geometri sesuai teori van Hiele. Akan diambil 2 subjek  

pada setiap tingkat berpikir geometri berdasarkan hasil tes tersebut. Adapun hasil 

tes 1 VHGT dapat dilihat pada lampiran 7. 

Dari data hasil tes 1 VHGT dapat dibuat ringkasan hasil tes penggolongan 

tingkat berpikir geometri menurut teori van Hiele siswa kelas VII I SMP Negeri 4 

Kudus seperti pada Tabel 4.1 berikut 

 

Tabel 4.1 Ringkasan Hasil Tes VHGT Kelas VII I SMP Negeri 4 Kudus 

Tingkat Berpikir Geometri Banyaknya siswa Persentase 

Tingkat Pre 0 20 57,2% 

Tingkat 0 (Visualisasi) 14 40% 

Tingkat 1 (Analisis) 1 2,8% 

Jumlah 35 100% 
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Tabel hasil tes VHGT tersebut, dapat dideskripsikan bahwa untuk tingkat 

berpikir geometri tingkat 0 (Visualisasi) ada sebanyak 14 siswa yaitu 40% dari 

jumlah siswa VII I, sedangkan untuk tingkat berpikir geometri tingkat 1 (Analisis) 

hanya ada 1 siswa yaitu 2,8%. Dari hasil tes VHGT juga ditemukan 20 siswa atau 

57,2% VII I bahkan tidak bisa mencapai tingkat 0 (visualisasi). Maka oleh peneliti 

kelompok ini dimasukkan ke dalam golongan Pre 0. Hal ini seperti apa yang 

ditemukan pada penelitian Der-bang Wu dan Hsiu-lan Ma (2006), bahwa 30% 

dari responden penelitian yang merupakan siswa taiwan, belum mampu mencapai 

level terendah dari tingkatan berpikir geometri menurut teori van Hiele. Sehingga 

Der-bang Wu dan Hsiu-lan Ma memberi nama kelompok siswa ini kelompok 

tingkat “Below Level 0”. Jadi tingkat berpikir geometri siswa SMP Negeri 4 

Kudus adalah antara tingkat pre 0 sampai tingkat 1 (Analisis). Hal ini sejalan 

dengan pendapat van de Walle (dalam Ferdianto, 2010) yang menyatakan bahwa 

sebagian besar siswa SMP/MTs berada pada antara tahap 0 (visualisasi) sampai 

tahap 2 (deduksi formal). 

4.1.2 Kegiatan Tes 2 Keterampilan Geometri 

Tes 2 yaitu tes keterampilan geometri siswa, dilaksanakan pada hari Rabu, 

30 Maret 2016 di ruang kelas VII I SMPN 4 Kudus dengan jumlah responden 

lima siswa. Dengan rincian 2 siswa mewakili siswa dengan tingkat berpikir 

geometri Pre 0, 2 siswa mewakili siswa dengan tingkat berpikir geometri 0, dan 1 

siswa mewakili siswa dengan tingkat geometri 1. Waktu yang diberikan untuk 

mengerjakan tes adalah 80 menit. Tes keterampilan geometri dilakukan secara 
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individu, sifat dalam mengerjakannya adalah closed book yaitu siswa dilarang 

untuk membuka buku. Kegiatan ini diamati langsung oleh peneliti. 

Pada kegiatan tes keterampilan geometri, sebelum waktu habis subjek 

DPA sudah mengumpulkan hasil tes keterampilan geometri dan menjadi siswa 

pertama yang mengumpulkan dikarenakan ada kegiatan yang harus segera subjek 

DPA ikuti. Subjek DAP, SFA, dan MNA mengumpulkan tepat ketika waktu 

mengerjakan habis. Sedangkan subjek YA tampak masih terburu-buru 

mengerjakan ketika waktu mengerjakan telah habis. Hasil tes keterampilan 

geometri ini dijadikan acuan untuk menganalisis keterampilan geometri subjek 

yang akan ditriangulasikan dengan hasil wawancara. 

4.1.3 Kegiatan Wawancara 

Setelah diberikan tes keterampilan geometri, dilanjutkan dengan 

wawancara pada masing-masing subjek penelitian. Jadi, jika seorang subjek 

penelitian telah mengerjakan tes yang diberikan maka dilanjutkan dengan 

wawancara. Kecuali untuk subjek DPA, wawancara dilakukan sehari setelah tes, 

yang merupakan kesepakatan waktu antara peneliti dan subjek. Wawancara 

dilakukan setelah semua mata pelajaran usai dan tidak mengganggu kegiatan 

belajar mengajar. Hasil wawancara dengan kelima subjek tersebut dapat dilihat 

pada lampiran 19 sampai 23. 

Wawancara diperlukan untuk mendapatkan informasi yang mendalam 

tentang keterampilan geometri siswa terhadap hasil tes keterampilan geometri, 

dan mendapatkan informasi yang tidak dapat ditemukan melalui tes tertulis 

keterampilan geometri. Agar tidak ada data yang terlewatkan maka digunakan alat 
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perekam pada telepon seluler dan menggunakan kamera hand phone yang lain 

untuk merekam semua informasi pada kegiatan wawancara.   

4.2 Analisis Data 

4.2.1 Analisis Hasil Tes 2 Keterampilan Geometri 

Setelah mendapatkan subjek terpilih seperti pada Tabel 4.9, kegiatan 

selanjutnya adalah analisis keterampilan geometri siswa berdasarkan tingkat 

berpikir geometrinya. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Hoffer bahwa 

keterampilan geometri yang dimiliki siswa ketika belajar geometri yaitu 

keterampilan visual, verbal, menggambar, logika, dan terapan. Siswa dikatakan 

memiliki keterampilan geometri tertentu jika memenuhi sedikitnya 4 dari 5 

indikator keterampilan seperti yang telah disebutkan pada bab 2 Tabel 2.4 tentang 

indikator keterampilan geometri. Berdasarkan indikator setiap keterampilan, 

Peneliti menganalisis soal-soal instrumen tes keterampilan geometri yang 

ditunjukkan pada Lampiran 8 tentang rubrik kriteria soal tes keterampilan 

geometri, sebagai pedoman untuk menganalisis keterampilan geometri siswa.   

4.2.2 Analisis Data Wawancara 

Hasil analisis data wawancara digunakan setelah analisis hasil tes 

keterampailan geometri subjek penelitian. Hasil analisis tes keterampilan geometri 

subjek penelitian perlu ditriangulasi dengan hasil wawancara. Hasil wawancara 

akan digunakan untuk memperkuat dugaan awal pada hasil analisis tes 

keterampilan geometri untuk mengetahui apa dan bagaimana keterampilan 

geometri yang dimiliki siswa dengan tingkat berpikir van Hiele tertentu.   
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4.2.3 Analisis Keterampilan Geometri Siswa dengan Tingkat Berpikir 

Geometri Pre 0 

Bagian ini akan menunjukkan analisis keterampilan geometri siswa dengan 

tingkat berpikir geometri tingkat pre 0. Tingkatan ini merupakan kelompok siswa 

yang belum dapat mencapai tingkat terendah dari tingkatan berpikir geometri 

menurut van Hiele. Berdasarkan sumber data yang ada pada Tabel 4.9, subjek 

penelitian terpilih untuk tingkat pre 0 adalah DAP dan DPA. Tes keterampilan 

geometri dan wawancara yang telah diselesaikan oleh DAP dan DPA, akan 

diambil kesimpulan dengan cara triangulasi, dianalisis untuk menyelidiki dan 

memperoleh informasi keterampilan geometri apa saja yang dimiliki subjek dan 

bagaimana karakteristik dari keterampilan tersebut. Berikut analisis data subjek 

DAP dan DPA terhadap hasil tes keterampilan geometri dan wawancara. 

1. Subjek Penelitian Siswa DAP 

Soal Nomor 1 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.1 DAP 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum 

pada Tabel 4.2 berikut. 

 

Tabel 4.2 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 1 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal 

bermacam-

macam bangun 

datar 

Subjek DAP membagi bangun pada 

soal menjadi beberapa bangun, 

yaitu trapeisum, persegi panjang, 

dan persegi. Jadi DAP telah 

mengenal bermacam-macam 

bangun datar segiempat. 

b. Mengamati 

bagian bangun 

datar 

c. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan visual 

d. Mempresentasika

n representasi 

model 

Subjek DAP salah dalam 

mengamati bagian bangun datar 

dan dianggap gagal mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, serta 

salah dalam merepresentasikan 

representasi model 

karena subjek salah dalam 

menentukan ukuran panjang sisi 

bangun. Pada trapesium 1 

seharusnya panjang sisi sejajarnya 

adalah 10 cm dan 6 cm, sehingga 

ketika dijumlahkan hasilnya adalah 

16 cm, bukan 18 cm. Tinggi 

trapesium 1 juga seharusnya 2 cm 

bukan 8 cm. Kesalahan yang sama 

terjadi pada ukuran sisi sejajar 

trapesium 2. Untuk persegi panjang 

seharusnya panjangnya adalah 10 

cm dan lebarnya 6 cm. 

2. Verbal a.  Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

Subjek DAP telah dapat 

menunjukkan bangun datar 

menurut namanya. 
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3. Menggambar a. Mensketsa 

gambar dan 

melabeli gambar 

Subjek DAP telah dapat mensketsa 

gambar namun belum tampak 

kemampuan melabeli gambarnya. 

b. Menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Subjek DAP telah dapat 

menggambar bangun, namun tidak 

memperhatikan sifat bangunnya, 

terbukti dari kesalahan yang 

dilakukan subjek ketika 

menentukan ukuran sisinya. 

f. Mengonstruksi 

gambar bangun 

datar dengan 

gambar yang 

diberikan 

Subjek DAP telah dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan. Sehingga mampu 

menggambar tepat 4 bangun pada 

gambar bangun soal. 

g. Mengonstruksi 

model geometri 

dan penyangkalnya 

Subjek DAP dapat mengkonstruksi 

model gabungan dari beberapa 

bangun datar yaitu trapesium, 

persegi panjang, dan persegi. 

4. Logika a. Mengenal 

perbedaan dan 

persamaan 

bangun datar 

Subjek DAP telah mengenal 

perbedaan bangun datar meskipun 

hanya dari bentuk sketsanya. Atau 

hanya secara visualnya. 

b. Menerapkan 

sifat-sifat dari 

definisi 

 

 

Subjek DAP belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari definisi, 

dimulai dari kegagalan memahami 

bagian bangun datar, yaitu sisinya 

sehingga salah menentukan panjang 

sisinya. 

c. Mengembangkan 

bukti yang logis 

Subjek DAP dianggap gagal 

mengembangkan bukti yang logis 

dalam menghitung luas bangun. 

5. Terapan c. Menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

 

e. Menerapkan 

model geometri 

dalam pemecahan 

masalah 

 

Subjek DAP mampu menerapkan 

sifat-sifat geometri dari 4 bangun 

yang dibentuk untuk mengetahui 

nama bangun dan menentukan 

panjang sisi-sisinya. 

Subjek DAP mampu menerapkan 

bangun segiempat untuk 

menghitung luas bangun sembarang 

pada soal. Meskipun hasil 

perhitungan masih salah. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 1 seperti tampak pada Tabel 4.3 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.3 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
  

Verbal      

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
  

 

Terapan      

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 1 yaitu, subjek membagi bangun pada soal 

menjadi empat bangun yaitu trapesium I, II, persegi, dan persegi panjang. 

Subjek DPA salah dalam menentukan ukuran sisi-sisi bangun, sehingga salah 

dalam menghitung luas setiap bangun. Subjek belum memahami sifat-sifat 

bangun.  

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 
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keterampilan logika subjek DAP mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Soal nomor 1 ini tidak memuat indikator keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek PAD mengenai 

soal nomor 1 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa DAP sudah mengenal 

macam-macam bangun datar segiempat. Tetapi hanya bentuk visualnya dan 

 P  : Coba ceritakan bagaimana kamu mengerjakan soal ini! 

DAP  : Bangun soal ini saya bagi menjadi bangun trapesium 1, persegi 

panjang, trapesium 2, dan persegi. Terus saya cari luas masing 

masing Bu. 

P : Bagaimana kamu menghitung luas trapesium 1? 

DAP  : dengan rumus luasnya bu,  

P  : a sama b nya yang mana? 

DAP  : ini sama ini bu (sambil menunjuk sisi) 

P  : Berapa ukuran kedua sisi itu? 

DAP  : 18 cm bu 

P : Darimana kamu dapat 18 cm? 

DAP  : 6 + 12 

P  : Darimana kamu dapat 12? 

DAP  : Sama dengan sisi bawah ini bu (sambil menunjuk sisi paling 

bawah) 

P : lalu tingginya yang mana? 

DAP  : yang berdiri ini bu 8 cm (sambil menunjuk gambar) 

P : lalu bagaiamana kamu menghitung luas persegi panjang? 

DAP  : mengalikan panjang dengan lebarnya bu,  

P  : 8 sama 10 kamu dapat darimana nak? 

DAP  : di soal bu, ini sama ini (sambil menunjuk gambar) 

P  : Terus, bagaimana kamu mencari luas trapesium 2? 

DAP  : sama dengan cara mencari luas trapesium 1 bu, a dan b nya juga 

ukurannya sama, yang berbeda adalah ukuran tingginya, 

 

P : Yang persegi, bagaimana caramu mencari luasnya? 

DAP  : mengalikan sisi-sisinya bu,  
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mengetahui rumus untuk mencari luas dengan hafalan. Terbuki subjek DAP 

belum memahami bagian-bagian atau unsur dari bangun segiempat. 

Kemudian subjek DAP memahami tinggi suatu bangun itu adalah yang 

berdiri atau vertikal. Ini berarti siswa salah memahami konsep, sehingga 

gagal memvisualisasikan bangun datar menurut definisi verbal. Jadi juga 

dapat disimpulkan bahwa subjek DAP tidak dapat mencapai indikator 

keterampilan geometri visual mengamati bagian bangun datar. Subjek DAP 

juga sudah benar menyebutkan nama dari bangun baru yang dibuatnya. 

Sketsa bangunnya sudah benar. Dan keempat bangun yang dibentuknya tepat 

menyusun bangun pada soal. Jadi siswa sudah mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa subjek DAP telah 

mencapai indikator mengenal macam-macam bangun datar, mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya, mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Subjek DAP juga telah 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar meskipun hanya dari 

bentuk dan rumus mencari luasnya. Sedangkan berdasarkan hasil analisis 

wawancara DAP ditemukan bahwa subjek mampu mengenal macam-macam 

bangun datar, menunjukkan bangun datar menurut namanya, mengonstruksi 
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gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.4 berikut. 

 

Tabel 4.4 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri 

Subjek DAP Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
  

Verbal      

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
 

  

Terapan      

 

Soal Nomor 2 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 

 

Gambar 4.2 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.2 DAP 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.5 berikut. 

 

Tabel 4.5 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 2 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DAP telah mengenal 

bangun persegi dan belah 

ketupat. 

Subjek DAP salah menyebutkan 

atau menebak bangun yang 

memiliki ciri atau sifat yang 

disebutkan soal. 

Subjek menggambarkan bahwa 

bangun yang disusun dari sifat 

yang disebutkan soal adalah 

persegi yang sketsanya menurut 

subjek DAP adalah sebagai 

berikut: 

 
Padahal bangun yang dimaksud 

pada soal adalah persegi 

panjang. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b.  

Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

 

 

c. Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

Subjek DAP benar menunjuk 

bangun yang telah disketsanya 

adalah bangun persegi. 

Subjek DAP salah dalam 

memvisualisasikan bangun yang 

dimaksud pada soal. Bangun 

yang persegi mempunyai 4 

simetri lipat bukan 2 simetri 

lipat. 

 Subjek DAP salah  

mengungkapkan sifat yang tidak 

dimiliki belah ketupat, sifat 

tersebut bisa jadi dimiliki belah 

ketupat. sehingga diasumsikan 

subjek belum dapat mengungkap 
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 sifat bangun datar 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek DAP telah dapat 

mensketsa dan melabeli gambar, 

namun subje         k tidak 

memperhatikan bahwa aturan 

memberi label atau nama untuk 

bangun adalah menggunakan 

huruf kapital. 

Subjek DAP salah dalam 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan. Subjek menggambar 

persegi padahal bangun yang 

dimaksud soal adalah persegi 

panjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

Subjek DAP belum mengenal 

perbedaan dan persamaan belah 

ketupat dengan persegi, terbukti 

alasan yang dibuat subjek adalah 

karena belah ketupat tidak 

mempunyai 4 titik sudut yang 

masing-masing sudutnya adalah 

siku-siku. Padahal sifat 

tersebutlah yang menyebabkan 

persegi adalah bentuk istimewa 

dari belah ketupat.  Subjek juga 

tidak memperhatikan persamaan 

dan perbedaan persegi dengan 

persegi panjang. Sehingga 

subjek salah menebak bangun 

pada poin a. 

Subjek belum dapat 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifatnya, terbukti subjek 

salah menebak bangun dan 

memberikan alasan yang kurang 

tepat mengapa bangun tersebut 

bukan belah ketupat. 

5. Terapan - - 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 2. Tampak pada Tabel 4.6 sebagai berikut. 
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Tabel 4.6 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

 
 

Verbal  
  

  

Menggambar   
 

  

Logika 
  

   

Terapan      

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 2 yaitu, subjek mengenal bangun datar 

segiempat namun hanya gambar atau sketsa dari bentuk visualnya. Subjek 

DAP belum memahami dan belum mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Subjek juga belum kenal dan paham perbedaan dan persamaan bangun 

datar ditinjau dari sifat-sifat bangun datar, sehingga subjek belum mengetahui 

hubungan antar bangun. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika dan terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek PAD mengenai 

soal nomor 2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa DAP sudah mengenal 

bangun datar persegi dan belah ketupat, mengetahui perbedaannya. Namun 

Subjek tidak mengetahui perbedaan persegi dengan persegi panjang. Artinya 

subjek belum dapat mengklasifikasikan bangun secara tepat berdasarkan 

P  : Apakah kamu memahami soal nomor 2 ini?  

DAP  : Paham 

P  : apa yang diminta dar soal nomor 2 ini? 

DAP  : menggambar Bu 

P  : Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di soal ini, bangun  

apakah yang dimaksud pada soal? 

DAP  :  persegi Bu 

P  : coba kamu labeli gambar yang kamu buat? 

DAP  : persegi abcd 

P  : Apakah kamu masih ingat bagaimana aturan untuk melabeli atau 

memberi nama bangun? 

DAP  : Pake huruf Bu 

P : Ada lagi, selain pake huruf, aturannya apalagi 

DAP  : Em,,,ndak tau Bu. 

P : Darimana kamu tahu kalau bangun ini adalah bangun persegi? 

DAP : Karena mempunyai 4 sisi dan sudutnya siku-siku. 

P : kemudian yang b. Apakah ini belah ketupat?   

DAP  : tidak 

P : Jadi, yang disebut belah ketupat itu bangun yang bagaimana si? 

DAP  : yang bentuknya ketupat, sudutnya tidak siku-siku bu 

P  : kenapa ini bukan belah ketupat? 

DAP  : karena belah ketupat tidak memiliki 4 titik sudut yang semuanya  

siku-siku 

P : Ada lagi yang membedakan persegi dengan belah ketupat? 

DAP  : belah ketupat menenm pati bingkainya dengan 4 cara terus kalau 

persegi 8 cara 

P  : ada lagi yang membedakan? 

DAP  : nggak ada bu 
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sifatnya.  Subjek juga belum memahami bagaimana aturan melabeli atau 

memberi nama bangun. Subjek dapat mendeskripsikan bangun belah ketupat 

namun belum bisa mendefinisikan dengan benar. Subjek belum dapat 

merepresentasikan model geometri yang telah disebutkan ciri-cirinya pada 

soal. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP terhadap soal nomor 2, selanjutnya dilakukan 

perbandingan untuk mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. 

Berdasarkan hasil analisis tes keterampilan geometri DAP diperoleh hasil 

bahwa subjek DAP telah mencapai indikator mengenal bermacam-macam 

bangun datar, menunjukkan bangun datar menurut namanya, mengungkapkan 

sifat-sifat bangun datar, mensketsa gambar dan melabeli gambar, mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar. Ketercapaian indikatot- indikator 

tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.7 berikut. 

 

Tabel 4.7 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri 

Subjek DAP Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

 
 

Verbal  
 

 
  

Menggambar   
 

  

Logika  
 

   

Terapan      
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Soal Nomor 3 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 

 
 

Gambar 4.3 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.3 DAP 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.8 berikut. 

 

Tabel 4.8 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 3 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c. Mengklasifiksikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DAP mengenal bangun 

belah ketupat, persegi, dan 

persegi panjang. 

Subjek belum bisa sempurna 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. Poin a yang 

seharusnya adalah layang-layang 

bukan belah ketupat, dan poin c 

bangun yang dimaksud adalah 

trapesium bukan persegi 

panjang. 

Subjek dapat merepresentasikan 

model bangun belah ketupat, 

persegi, dan persegi panjang 

seperti jawaban yang 

digambarnya. 
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2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek dapat menunjukkan 

bangun belah ketupat, persegi, 

namun dalam mensketsakan 

persegi panjang mengenai tanda 

dari sifat sisinya masih salah. 

 
Subjek salah dalam menebak 

bangun yang memiliki sifat yang 

telah disebutkan soal, artinya 

subjek belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. 

Subjek hanya menyebutkan satu 

bangun untuk setiap poin sifat, 

padahal dalam satu poin yang 

menyebutkan sifat bisa jadi sifat 

tersebut tidak hanya dimiliki 

satu bangun, jadi subjek belum 

dapat mengungkapkan hubungan 

bangun datar. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

 

 

 

 

 

 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

Subjek dapat mensketsa bangun 

belah ketupat, persegi, namun 

salah dalam mensketsakan 

persegi panjang. Tidak tampak 

pelabelan pada bangun datar. 

Jadi subjek belum memenuhi 

indikator mensketsa gambar dan 

melabeli gambar. 

Subjek salah dalam 

mensketsakan bangun yang 

memiliki sifat seperti yang 

disebutkan pada soal. Yaitu 

dalam mensketsa setiap pasang 

sisi sama panjang pada poin a, 

dan segiempat yang tepat 

memiliki sepasang sisi yang 

sejajar. 

Subjek belum dapat 

mensketsakan bagaimana sudut 

yang sama besar, bagaimana 

diagonal yang berpotongan. 



95 
 

 

 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar, terbukti subjek 

hanya menggambarkan satu 

bangun pada setiap poin padahal 

satu poin sifat ada yang dimiliki 

beberapa bangun. 

Subjek belum dapat 

mengkalasifikasikan bangun 

yang disebutkan beberapa 

sifatnya pada soal. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

bangun datar, terbukti dari 

sketsa bangun yang dibuat 

subjek DAP hanya sisinya saja. 

5. Terapan d. Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek belum dapat 

menyebutkan himpunan bangun 

yang memiliki sifat yang sama. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 3 seperti tampak pada Tabel 4.9 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.9 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

  

Verbal   
 

 
 

Menggambar 
   

  

Logika 
  

  
 

Terapan    
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Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 3 yaitu, subjek mengenal bangun datar 

segiempat dari bentuk visualnya saja. Bahkan untuk mensketsakan bangun 

persegi panjang subjek hanya menggambarkan bahwa bangun persegi 

panjang tidak tepat kotak, dua sisinya lebih panjang dari dua sisi yang lain. 

Namun untuk mensketsakan sifat-sifat bangun subjek belum bisa. Hal ini 

dikarenakan subjek juga belum dapat mengungkapkan sifat-sifat yang 

dimiliki bangun segiempat.  Subjek DAP juga belum mengenal persamaan 

dan perbedaan bangun datar segiempat. Subjek telah dapat merepresentasikan 

model belah ketupat dan persegi.   

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya. Subjek belum dapat mencapai indikator keterampilan menggambar, 

logika, dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DAP mengenai 

soal nomor 3 adalah sebagai berikut 

 

 

 

P  : Bangun apakah yang memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan 

di soal? 

DAP  : yang a) belah ketupat, b) persegi, c) persegi panjang 

P  : adakah bangun lain yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan 

pada poin a)? 

DAP  : Ndak ada bu 
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Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa subjek DAP sudah 

mengenal bermacam-macam bangun segiempat. Namun, subjek belum dapat 

mengklasifikasikan bangun berdasarkan sifat yang disebutkan pada soal. 

Subjek juga belum mengetahui bahwa beberapa bangun memiliki beberapa 

sifat yang sama, sehingga subjek juga belum dapat mengetahui hubungan 

antar bangun. Hal ini juga karena subjek belum mengetahui perbedaan dan 

persamaan bangun segiempat.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa indikator yang telah 

dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar dan mampu 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan menggambar, logika, dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan bahwa 

subjek mampu mengenal macam-macam bangun datar, menunjukkan bangun 

datar menurut namanya, mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar 

yang diberikan. 

P  : adakah bangun lain yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan 

pada poin b)? 

DAP  : Ndak tau bu 
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Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.10 berikut. 

 

Tabel 4.10 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri 

Subjek DAP Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

    
Menggambar 

   
  

Logika 
  

  
 

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 4 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 

 

Gambar 4.4 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.4 DAP 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.11 berikut. 

 

Tabel 4.11 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 4 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek mengenal bangun belah 

ketupat. 

Subjek belum dapat mengamati 

bagian bangun yang dapat 

digunakan sebagai modal untuk 

membuktikan perbandingan 

diagonal belah ketupat. Yaitu 

sisi dan sifat-sifat diagonal.  

Subjek belum dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. 

Subjek dapat merepresentasikan 

model bangun belah ketupat. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut belah 

ketupat. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat belah 

ketupat, terbukti belum 

digunakannya sifat dari diagonal 

sebagai strategi untuk 

membuktikan. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar antara segitiga 

dengan belah ketupat. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek telah dapat mensketsa 

bangun belah ketupat namun 

hanya bingkainya, belum tampak 

sketsa dari belah ketupat yang 

dimaksud soal yaitu yang sisinya 

sama dengan panjang salah satu 

diagonalnya, juga belum tampak 

kemampuan melabeli bangun 

belah ketupat. 
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c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek telah dapat menggambar 

bangun berdasarkan sifat belah 

ketupat yang memiliki 4 sisi 

yang sama panjang dan diagonal 

yang saling berpotongan tegak 

lurus. 

Subjek telah dapat 

mengonstruksi model belah 

ketupat. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat-sifat dari definisi. 

Subjek belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk membuktikan bahwa 

perbandingan diagonal belah 

ketupat 3:1. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

diagonal yang saling membagi 

dua sama panjang dengan 

diagonal yang saling tegak lurus. 

5. Terapan c.  Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat model belah ketupat. 

Subjek belum dapat menerapkna 

model geometri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 4 seperti tampak pada Tabel 4.12 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.12 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
 

 

Verbal   
 

 
 

Menggambar      
Logika   

   
Terapan   

 
 

 
 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 4 yaitu, subjek mengenal bangun datar belah 

ketupat. Namun belum mengetahui sifat-sifat belah ketupat. Subjek belum 

dapat menggunakan sifat bangun datar dalam pemecahan masalah, sehingga 

belum menemukan ide untuk membuat strategi membuktikan bahwa diagonal 

dari belah ketupat yang dimaksud pada soal adalah 3:1. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

membuat sketsa gambar namun belum bisa melabeli gambar bangun belah 

ketupat. Subjek mampu menggambar bangun belah ketupat dengan sifat belah 

ketupat yang memiliki 4 sisi yang sama panjang serta diagonal yang tegak 

lurus. Subjek belum dapat mencapai indikator keterampilan logika, dan 

terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DAP mengenai 

soal nomor 4 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa DAP mengenal 

bangun belah ketupat belum sempurna. Subjek hanya mampu menyebutkan 

unsur bangun berupa sisi dan diagonal. Subjek juga hanya mampu 

menyebutkan sifat belah ketupat berkaitan dengan sisi, subjek belum tahu 

sifat diagonal yang tegak lurus dan membagi dua sama panjang, ini artinya 

subjek juga belum mengetahui hubungan antar sifat bangun. Hal yang tampak 

jelas adalah bahwa, subjek belum dapat menerapkan sifat bangun dan 

menerapkan model geometri dalam menyelesaikan masalah. Subjek hanya 

mengenal bangun secara umum. 

Jadi, dari hasil wawancara dengan subjek DAP mengenai soal nomor 

4 subjek DAP dapat mencapai indikator mengenal macam-macam bangun 

P  : Apakah kamu paham soal nomor 4 ini? 

DAP  : Paham Bu, tapi saya bingung bagaimana mulai mengerjakannya 

P  : Apa yang diminta dari soal ini? 

DAP  : membuktikan kalau panjang diagonalnya itu 3:1 

P  : Coba sebutkan unsur-unsur belah ketupat 

DAP  : Sisi yang sama panjang, diagonal 

P : Ada lagi? 

DAP  : sudah bu 

P : kamu tahu sifat-sifat belah ketupat? 

DAP : sedikit bu, sisinya sama panjang semua, terus punya diagonal 

P : Diagonalnya bagaimana? 

DAP  : dua bu 
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datar, menunjukkan bangun datar menurut namanya, dan mengungkapkan 

sifat-sifat bangun datar meskipun hanya sedikit yang disebutkan. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa subjek DAP telah 

mencapai indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai berikut. 

Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun 

datar dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan 

verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. 

Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat membuat sketsa 

gambar namun belum bisa melabeli gambar bangun belah ketupat. Subjek 

mampu menggambar bangun belah ketupat dengan sifat belah ketupat yang 

memiliki 4 sisi yang sama panjang serta diagonal yang tegak lurus. Subjek 

belum dapat mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. Sedangkan 

berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan bahwa subjek 

mencapai indikator mengenal macam-macam bangun datar, menunjukkan 

bangun datar menurut namanya, dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar 

meskipun hanya sedikit yang disebutkan. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.13 berikut. 
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Tabel 4.13 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DAP Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
 

 

Verbal  
 

   

Menggambar 
  

   

Logika   
   

Terapan   
 

 
 

 

Soal Nomor 5 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 

 

Gambar 4.5 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.5 DAP 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.14 berikut. 

 

Tabel 4.14 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 5 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a.  Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DAP mengenal bangun 

jajar genjang. 

Subjek dapat mengamat bagian 

jajrgenjang, yaitu sisi alas, sisi-

sisi yang sejajar, sehingga dapat 

menebak bahwa bangun tersebut 

adalah jajar genjang. Namun 

subjek salah dalam menyebut 

tinggi bangun. 

Subjek dapat mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual 

yaitu dengan memperhatikan 

arah mata angin, kemudian 

menentukan ukuran alas dan 

tinggi. 

Subjek dapat merepresentasikan 

rute perjalanan nelayan sehingga 

membentuk bangun datar 

jajargenjang. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b.  Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek mampu menunjukkan 

bangun sesuai namanya yaitu 

jajargenjang. 

Subjek dapat memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi 

verbal, yaitu petunjuk arah mata 

angin. 

Subjek tidak dapat 

mengungkapkan sifat 

jajargenjang yang terbentuk dari 

rute perjalanan nelayan, terbukti 

dari sketsa gambar yang hanya 

anak panah berarah. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

jajargenjang dan segitiga siku-
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siku untuk menentukan tinggi 

jajargenjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

 

 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek belum dapat mensketsa 

gambar dengan benar mengenai 

bangun yang terbentuk yaitu 

jajargenjang. Subjek juga belum 

dapat melabeli gambar. 

Subjek telah dapat mensketsa 

gambar rute perjalanan nelayan 

dengan disertai ukuran-

ukurannya. 

Tidak tampak tanda subjek 

menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar. Tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang, sudut yang berhadapan 

sama besar. 

Subjek telah dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan yaitu mengikuti alur 

arah mata angin yang dilalui 

nelayan. 

Subjek telah dapat 

mengonstruksi model 

jajargenjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Terbukti dari 

nama bangun yang disebutkan 

bukan persegi panjang atau 

bangun lainnya yang 

mempunyai sifat hampir sama. 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat dari definisi tinggi, 

sehingga salah dalam 

menentukan ukuran alas. 

Subjek salah dalam 

mengembangkan bukti untuk 

menghitung luas jajargenjang. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar untuk 

menentukan ukuran tinggi. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

Subjek mengenal model fisik 

dari rute perjalanan nelayan 
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b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

 

 

 

 

 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

yaitu yang berbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek dapat mensketsa rute 

perjalanan nelayan yang 

berbentuk jajargenjang 

berdasarkan petunjuk arah mata 

angin.  

Subjek menerapkan sifat model 

jajar genjang untuk mencari 

luas, namun salah dalam 

menerapkan sifat tinggi. 

Harusnya tinggi suatu 

jajargenjang itu adalah yang 

tegak lurus dengan alas. Jadi 

subjek gagal dalam menerapkan 

sifat-sifat model geometri. 

Subjek menerapkan geometri 

dalam memecahkan masalah 

mencari luas, namun masih salah 

dalam penggunaan tinggi. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 5 seperti tampak pada Tabel 4.15 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.15 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
 

 
Menggambar 

 
 

 
  

Logika   
   

Terapan   
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Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 5 yaitu, subjek telah mengenal bangun 

jajargenjang dan mengetahui sifat dari jajargenjang. Sehingga subjek DAP 

dapat menebak bahwa rute perjelanan nelayan yang dimaksudkan pada soal 

membentuk bangun jajargenjang. Namun, subjek DAP masih belum 

memahami konsep tinggi, sehingga salah dalam menentukan ukuran tinggi. 

Akibatnya subjek juga salah dalam menghitung luas. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, dan merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut deskripsi 

verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat mensketsa 

gambar menurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Pada keterampilan Logika subjek DAP mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar. Dan pada keterampilan terapan, 

subjek dapat mengenal model fisik, dan mensketsa model berdasarkan objek 

fisik. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DAP mengenai 

soal nomor 5 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa DAP mengenal 

bangun dari bentuknya. Subjek sudah dapat mengungkapkan sifat-sifat 

bangun jajrgenjang. Subjek salah memahami konsep tinggi, subjek DAP 

mengira bahwa sisi yang berdiri atau lebih vertikal itu adalah tinggi jajar 

genjang. Berarti subjek juga belum dapat menggunakan sifat-sifat dari 

bangun jajrgenjang. Namun, subjek sudah dapat menggunakan rumus luas 

bangun meskipun hasil hitungannya masih salah. 

Indikator yang dipenuhi dari hasil wawancara ini adalah, pada 

keterampilan visual subjek DAP mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal mampu 

P  : Apakah kamu memahami soal nomor 5? 

DAP  : Paham Bu 

P  : Darimana kamu tahu bahwa bangun yang terbentuk adalah 

jajargenjang? 

DAP  : Pas tak gambar bentuknya mirip jajargenjang bu 

P  : Bisakah kamu menyebutkan sifat-sifat jajargenjang 

DAP  : Punya 4 sisi, dua sejajar sama panjang, dua lagi juga sejajar sama 

panjang 

P  : Ada lagi? 

DAP  : emm,,, sudah bu 

P : Jelaskan bagaimana kamu tadi menghitung luas jajrgenjang yang 

terbentuk! 

DAP  : alas dikali tinggi 4 x 2 = 8 km 
2
  

P : Alasnya yang mana? Tingginya 2 km? 

DAP  : yang ini bu (sambil menunjuk gambar, subjek salah menebak 

tinggi jajargenjang) 
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menunjukkan bangun datar menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. Kemudian pada keterampilan terapan mengenal model fisik, 

dan menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa, untuk keterampilan 

visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati 

bagian bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya dan mampu 

memvisualisasikan bangun datar menurut deskripsi verbal. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek dapat mensketsa gambar menurut definisi 

verbal, mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Pada keterampilan 

Logika subjek DAP mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar. Dan pada keterampilan terapan, subjek dapat mengenal model fisik, 

dan mensketsa model berdasarkan objek fisik. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan 

bahwa, indikator yang dipenuhi dari hasil wawancara adalah, pada 

keterampilan visual subjek DAP mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal mampu 
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menunjukkan bangun datar menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. Kemudian pada keterampilan terapan mengenal model fisik, 

dan menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.16 berikut. 

 

Tabel 4.16 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DAP Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b C d e 

Visual      
Verbal    

  
Menggambar 

 
 

 
  

Logika   
   

Terapan   
 

  

 

Soal Nomor 6 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 
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Gambar 4.6 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.6 DAP 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.17 berikut. 

 

Tabel 4.17 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 6 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek mengenal bangun datar 

trapesium, jajargenjang, persegi 

panjang. 

Subjek DAP mengumpulkan 

informasi hubungan sifat bangun 

melalui bentuk-bentuk diagram 

venn yang disediakan.  

Subjek mempresentasikan 

representasi model diagram venn 

dari sifat-sifat bangun trapesium, 

jajargenjang, dan persegi 

panjang. 

2. Verbal c.  Mengungkapkan sifat- 

sifat bangun datar 

Subjek DAP telah dapat 

mengungkap sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan persegi panjang 

sehingga dapat mengetahui 

bentuk diagram vennya. 

Sedangkan untuk trapesium 

subjek masih salah dalam 

mengungkap sifat bangunnya. 

3. Menggambar - - 

4. Logika a.  Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

Subjek belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

trapesium dengan jajargenjang. 

Subjek belum dapat secara utuh 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. 

5. Terapan c. Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar yang 

memiliki sifat yang sama dengan 

trapesium. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 6 seperti tampak pada Tabel 4.18 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.18 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika 
  

   

Terapan    
 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 6 yaitu, dari ketiga bangun yang ditanyakan 

pada soal subjek DAP hanya menguasai bangun jajargenjang dan persegi 

panjang. Sedangkan untuk trapesium, subjek DAP hanya mengenal 

bentuknya belum paham sifat-sifat yang dimiliki bangun trapesium. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi 

indikator-indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan 
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logika dan terapan subjek DAP belum dapat memenuhi indikator-

indikatornya. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DAP mengenai 

soal nomor 6 adalah sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita peroleh informasi bahwa, 

subjek telah mengenal bangun-bangun segiempat dan mampu menyebutkan 

sifatnya meskipun belum sempurna dan belum bisa menyebutkan sifat 

trapesium. Subjek dapat mempresentasikan arti dari diagram venn yang 

disediakan dan mampu menggunakannya untuk mengungkapkan keterkaitan 

sifat antar bangun pada poin b). Subjek tidak mampu mengungkapkan sifat 

bangun trapesium sehingga belum dapat menyatakan hubungan sifat 

trapesium dengan jajargenjang dalam bentuk diagram venn. 

P : Sebutkan bangun segiempat yang kamu ketahui! 

DAP  : Persegi, jajargenjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, 

persegi panjang 

P  : Apakah kamu paham maksud dari diagram venn pada soal? 

DAP  : Paham bu 

P : dapatkah kamu menyebutkan sifat-sifat dari bangun segiempat 

yang telah kamu sebutkan tadi? 

DAP  : sedikit bisa bu, persegi punya 4 sisi sama panjang,sudut siku-siku 

semua, persegi panjang punya 4 sudut siku-siku, sisi yang 

berhadapan sama panjang, layang-layang punya diagonal tegak 

lurus, belah ketupat punya diagonal tegak lurus, sisinya sama 

panjang, trapesium lupa bu 

P : Jawaban kamu yang b) adalah diagram (ii), apa artinya? 

DAP  : Ada yang sama bu 

P : jadi sifat apa yang sama antara jajargenjang dengan persegi 

panjang? 

DAP  : sama-sama punya 4 sisi, sisi yang berhadapan sama panjang. 
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Indikator yang dipenuhi subjek DAP berdasarkan hasil wawancara 

mengenai soal nomor 6 adalah sebagai berikut. Pada Keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar dan  

mempresentasikan representasi model. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan merepresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini 

memang tidak memenuhi indikator-indikator keterampilan menggambar. 

Kemudian, pada keterampilan logika dan terapan subjek DAP belum dapat 

memenuhi indikator-indikatornya. 

 Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan 

bahwa, indikator yang dipenuhi subjek DAP berdasarkan hasil wawancara 

mengenai soal nomor 6 adalah sebagai berikut. Pada Keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar dan  

mempresentasikan representasi model. 
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Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.19 berikut. 

 

Tabel 4.19 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DAP Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
 

  
Menggambar 

   
  

Logika  
 

   

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 7 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DAP sebagai berikut. 

 

Gambar 4.7 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.7 DAP 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.20 berikut. 

 

Tabel 4.20 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DAP No. 7 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

d. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DAP mengenal bangun 

persegi dan persegi panjang. 

Subjek DAP mengamati bagian 

bangun datar untuk mengetahui 

ukuran sisi-sisinya.  

Subjek DAP salah dalam 

menentukan ukuran sisi persegi 

panjang yaitu 20m dan 20 m. 

Padahal, sketsa yang dibuatnya 

menunjukkan ukuran persegi 

panjangnya adalah 20m dan 

10m. 

Subjek DAP salah dalam 

mempresentasikan representasi 

ukuran persegi panjang dan 

belum dapat membagi sketsa 

sawah menjadi 4 bagian seperti 

yang diminta pada soal. 

2. Verbal c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar, terbukti dari tidak 

adanya coretan yang 

menunjukkan sifat sisi dan 

kesalahan dalam menentukan 

ukuran persegi panjang. 

Subjek telah dapat 

mengungkapkan bahwa bangun 

sembarang yang digambarkan 

pada soal adalah gabungan dari 

beberapa bangun. Subjek 

menebaknya terdiri dari 2 

bangun, yaitu persegi dan 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

Subjek hanya membagi bangun 

sembarang pada soal menjadi 
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d.  Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

bangun yang menurutnya adalah 

persegi dan persegi panjang. 

Namun belum ada tanda yang 

menunjukkan atau membedakan 

kedua bangun tersebut adalah 

persegi dan persegi panjang. 

Juga belum tampak pelabelan 

pada bangun. Jadi subjek belum 

memenuhi indikator mensketsa 

gambar dan melabeli gambar. 

Subjek dapat mengonstruksi 

bangun persegi dan persegi 

panjang dengan gambar bangun 

sembarang yang diberikan soal. 

Subjek belum dapat 

mengonstruksi model sawah 

yang harus dibagikan petani 

kepada 4 anaknya dengan bagian 

yang sama luasnya. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat dari definisi persegi 

panjang, sehingga subjek salah 

menentukan ukuran sisi-sisi 

persegi panjang. 

Subjek DAP belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk mencari luas bangun, 

hanya menggunakan rumus. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek telah mengenal model 

fisik sawah petani adalah bangun 

sembarang yang terdiri dari 

bangun persegi dan persegi 

panjang. 

Subjek belum dapat mensketsa 

model sawah yang harus 

dibagikan petani kepada 

anaknya, dari bentuk sawah 

seperti pada soal. 

Subjek DAP belum dapat 

menerapkan sifat model persegi 

panjang, sehingga terjadi 

kesalahan dalam menentukan 

luas. 

Belum tampak pemecahan 

masalah yang diungkapkan pada 

soal. Subjek belum mensketsa 
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sawah menjadi 4 dan belum 

menentukan berapa luas yang 

harus dibagikan petani kepada 

setiap anaknya. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DAP terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 7 seperti tampak pada Tabel 4.21 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.21 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DAP 

Terhadap Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
  

Verbal   
 

  

Menggambar 
 

   
 

Logika   
  

 

Terapan  
  

 
 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DAP nomor 7 yaitu, subjek mengenal persegi dan persegi 

panjang. Subjek masih salah dalam menentukan ukuran persegi panjang 

karena tidak memperhatikan sifat sisi persegi panjang. Juga belum tampak 

penyelesaian masalah dari soal nomor 7. Subjek belum menghitung berapa 

luas sawah yang dibagikan petani kepada setiap anaknya dan belum 

mensketsa bentuk sawah yang dibagikan kepada masing-masing anak.    

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 
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bangun datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek DAP mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek DAP belum memenuhi indikator-indikatornya. Pada 

keterampilan terapan, subjek DAP mampu mengenal model fisik. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DAP mengenai 

soal nomor 7 adalah sebagai berikut 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Apakah kamu memahami soal nomor 7 ini? 

DAP  : Paham bu 

P : Apa yang ditanyakan dari soal ini? 

DAP  : mencari luas sawah bu? 

P : luas sawah siapa? 

DAP  : petani bu yang punya 4 anak 

P : Terus, sudah itu saja yang ditanyakan? 

DAP  : Iya bu 

P : Berbentuk bangun datar apakah sawah petani tersebut? 

DAP : Persegi dan persegi panjang 

P : darimana kamu tahu kalau sawah petani itu berbentuk persegi dan 

persegi panjang? 

DAP : itu gambarnya kan gabungan persegi dan persegi panjang bu 

P : lalu bagaimana kamu menghitung luas sawah petani 

DAP  : saya hitung luas persegi sama persegi panjang bu, yang persegi sisi 

kali sisi berarti 10 dikalikan 10 hasilnya 100 terus yang persegi 

panjang panjang dikalikan lebar berarti 20 dikali 20 hasilnya 400. 

P : berarti ukuran persegi panjang, panjangnya 20 m dan lebarnya 20 

m? 

DAP  : Iya bu 

P : Bisakah kamu sketsakan sawah petani yang diterima satu anak 

petani? 

DAP  : Tidak bisa Bu 
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Informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan subjek DAP 

mengenai soal nomor 7 adalah sebagai berikut. Subjek DAP mampu 

mengonstruksi bangun persegi dan persegi panjang dari gambar yang 

diberikan pada soal. Namun subjek tidak memperhatikan sifat-sifat bangun 

atau gagal merepresentasikan bangun. Segingga ukuran panjang sisi bangun 

salah. Akibatnya hasil perhitungan luas untuk menyelesaikan permasalahan 

pada soal juga salah. Subjek juga belum bisa mensketsakan sawah yang 

diberikan petani untuk setiap anaknya.  

Jadi indikator yang dipenuhi subjek DAP yaitu, pada keterampilan 

visual subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Pada keterampilan terapan subjek mampu 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.   

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa indikator yang telah 

dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 
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bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan 

hubungan bangun datar.  

Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek DAP mampu 

mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan. 

Kemudian, pada keterampilan logika subjek DAP belum memenuhi 

indikator-indikatornya. Pada keterampilan terapan, subjek DAP mampu 

mengenal model fisik. Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP 

ditemukan indikator yang dipenuhi subjek DAP yaitu, pada keterampilan 

visual subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Pada keterampilan terapan subjek mampu 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.   

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.22 berikut. 

 

Tabel 4.22 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DAP Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
  

Verbal   
 

  

Menggambar 
 

   
 

Logika   
  

 

Terapan  
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2. Subjek Penelitian DPA 

Soal Nomor 1 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.8 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.1 DPA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.23 berikut. 

 

Tabel 4.23 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 1 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal 

bermacam-macam 

bangun datar 

Subjek DPA mengenal bangun 

trapesium, persegi, dan persegi 

panjang. 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

Subjek DPA mengamati sisi-sisi 

bangun yang dibentuknya dari 
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d. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan visual 

 

 

 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

bangun pada soal untuk 

menentukan ukurannya. 

Subjek DPA salah dalam 

mengumpulkan informasi 

mengenai ukuran panjang sisi 

sejajar bagian alas pada bangun 

trapesium I dan trapesium II, 

serta ukuran panjang dan lebar 

persegi panjang. 

Subjek DPA dapat menyebutkan 

bangun yang membentuk 

bangun pada soal, dapat 

mengetahui cara mencari 

luasnya, namun masih salah 

dalam menentukan ukuran-

ukuran sisinya. Jadi subjek DPA 

belum memenuhi indikator ini. 

2. Verbal a. Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

Subjek DPA dapat menunjukkan 

bangun I, II, III, IV yang 

dibentuknya sesuai namanya.  

Yaitu, trapesium, persegi dan 

persegi panjang.  

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli 

gambar 

Subjek dapat mensketsa gambar 

namun belum bisa melabeli 

gambar bangun. Jadi indikator 

ini belum terpenuhi. 

c.  Menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Subjek DPA telah menggambar 

trapesium dan persegi panjang 

sesuai sifatnya, yaitu persegi 

panjang keempat sudutnya siku-

siku dan memiliki pasangan sisi 

yang berhadapan sejajar sama 

panjang. 

d.  Mengonstruksi 

gambar bangun 

datar dengan 

gambar yang 

diberikan 

Subjek DPA dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

trapesium, persegi, dan persegi 

panjang dengan gambar bangun 

segi enam yang diberikan. 

e.  Mengonstruksi 

model geometri 

dan penyangkalnya 

Subjek telah mengonstruksi 

model trapesium, persegi, dan 

persegi panjang. 

4. Logika a. Mengenal 

perbedaan dan 

persamaan bangun 

datar 

Subjek DPA telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

persegi dan persegi panjang juga 

trapesium. Terbukti dari simbol 

yang disketsakan subjek berupa 
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tanda sudut siku-siku dan sisi 

yang sama panjang. 

c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

Subjek DPA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi sehingga masih salah 

dalam menentukan ukuran 

sisitrapesium dan persegi 

panjang. 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

Subjek DPA mulai 

mengembangkan langkah bukti 

yang logis namun masih salah. 

5. Terapan c. Menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

 

 

e. Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan 

masalah 

 

Subjek DPA mampu 

menerapkan sifat-sifat geometri 

dari 4 bangun yang dibentuk 

untuk mengetahui nama bangun 

dan menentukan panjang sisi-

sisinya. 

Subjek DPA mampu 

menerapkan bangun segiempat 

untuk menghitung luas bangun 

sembarang pada soal. Meskipun 

hasil perhitungan masih salah. 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 1 seperti tampak pada Tabel 4.24 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.24 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
  

Verbal      

Menggambar 
 

    

Logika   
  

 

Terapan      
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Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 1 yaitu, subjek membagi bangun pada soal 

menjadi empat bangun yaitu trapesium I, II, persegi, dan persegi panjang. 

Subjek juga memberi tanda sisi yang sama panjang dan sudut siku-siku. 

Namun subjek DPA kurang cermat dalam menentukan ukuran sisi-sisi 

bangun. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek DAP mampu menggambar sifat 

bangun berdasarkan sifat bangun datar, mengonstruksi gambar bangun datar 

dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Kemudian, pada keterampilan logika subjek DAP mampu 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. Soal nomor 1 ini tidak 

memuat indikator keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 1 adalah sebagai berikut 

 

 

 

P : Coba ceritakan kembali, kemarin kamu mengerjakan nomor 1 itu 

caranya bagaimana? 

DPA : Pertama mencari trapesium dulu. Trapesium 1 dan trapesium  2. 

P : Coba ditulis yang 1 yang mana dan yang 2 yang mana? 

DPA : Yang ini trapesium  1dan yang ini trapesium  2 (sambil menunjuk 

bangun) 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui bahwa, subjek DPA 

dapat mengonstruksi trapesium, persegi, persegi panjang dari gambar bangun 

yang diberikan. Subjek mengamati bagian bangun datar untuk menentukan 

ukuran namun masih salah. Subjek dapat menerapkan model geometri dalam 

menyelesaikan soal mencari luas bangun sembarang, meskipun hasil hitungan 

luasnya masih salah. Kesalahan yang dilakukan subjek DPA adalah dalam 

menentukan ukuran sisi bangun. Subjek belum paham benar konsep tinggi, 

dan unsur-unsur bangun segiempat. 

Jadi, indikator yang tercapai pada keterampilan visual adalah subjek 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, dan merumuskan 

definisi bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar, mengembangkan bukti yang logis. 

Pada keterampilan terapan menerapkan model geometri dalam pemecahan 

masalah.   

P :Tadi kamu mengatakan bangun yang ini dan itu merupakan 

trapesium. Kenapa hal tersebut dikatakan trapesium? 

DPA : Karena mempunyai 2 sisi yang sejajar 

P : Terus kalau bangun yang ini yang sejajar yang mana? 

DPA : yang ini 

P : Dan kenapa ini kamu sebut persegi panjang? 

DPA :  karena 90° 

P : Darimana kamu tahu ini 90° 

DPA : Karena tegak lurus 

P : Terus yang ini kenapa kamu sebut persegi? 

DPA : karena keempat sisinya sama panjang 

P : Terus hasilnya? 

DPA : 114 
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c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Indikator yang dipenuhi 

subjek DPA dari hasil wawancara dan hasil tes tertulis keterampilan geometri 

mengenai soal nomor 1 adalah sebagai berikut. Pada keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya, merumuskan definisi bangun datar, Kemudian pada 

keterampilan menggambar, subjek mampu menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar, mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang 

diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. 

Keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar, mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan 

subjek mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.  

 

Tabel 4.25 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
  

Verbal  
 

  
 

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
 

  

Terapan  
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Soal Nomor 2 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.9 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.2 DPA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.26 berikut. 

 

Tabel 4.26 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 2 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DPA telah mengenal 

bangun persegi dan belah 

ketupat. 

Subjek DPA salah menyebutkan 

atau menebak bangun yang 

memiliki ciri atau sifat yang 

disebutkan soal. Persegi 

memiliki 4 simetri lipat bukan 2. 

Subjek menggambarkan bahwa 

bangun yang disusun dari sifat 

yang disebutkan soal adalah 

persegi yang sketsanya menurut 

subjek DPA adalah sebagai 

berikut: 
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Padahal bangun yang dimaksud 

pada soal adalah persegi 

panjang. 

2. Verbal a. Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar 

menurut deskripsi 

verbal 

 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

Subjek DPA benar menunjuk 

bangun yang telah disketsanya 

adalah bangun persegi. 

Subjek DPA salah dalam 

memvisualisasikan bangun yang 

dimaksud pada soal. Bangun 

yang persegi mempunyai 4 

simetri lipat bukan 2 simetri 

lipat. 

 Subjek DPA salah  

mengungkapkan sifat yang 

dimiliki persegi. Yaitu jumlah 

simetri lipatnya. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek DPA telah dapat 

mensketsa dan melabeli gambar 

bangun persegi. 

Subjek DPA salah dalam 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan. Yaitu sisi yang 

berhadapan sama panjang dan 

sejajar bukan berarti semua 

sisinya sama panjang, kemudian 

simetri lipat yang diminta 2 yang 

digambarkan subjek 4. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

Subjek DPA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan belah 

ketupat dengan persegi. Terbukti 

alasan yang dibuat subjek adalah 

karena ciri-ciri yang diberikan 

adalah ciri dari bangun datar 

persegi padahal ciri tersebut 

adalah juga ciri dari belah 

ketupat istimewa. Bedanya 

adalah persegi keempat sudutnya 

siku-siku. 

Subjek belum dapat 
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menurut sifat-sifatnya mengklasifikasikan bangun 

menurut sifatnya, terbukti subjek 

salah menebak bangun dan 

memberikan alasan yang kurang 

tepat mengapa bangun tersebut 

bukan belah ketupat. 

5. Terapan - - 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 2 seperti tampak pada Tabel 4.27 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.27 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

 
 

Verbal  
  

  

Menggambar   
 

  

Logika 
  

   

Terapan      

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 2 yaitu, subjek mengenal bangun persegi dan 

belah ketupat. Namun belum memahami sifat simetri lipat persegi, serta 

belum tahu perbedaan antara persegi, persegi panjang, dan belah ketupat. 

Subjek masih terkecoh dengan persamaan sifat yang dimiliki ketiga bangun 

tersebut. 
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Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa DPA mengenal 

bangun segiempat yaitu persegi, belah ketupat hanya dari bentuknya. Subjek 

P : Kamu paham maksud soal nomor 2? Pada gambar tersebut setelah 

adanya ciri-ciri ini, jawaban kamu bangun apa? 

DPA : Persegi 

P : Kenapa kamu bisa mengatakan kalau bangun ini adalah bangun 

persegi 

DPA : Karena ciri-ciri yang disebutkan adalah bangun persegi 

P : kemudian yang poin b, apakah bangun tersebut belah ketupat? 

DPA : Bukan 

P : Kenapa 

DPA : karena bangun tersebut adalah bangun persegi, ciri-ciri yang 

disebutkan adalah ciri-ciri bangun persegi 

P : Persegi sama belah ketupat itu beda apa sama? 

DPA : beda 

P : Kamu tahu bedanya antara persegi dengan belah ketupat? 

DPA : Ndak tau 

P : coba kamu gambar belah ketupat yang mana persegi yang mana 

DPA  : menggambar 

P : Belah ketupat itu bagaimana? sifat-sifatnya dan sisi-sisinya? 

DPA : Belah ketupat itu terdiri dari dua Segitiga sama kaki dan belah 

ketupat sisi-sisinya sama semua 

P : Kenapa bangun yang ini tidak kamu sebut belah ketupat? 

DPA : Karena sisinya beda 
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belum paham benar mengenai sifat-sifat bangun. Subjek DPA juga belum 

mengetahui perbedaan dan persamaan bangun datar ditinjau dari sifat 

bangunnga. Dalam mengerjakan soal ini subjek sudah berusaha 

mengklasifikasikan bangun berdasarkan ciri atau sifat yang disebutkan, tetapi 

jawabannya masih salah. 

Indikator yang dicapai subjek DPA yaitu, pada keterampilan visual 

mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya. Kemudian pada keterampilan 

logika, mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa subjek DAP telah 

mencapai indikator indikator yang telah dipenuhi Subjek DAP adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika dan terapan. 

 Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek DPA yaitu, pada keterampilan visual 
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mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya. Kemudian pada keterampilan 

logika, mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya.  

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.28 berikut. 

 

Tabel 4.28 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

 
 

Verbal  
    

Menggambar   
 

  

Logika      

Terapan      

 

Soal Nomor 3 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.10 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.3 DPA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.29 berikut. 

 

Tabel 4.29 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 3 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c. Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DPA mengenal bangun 

persegi panjang dan 

jajargenjang. 

Subjek DPA belum dapat 

mengkalasifikasikan bangun 

datar menurut sifat yang 

disebutkan soal poin a dan c. 

Subjek DPA belum dapat 

mempresentasikan sifat yang 

disebutkan pada soal dalam 

bentuk visual. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek DPA dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut 

persegi panjang dan 

jajargenjang. 

Subjek DPA belum dapat 

mengungkapkan sifat bangun 

datar sehingga salah dalam 

menebak bangun yang dimaksud 

soal. 

Subjek DPA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar, terbukti subjek 

hanya menyebutkan satu bangun 

untuk setiap poin. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek DPA sudah dapat 

mensketsa persegi panjang dan 

jajargenjang serta sudah dapat 

melabeli bangun. 

Subjek belum dapat mensketsa 

gambar menurut ciri yang 

disebutkan soal. 

Subjek DPA belum dapat 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat yang 
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disebutkan. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

layang-layang dan persegi 

panjang, serta belum mengenal 

persamaan bangun belah 

ketupat, jajargenjang, persegi, 

persegi panjang. 

Subjek belum dapat 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifat-sifatnya. 

Subjek DPA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun sehingga 

subjek belum dapat membuat 

sketsa bangun dan menebak 

bangun yang dimaksud. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek DPA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar, subjek 

hanya menebak satu bangun 

pada tiap poin. 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 3 seperti tampak pada Tabel 4.30 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.30 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual   
 

 
 

Verbal   
 

 
 

Menggambar  
  

  

Logika 
  

  
 

Terapan    
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Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 3 yaitu, subjek belum dapat mensketsakan sifat 

bangun datar yang disebutkan soal. Sehingga subjek masih salah menebak 

bangun. Subjek DPA juga belum mengetahui bahwa beberapa bangun 

memiliki sifat yang sama, sehingga bangun yang disebutkan untuk poin b 

hanya satu. Bahkan subjek belum mengetahui sifat trapesium. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 3 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

P : paham maksud soalnya? 

DPA : paham 

P : terus menurut kamu ini jawabannya ada 2, kenapa cuma ada 2 ini 

kan ada 3 poin? 

DPA : Karena sifat yang disebutkan adalah sifat persegi panjang dan 

jajargenjang 

P : jadi sifat yang dinyatakan pada poin  a, b, dan c ada di persegi 

panjang dan jajargenjang. Apakah persegi panjang dan jajargenjang 

sama? 

DPA : bedanya di sudutnya. Kalau persegi panjang sudutnya 90° dan jajar 

genjang berbeda dan sisinya beda. 
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Berdasarkan cuplikan wawancara ini didapat bahwa DAP mengenal 

bangun persegi panjang, jajargenjang. Namun untuk menyebutkan sifatnya 

subjek masih ragu-ragu. Subjek belum mengetahui sifat-sifat trapesium. 

Subjek DPA juga belum mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

segiempat ditinjau dari sifat bangunnya. Jadi, indikator yang dicapai subjek 

DPA adalah, mengenal bermacam-macam bangun datar pada keterampilan 

visual. Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat 

bangun datar meskipun hanya beberapa sifat. Pada keterampilan logika, 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara DAP, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DAP diperoleh hasil bahwa indikator yang telah 

dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan 

verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. 

Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek mampu mensketsa 

gambar dan melabeli gambar. Subjek belum dapat mencapai indikator 

keterampilan logika, dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek DPA adalah, mengenal bermacam-

macam bangun datar pada keterampilan visual. Pada keterampilan verbal, 



139 
 

 

 

subjek mampu mengungkapkan sifat bangun datar meskipun hanya beberapa 

sifat. Pada keterampilan logika, mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.31 berikut. 

 

Tabel 4.31 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual   
 

 
 

Verbal  
 

 
  

Menggambar  
  

  

Logika  
  

  

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 4 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.11 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.4 DPA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.32 berikut. 

 

Tabel 4.32 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 4 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

  d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek mengenal bangun belah 

ketupat. 

Subjek DPA telah mengamati 

bagian bangun yang dapat 

digunakan sebagai modal untuk 

membuktikan perbandingan 

diagonal belah ketupat. Yaitu 

sisi dan diagonal.  

Subjek DPA salah dalam 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. Seharusnya a 

= d1 atau d2 bukan a = d1+d2 

Subjek dapat merepresentasikan 

model bangun belah ketupat. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

 

e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut belah 

ketupat. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat belah 

ketupat, terbukti belum 

digunakannya sifat dari diagonal 

sebagai strategi untuk 

membuktikan. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar antara segitiga 

dengan belah ketupat. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

Subjek telah dapat mensketsa 

bangun belah ketupat. Belum 

tampak sketsa dari belah ketupat 

yang dimaksud soal yaitu yang 

sisinya sama dengan panjang 

salah satu diagonalnya, juga 

belum tampak kemampuan 

melabeli bangun belah ketupat. 
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c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek DPA telah dapat 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat belah ketupat 

yang memiliki 4 sisi yang sama 

panjang dan diagonal yang 

saling berpotongan tegak lurus. 

Subjek telah dapat 

mengonstruksi model belah 

ketupat. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat-sifat dari definisi. 

Subjek belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk membuktikan bahwa 

perbandingan diagonal belah 

ketupat 3:1. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

diagonal yang saling membagi 

dua sama panjang dengan 

diagonal yang saling tegak lurus. 

5. Terapan c.  Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat model belah ketupat. 

Subjek belum dapat menerapkna 

model geometri dalam 

pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 4 seperti tampak pada Tabel 4.33 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.33 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
 

 

Verbal   
 

 
 

Menggambar 
 

    

Logika   
   

Terapan   
 

 
 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 4 yaitu, subjek mengenal bangun datar belah 

ketupat. Mengetahui beberapa sifat-sifat belah ketupat, namun belum dapat 

menggunakan sifat bangun datar dalam pemecahan masalah. Subjek DPA 

mulai merancang ide untuk membuat strategi membuktikan bahwa diagonal 

dari belah ketupat yang dimaksud pada soal adalah 3:1, namun belum 

berhasil. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, dan mampu 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek DPA mampu menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Subjek belum dapat mencapai indikator keterampilan logika, 

dan terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 4 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, didapat bahwa subjek DPA 

sudah mengenal mengenal belah ketupat dari bentuknya. Namun belum bisa 

menerapkan sifat-sifat bangun belah ketupat untuk menyusun bukti yang 

logis. Jadi, indikator yang dipenuhi subjek DPA yaitu, pada keterampilan 

visual mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Kemudian pada keterampilan menggambar, subjek DPA mampu 

mensketsa gambar menurut definisi verbal. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan 

analisis data wawancara DPA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DPA diperoleh hasil bahwa, beberapa indikator yang 

telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan 

P : kamu paham soal no 4? 

DPA : nggak paham bu 

P  : tapi kamu paham yang kamu gambar ini? 

DPA : Paham bu itu belah ketupat 

P : Coba sebutkan sifat-sifat belah ketupat! 

DPA : mempunyai 4 sisi yang sama panjang, punya diagonal yang tegak 

lurus. 
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visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati 

bagian bangun datar, dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek DPA mampu 

menggambar bangun berdasar sifat bangun datar dan mengonstruksi model 

geometri dan penyangkalnya. Subjek belum dapat mencapai indikator 

keterampilan logika, dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DAP ditemukan 

bahwa indikator yang dipenuhi subjek DPA yaitu, pada keterampilan visual 

mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan bangun 

datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. 

Kemudian pada keterampilan menggambar, subjek DPA mampu mensketsa 

gambar menurut definisi verbal. Dapat disimpulkan bahwa subjek DPA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.34 berikut. 

 

Tabel 4.34 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
 

 

Verbal     
 

Menggambar 
 

    

Logika   
   

Terapan   
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Soal Nomor 5 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.12 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.5 DPA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DAP menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.35 berikut. 

 

Tabel 4.35 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 5 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a.  Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

Subjek DPA mengenal bangun 

jajar genjang. 

Subjek dapat mengamati bagian 

jajargenjang, yaitu sisi alas, sisi-

sisi yang sejajar, sehingga dapat 
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d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

menebak bahwa bangun tersebut 

adalah jajar genjang.  

Subjek DPA dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual yaitu dengan 

memperhatikan arah mata angin, 

kemudian menentukan ukuran 

alas dan tinggi. 

Subjek DPA dapat 

merepresentasikan rute 

perjalanan nelayan sehingga 

membentuk bangun datar 

jajargenjang, serta dapat 

mempresentasikan bangun jajar 

genjang yang terbentuk. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b.  Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek DPA mampu 

menunjukkan bangun sesuai 

namanya yaitu jajargenjang. 

Subjek dapat memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi 

verbal, sehingga terbentuk 

bangun jajargenjang. 

Subjek DPA tidak dapat 

mengungkapkan sifat 

jajargenjang yang terbentuk dari 

rute perjalanan nelayan, terbukti 

dari sketsa gambar tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang dan besar sudut. 

Subjek belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

jajargenjang dan segitiga siku-

siku untuk menentukan tinggi 

jajargenjang, meskipun subjek 

sudah paham konsep tinggi. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

Subjek dapat mensketsa gambar 

mengenai bangun yang 

terbentuk yaitu jajargenjang. 

Namun, belum dapat melabeli 

gambar. 

Subjek telah dapat mensketsa 

gambar rute perjalanan nelayan 

dengan disertai ukuran-

ukurannya. 

Tidak tampak tanda subjek 

menggambar bangun berdasar 
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datar 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

 

 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

sifat bangun datar. Tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang, sudut yang berhadapan 

sama besar. 

Subjek DPA telah dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan yaitu mengikuti alur 

arah mata angin yang dilalui 

nelayan. 

Subjek DPA telah dapat 

mengonstruksi model 

jajargenjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Terbukti dari 

nama bangun yang disebutkan 

bukan persegi panjang atau 

bangun lainnya yang 

mempunyai sifat hampir sama. 

Subjek DPA dapat menerapkan 

sifat dari definisi tinggi, jajar 

genjang untuk mencari luas. 

Subjek dapat mengembangkan 

bukti untuk menghitung luas 

jajargenjang. 

Subjek DPA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar untuk 

menentukan ukuran tinggi. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek mengenal model fisik 

dari rute perjalanan nelayan 

yaitu yang berbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek dapat mensketsa rute 

perjalanan nelayan yang 

berbentuk jajargenjang 

berdasarkan petunjuk arah mata 

angin.  

Subjek menerapkan sifat model 

jajar genjang untuk mencari 

luas. 

Subjek menerapkan geometri 

dalam memecahkan masalah 

mencari luas. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 5 seperti tampak pada Tabel 4.36 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.36 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
 

 
Menggambar 

 
 

 
  

Logika     
 

Terapan      

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 5 yaitu, subjek telah mengenal bangun 

jajargenjang dan mengetahui sifat dari jajargenjang. Sehingga subjek DPA 

dapat menebak bahwa rute perjelanan nelayan yang dimaksudkan pada soal 

membentuk bangun jajargenjang. Namun belum tampak subjek DPA 

mengetahui hubungan antar sifat bangun atau hubungan antar bangun, karena 

tidak dijelaskan bagaimana subjek DPA menemukan ukuran tingi adalah 1,5 

km. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, semua indikator keterampilan visual yang 

ada pada sola nomor 5 terpenuhi. Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mampu mengamati bagian bangun datar, mampu 
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mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan mampu mempresentasikan 

representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

mensketsa gambar dmenurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Pada keterampilan Logika subjek DPA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar, menerapkan sifat-sifat dari definisi, 

dan mengembangkan bukti yang logis. Dan pada keterampilan terapan, 

subjek dapat mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, 

menerapkan sifat-sifat model geometri dan menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 5 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

P : Kamu tahu kalau ini jajargenjang darimana? 

DPA : Karena diajarkan di kelas 

P : ciri-ciri jajargenjang? 

DPA : dari diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

P : Terus? 

DPA : sisinya sejajar terus sama panjang 

P : Lalu bagaimana kamu mencari luasnya? 

DPA : dikalikan axt 

P : lalu bagaimana kamu menentukan tinggi adalah 1,5 dr mana? 

DPA : mengira-ngira bu 
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Subjek DPA mengenal bangun jajargenjang dari bentuknya. Subjek 

belum mantap mengungkapkan sifat jajargenjang. Namun, subjek belum 

dapat mengungkapkan hubungan antara segitiga siku-siku dengan 

jajargenjang untuk menentukan ukuran tinggi jajargenjang. Subjek hanya 

mengira-ngira ukuran tinggi, sehingga hasil perhitungan luas jajargenjangnya 

salah. Jadi, indikator yang dapat dicapai subjek DPA pada keterampilan 

geometri yaitu subjek dapat mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengamati bagian bangun datar, dan mengumpulkan informasi berdasarkan 

visual. Sedangkan pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan 

sifat-sifat bangun datar. Pada keterampilan terapan, subjek mengenal model 

fisik, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan 

analisis data wawancara DPA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DPA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

semua indikator keterampilan visual yang ada pada sola nomor 5 terpenuhi. 

Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mampu mengamati 

bagian bangun datar, mampu mengumpulkan informasi berdasarkan visual, 

dan mampu mempresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 
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deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

mensketsa gambar dmenurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Pada keterampilan Logika subjek DPA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar, menerapkan sifat-sifat dari definisi, 

dan mengembangkan bukti yang logis. Dan pada keterampilan terapan, 

subjek dapat mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, 

menerapkan sifat-sifat model geometri dan menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DPA ditemukan 

bahwa, indikator yang dapat dicapai subjek DPA pada keterampilan geometri 

yaitu subjek dapat mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati 

bagian bangun datar, dan mengumpulkan informasi berdasarkan visual. 

Sedangkan pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar. Pada keterampilan terapan, subjek mengenal model fisik, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.37 berikut. 
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Tabel 4.37 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 5 

 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

  
Menggambar 

 
 

 
  

Logika    
  

Terapan      

 

Soal Nomor 6 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.13 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.6 DPA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.38 berikut. 

 

Tabel 4.38 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 6 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek DPA mengenal bangun 

datar trapesium, jajargenjang, 

persegi panjang. 

Subjek DPA mengumpulkan 

informasi hubungan sifat bangun 

melalui bentuk-bentuk diagram 

venn yang disediakan.  

Subjek DPA mempresentasikan 

representasi model diagram venn 

dari sifat-sifat bangun trapesium, 

jajargenjang, dan persegi 

panjang. 

2. Verbal c.  Mengungkapkan sifat- 

sifat bangun datar 

Subjek DPA telah dapat 

mengungkap sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan persegi panjang 

sehingga dapat mengetahui 

bentuk diagram vennya. 

Sedangkan untuk trapesium 

subjek masih salah dalam 

mengungkap sifat bangunnya. 

3. Menggambar - - 

4. Logika a.  Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

Subjek DPA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

trapesium dengan jajargenjang. 

Subjek belum dapat secara utuh 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek DPA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar yang 

memiliki sifat yang sama dengan 

trapesium. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 6 seperti tampak pada Tabel 4.39 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.39 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika 
  

   

Terapan    
 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 6 yaitu, dari ketiga bangun yang ditanyakan 

pada soal subjek DPA hanya menguasai bangun jajargenjang dan persegi 

panjang. Sedangkan untuk trapesium, subjek DPA hanya mengenal 

bentuknya belum paham sifat-sifat yang dimiliki bangun trapesium. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi 

indikator-indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan 
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logika dan terapan subjek DPA belum dapat memenuhi indikator-

indikatornya. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 6 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P 

 

P : terdiri dari bangun apa sajakah segiempat itu? 

DPA : Layang-layang, jajargenjang, belah ketupat, dan persegi panjang, 

persegi.  

P : apakah kamu tahu masing-masing sifat dari bangun tersebut? 

DPA : Tahu 

P : kalau persegi sifatnya bagaimana? 

DPA : Persegi memiliki sudut 90° punya 4 sisi yang sama panjang 

diagonalnya sama panjang,  

P : Punya simetri lipat? 

DPA : punya 2 

P  : Punya simetri putar? 

DPA : punya 4 sisi 

P : Terus kalau persegi panjang sifatnya bagaimana? 

DPA : 4 sudutnya 90
0
, 2 pasang sisi-sisinya sejajar dan sama panjang, 

punya diagonal, 2 simetri lipat 

P : Belah ketupat sifat-sifatnya bagaimana?  

DPA : 4 sisinya sama panjang, diagonalnya membagi 2 sama panjang 

P : Trapesium itu yang bagaimana sih? Kamu tahu ini trapesium dari 

mana? 

DPA : Karena gambarnya seperti ini. 

P : Sebutkan sifat-sifatnya? 

DPA : Lupa bu 

P : Kamu tahu hubungan antar bangun ini? 

DPA : tahu bu, sama-sama bangun segiempat, sama-sama punyai 4 sudut. 

Jajar genjang itu punya anak persegi panjang, persegi panjang bisa 

jadi persegi , jajar genjang sama belah ketupat ada hubungannya 

mempunyai dua diagonal saling membagi dua sama panjang, 

layang-layang sama jajar genjang punya perbedaan 

P : Ini ada 3 diagram ya, kamu mudeng maksud dari diagram 1? 

DPA : mudeng  

P : Coba jelaskan maksud dari masing-masing bentuk diagram ini? 

DPA : yang (i) ada semua, yang (ii) ada yang sama dan ada yang tidak 

sama, yang (iii) tidak ada yang sama 
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Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek sudah 

mengenal bermacam-macam bangun datar, mampu menyebutkan sifat-

sifatnya meskipun hanya berkaitan sisi dan sudutnya saja. Subjek belum 

mengetahui sifat trapesium. Subjek sudah mulai mengetahui hubungan antar 

bangun.  

Jadi, indikator yang dicapai subjek DPA berdasarkan wawancara 

mengenai soal nomor 6 adalah sebagai berikut. Pada keterampilan visual, 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Kemudian pada keterampilan 

logika, subjek mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan 

analisis data wawancara DPA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DPA diperoleh hasil bahwa, beberapa indikator yang 

telah dipenuhi Subjek DPA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan 

visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan merepresentasikan 

representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan 
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menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi indikator-

indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan logika 

dan terapan subjek DPA belum dapat memenuhi indikator-indikatornya. 

 Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DPA ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek DPA berdasarkan wawancara mengenai 

soal nomor 6 adalah sebagai berikut. Pada keterampilan visual, subjek 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan 

verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, mengungkapkan 

hubungan bangun datar. Kemudian pada keterampilan logika, subjek 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan analisis 

data wawancara DPA, dapat disimpulkan bahwa subjek DPA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.40 berikut. 

 

Tabel 4.40 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal  

 
 

 
 

Menggambar 
   

  

Logika  
 

   

Terapan    
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Soal Nomor 7 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek DPA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.14 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.7 DPA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, DPA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.41 berikut. 

 

Tabel 4.41 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek DPA No. 7 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

d.  Mengumpulkan 

Subjek DPA mengenal bangun 

persegi dan persegi panjang. 

Subjek DPA mengamati bagian 

bangun datar untuk mengetahui 

ukuran sisi-sisinya.  

Subjek DPA mampu 
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informasi berdasarkan 

visual 

 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

menentukan ukuran sisi persegi 

dan persegi panjang. 

Subjek DPA dapat  

mempresentasikan representasi 

ukuran persegi panjang dan 

persegi, serta mengetahui cara 

mencari luas masing-masing.  

2. Verbal c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek DPA belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar, terbukti dari tidak 

adanya coretan yang 

menunjukkan sifat sisi. 

Subjek DPA telah dapat 

mengungkapkan bahwa bangun 

sembarang yang digambarkan 

pada soal adalah gabungan dari 

beberapa bangun. Subjek 

menebaknya terdiri dari 2 

bangun, yaitu persegi dan 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek hanya membagi bangun 

sembarang pada soal menjadi 

bangun yang menurutnya adalah 

persegi dan persegi panjang. 

Namun belum ada tanda yang 

menunjukkan atau membedakan 

kedua bangun tersebut adalah 

persegi dan persegi panjang. 

Juga belum tampak pelabelan 

pada bangun. Jadi subjek belum 

memenuhi indikator mensketsa 

gambar dan melabeli gambar. 

Subjek dapat mengonstruksi 

bangun persegi dan persegi 

panjang dengan gambar bangun 

sembarang yang diberikan soal. 

Subjek DPA telah membagi 

model sawah menjadi empat 

bagian, namun hanya sekadar 

membagi. Tidak memperhatikan 

luasnya yang harus sama. Jadi 

subjek DPA belum memenuhi 

indikator ini. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-sifat Subjek dapat menerapkan sifat-
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dari definisi 

 

 

b. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

sifat dari definisi dalam 

menentukan ukuran sisi bangun 

untuk mencari luas. 

Subjek DAP gagal dalam 

mengembangkan bukti yang 

logis dari luas yang ditemukan. 

Terjadi kesalahan dalam 

perhitungan luas bangun. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek telah mengenal model 

fisik sawah petani adalah bangun 

sembarang yang terdiri dari 

bangun persegi dan persegi 

panjang. 

Subjek belum dapat mensketsa 

model sawah yang harus 

dibagikan petani kepada 

anaknya, dari bentuk sawah 

seperti pada soal. 

Subjek DAP telah menerapkan 

sifat model geometri untuk 

mencari luas. 

Subjek telah mengetahui strategi 

untuk memecahkan masalah. 

Namun masih salah dalam 

memecahkan masalah yang 

diungkapkan pada soal, 

dikarenakan kesalahan 

menghitung dan mensketsa 

bagian sawah per anak tidak 

memperhatikan ukuran. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek DPA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 7 seperti tampak pada Tabel 4.42 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.42 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek DPA 

Terhadap Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika    
 

 

Terapan  
 

  
 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek DPA nomor 7 yaitu, subjek mengenal persegi dan persegi 

panjang. Subjek telah memiliki ide dan merancang strategi untuk 

memecahkan masalah nomor 7, namun masih salah dalam menghitung luas 

persegi dan persegi panjang. Subjek belum mensketsa bangun berdasarkan 

sifat bangun dan tidak memperhatikan ukuran sisinya, sehingga subjek DPA 

masih salah dalam mensketsakan bagian sawah per anak. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi subjek DPA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan 

verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek DPA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek DPA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi. Pada 

keterampilan terapan, subjek DPA mampu mengenal model fisik dan 

menerapkan sifat-sifat model geometri. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek DPA mengenai 

soal nomor 7 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan wawancara tersebut, subjek dapat mengonstruksi bangun 

persegi panjang dari bangun yang ada pada soal. Namun belum bisa 

mensketsakan bagian sawah yang didapatkan setiap anak petani. Subjek juga 

masih salah dalam menentuka ukuran sisi bangun, jadi hasil hitungan luasnya 

masih salah. Subjek belum dapat menerapkan sifat-sifat bangun. 

Indikator yang dicapai subjek DPA yaitu, pada keterampilan viaual 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan 

logika mampu mengembangkan bukti yang logis. Kemudian pada 

keterampilan terapan, mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 

 

P : Kamu paham maksud soalnya? 

DPA : disuruh mencari luas tanah yang diberikan kepada satu orang anak 

P : cara kamu mencarinya bagaimana tadi? 

DPA : mencari luas persegi panjang yang ini sama ini (sambil menunjuk 

gambar) kemudian saya bagi 4 

P : Bagaimana sketsa gambar sawah yang didapatkan setiap anak? 

DPA : (membagi bangun menjadi 4 bagian) 

P : yakin ukurannya sama besar? 

DPA : Tidak yakin bu 

P : ini bangun apa sih? 

DPA : gabungan bu, persegi sama persegi panjang 

P : Adakah gambar lain yang dapat dibuat untuk mensketsakan tanah 

yang didapatkan masing-masing anak? 

DPA : Ndak tau bu 



163 
 

 

 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan 

analisis data wawancara DPA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri DPA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi subjek DPA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek DPA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek DPA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi. Pada 

keterampilan terapan, subjek DPA mampu mengenal model fisik dan 

menerapkan sifat-sifat model geometri. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara DPA ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek DPA yaitu, pada keterampilan viaual 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan 

logika mampu mengembangkan bukti yang logis. Kemudian pada 

keterampilan terapan, mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 
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Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DPA dan analisis 

data wawancara DPA, dapat disimpulkan bahwa subjek DPA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.43 berikut. 

 

Tabel 4.43 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek DPA Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika      

Terapan  
 

   

 

4.2.4 Analisis Keterampilan Geometri Siswa dengan Tingkat Berpikir 

Geometri 0 (Visualisasi) 

Bagian ini akan ditunjukkan analisis keterampilan geometri siswa dengan 

tingkat berpikir geometri tingkat 0 (Visualisasi). Berdasarkan sumber data yang 

ada pada Tabel 4.9, subjek penelitian terpilih untuk tingkat 0 adalah SFA dan YA. 

Tes keterampilan geometri dan wawancara yang telah diselesaikan oleh SFA dan 

YA yang nantinya akan diambil kesimpulan dengan cara triangulasi, dianalisis 

untuk menyelidiki dan memperoleh informasi keterampilan geometri apa saja 

yang dimiliki subjek dan bagaimana karakteristik dari keterampilan tersebut. 

Berikut ini analisis data subjek SFA dan YA terhadap hasil tes keterampilan 

geometri dan wawancara. 
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1. Subjek Penelitian SFA 

Soal Nomor 1 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.15 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.1 SFA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.44 

berikut. 

 

Tabel 4.44 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 1 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal 

bermacam-

macam bangun 

datar 

Subjek SFA membagi bangun 

pada soal menjadi 4 bangun. 

Tidak disebutkan bangun apa 

yang dibentuk subjek, namun dari 

cara mencari luas bangunnya 

diketahui keempat bangun 
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tersebut adalah trapeisum, persegi 

panjang, dan persegi. Jadi SFA 

telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar segiempat. 

b. Mengamati 

bagian bangun 

datar 

d. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan 

visual 

e. Mempresentasika

n representasi 

model 

Subjek SFA salah dalam 

mengamati bagian bangun datar 

dan dianggap gagal 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, serta salah 

dalam merepresentasikan 

representasi model 

karena subjek salah dalam 

menentukan ukuran panjang sisi 

bangun.  

2. Verbal a. Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

Subjek SFA tidak menunjukkan 

bangun datar menurut namanya. 

 

3. Menggambar a. Mensketsa 

gambar dan 

melabeli gambar 

Subjek SFA telah dapat 

mensketsa gambar namun belum 

tampak kemampuan melabeli 

gambarnya. Jadi subjek SFA 

belum memenuhi indikator ini. 

c.  Menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Subjek SFA telah dapat 

menggambar bangun, namun 

tidak memperhatikan sifat 

bangunnya. Terbukti dari 

kesalahan yang dilakukan subjek 

ketika menentukan ukuran sisinya 

dan tidak ada tanda sisi yang sama 

panjang, tanda sudut siku-siku dan 

sebagainya. 

d.  Mengonstruksi 

gambar bangun 

datar dengan 

gambar yang 

diberikan 

Subjek SFA dapat mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan. Sehingga 

mampu menggambar tepat 4 

bangun pada gambar bangun soal. 

e.  Mengonstruksi 

model geometri 

dan 

penyangkalnya 

Subjek SFA dapat 

mengkonstruksi model gabungan 

dari beberapa bangun datar yaitu 

trapesium, persegi panjang, dan 

persegi. 

4. Logika a. Mengenal 

perbedaan dan 

persamaan 

bangun datar 

Subjek SFA telah mengenal 

perbedaan bangun datar meskipun 

hanya dari bentuk sketsanya. Atau 

hanya secara visualnya. 

c.  Menerapkan sifat- Subjek SFA belum dapat 
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sifat dari definisi 

 

 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi, dimulai dari kegagalan 

memahami bagian atau unsur 

bangun datar, yaitu sisinya 

sehingga salah menentukan 

panjang sisinya dan salah 

menghitung luas. 

e.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

Subjek SFA dianggap gagal 

mengembangkan bukti yang logis 

dalam menghitung luas bangun. 

5. Terapan c. Menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

 

e.  Menerapkan 

model geometri 

dalam pemecahan 

masalah 

Subjek SFA mampu menerapkan 

sifat-sifat geometri dari 4 bangun 

yang dibentuk untuk mengetahui 

nama bangun dan menentukan 

panjang sisi-sisinya. 

Subjek SFA mampu menerapkan 

bangun segiempat untuk 

menghitung luas bangun 

sembarang pada soal. Meskipun 

hasil perhitungan masih salah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 1 seperti tampak pada Tabel 4.45 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.45 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual  
 

 
  

Verbal 
 

    

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
  

 

Terapan      
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Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 1 yaitu, subjek SFA belum menyebutkan nama 

bangun yang dibentuknya dari bangun sembarang pada soal. Dari cara 

menghitung luas bangun dapat diketahui bangun yang dimaksud subjek 

adalah persegi panjang, persegi, dan trapesium. Subjek dapat mensketsa 

bentuk bangun tapi belum bisa melabeli bangun. Subjek salah mengambil 

informasi visual dan salah mengamati atau bahkan belum paham sifat dari 

unsur bangun. Subjek juga belum menjawab pertanyaan dari soal, yaitu luas 

bangun sembarang yang merupakan gabungan dari 4 bangun yang dibentuk 

subjek. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek belum mampu memenuhi 

indikatornya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek SFA 

mampu mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 

keterampilan logika subjek SFA mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Soal nomor 1 ini tidak mengukur keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 1 adalah sebagai berikut 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa, subjek 

mengetahui bentuk bangun trapesium, persegi panjang, persegi. Subjek juga 

mampu menerapkannya untuk menyelesaikan soal geometri pada soal nomor 

1. Namun, subjek masih salah dalam menentukan ukuran sisi-sisinya 

sehingga hasil perhitungan luasnya masih salah. Jadi indikator yang dicapai 

subjek SFA adalah, pada keterampilan visual subjek mampu mengenal 

bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian-bagian bangun datar, 

mengumpulkan informasi berdasarkan visual, mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya, merumuskan definisi bangun datar. Pada keterampilan 

logika, siswa mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. 

P : Bangun apa ini? 

SFA : Trapesium, persegi, persegi panjang 

P : coba ceritakan bagaimana kamu mencari luas bangun gabungan 

ini? 

SFA : persegi panjang 8x6= 48 , trapesium (1/2 x 8+4 x 10), persegi 4x4, 

trus yang ke 3(1/2 x 12+4 x 8) 

P : Kenapa ini kamu sebut trapesium 

SFA : karena sisi yang berhadapan sejajar 

P : coba tunjukkan sisi yang sejajar 

SFA :  ini bu (sambil menunjuk, sudah benar) 

P : Kamu tahu ini persegi panjang dari mana? 

SFA : dari garis bantu, ininya sama panjanng sejajar sepasang-sepasang 

P : Terus luas semuanya berapa jadinya 

SFA :  124 cm2 

P : Pekerjaanmu yang salah yang mana? 

SFA : cara menghitung 

P : 4 dapat dari mana? 

SFA :  saya kira ini bu, ini sama ini, harusnya ini sama ini 

P : tingginya berapa? 

SFA : ini (subjek menunjuk sisi yang vertikal, bukan tinggi) 

P : lo kok yang ini? kalau trapesiumnya ini harusnya sampe ini saja 
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Sedangkan pada keterampilan terapan, subjek SFA mampu menerapkan 

model geometri dalam pemecahan masalah.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan 

verbal, subjek belum mampu memenuhi indikatornya. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek SFA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model 

geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada keterampilan logika subjek 

SFA mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. Soal nomor 1 

ini tidak mengukur keterampilan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara SFA ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek SFA adalah, pada keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian-

bagian bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, merumuskan definisi 

bangun datar. Pada keterampilan logika, siswa mampu mengenal perbedaan 
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dan persamaan bangun datar. Sedangkan pada keterampilan terapan, subjek 

SFA mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.  

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.46 berikut. 

 

Tabel 4.46 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal  

 
  

 
Menggambar 

 
 

 
  

Logika   
  

 

Terapan   
 

  

 

Soal Nomor 2 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.16 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.2 SFA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.47 

berikut. 

 

Tabel 4.47 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 2 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA telah mengenal 

bangun persegi panjang dan 

belah ketupat. 

Subjek SFA dapat 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya sehingga 

subjek SFA dpat menebak 

bangun yang disebutkan ciri atau 

sifatnya pada soal. 

Subjek menggambarkan bahwa 

bangun yang disusun dari sifat 

yang disebutkan soal adalah 

persegi panjang. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

d.  

Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

e. Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

 

Subjek SFA benar menunjuk 

bangun yang telah disketsanya 

adalah bangun persegi panjang. 

Subjek SFA dapat  

memvisualisasikan bangun yang 

dimaksud pada soal.  

Subjek SFA telah dapat 

menebak bangun yang 

disebutkan sifatnya pada soal, 

jadi subjek SFA sudah dapat 

mengungkapkan sifat bangun 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek SFA telah dapat 

mensketsa gambar namun belum 

dapat melabeli gambar. Jadi 

indikator ini belum terpenuhi. 

Subjek SFA dapat menggambar 

bangun berdasarkan sifat yang 

disebutkan. Yaitu persegi 

panjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan Subjek SFA belum dapat 
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dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

mengenal perbedaan belah 

ketupat dengan persegi panjang, 

sehingga subjek SFA 

memberikan alasan yang kurang 

mendalam mengapa bangun 

yang dimaksud pada soal bukan 

belah ketupat.  

Subjek SFA dapat 

mengklasifikasikan bangun 

segiempat menurut sifatnya. 

5. Terapan - - 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 2 seperti tampak pada Tabel 4.48 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.48 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal      

Menggambar 
 

    

Logika 
 

    

Terapan      

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 2 yaitu, subjek dapat mengenal bangun persegi 

panjang dan memahami sifatnya. Sehingga subjek SFA dapat menebak 

bangun pada soal adalah persegi panjang. Subjek belum menunjukkan 

kemampuan melabeli bangun. Subjek juga memberikan alasan yang kurang 
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mendalam kenapa bangun tersebut bukan belah ketupat, artinya subjek belum 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun.  

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan mampu 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut definisi verbal, dan mampu mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek mampu 

menggambar bangun berdasarkan sifat bangun datar. Kemudian untuk 

keterampilan logika, subjek mampu mengklasifikasikan bangun menurut 

sifat-sifatnya. Soal nomor 2 tidak mengukur keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Subjek sudah mengenal bangun persegi panjang dan belah etupat. 

Subjek telah mengetahui sifat-sifat bangun dan mengetahui perbedaan antar 

P : bangun apakah yang dimaksud soal nomor 2a? 

SFA : persegi panjang 

P : darimana kamu tahu? 

SFA : karena yang disebutkan ciri persegi panjang 

P : bedanya persegi panjang sama belah ketupat apa? 

SFA : sisinya sama panjang, sudutnya siku-siku. Diagonalnya belah 

ketupat tegak lurus persegi panjang tidak 
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bangun. Jadi indikator yang dicapai subjek SFA yaitu, pada keterampilan 

visual subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, mempresentasikan 

representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan 

bangun datar menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. 

Pada keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar, mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya, dan mampu mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya, memvisualisasikan bangun datar menurut definisi verbal, 

dan mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek mampu menggambar bangun berdasarkan 

sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek mampu 

mengklasifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara SFA ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek SFA yaitu, pada keterampilan visual 
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subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, mempresentasikan 

representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan 

bangun datar menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. 

Pada keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar, mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.49 berikut. 

 

Tabel 4.49 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal    

  
Menggambar 

 
    

Logika      

Terapan      

 

Soal Nomor 3 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 
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Gambar 4.17 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.3 SFA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.50 

berikut. 

 

Tabel 4.50 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 3 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA mengenal bangun 

layang-layang, belah ketupat, 

dan persegi panjang. 

Subjek SFA dapat 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifat yang disebutkan, 

yaitu bangun layang-layang dan 

belah ketupat. 

Subjek SFA dapat 

mempresentasikan sifat yang 

disebutkan pada soal dalam 

bentuk visual. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

Subjek SFA dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut 

layang-layang, belah ketupat, 

dan persegi panjang. 

Subjek SFA mampu 

mengungkapkan sifat bangun 

datar layang-layang dan belah 

ketupat, namun belum dapat 
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e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

mengungkapkan sifat bangun 

trapesium. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar, terbukti subjek 

hanya menyebutkan satu bangun 

untuk setiap poin, padahal poin 

b ada 4 bangun yang memiliki 

sifat tersebut. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

 

 

 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek SFA sudah dapat 

mensketsa layang-layang, belah 

ketupat, dan persegi panjang. 

Namun belum bisa melabeli 

bangun. 

Subjek SFA belum dapat 

mensketsa gambar menurut ciri 

yang disebutkan soal. Tidak ada 

tanda sudut yang sama besar dan 

sisi sejajar, sisi sama panjang, 

diagonal yang tegak lurus. 

Subjek SFA mampu 

menggambar bangun layang-

layang dan belah ketuat 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

traapesium dan persegi panjang, 

serta belum mengenal 

persamaan bangun belah 

ketupat, jajargenjang, persegi, 

persegi panjang. 

Subjek dapat mengklasifikasikan 

bangun menurut sifat-sifatnya. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun sehingga 

subjek belum dapat membuat 

sketsa bangun. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek SFA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar, subjek 

hanya menebak satu bangun 

pada tiap poin. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 3 seperti tampak pada Tabel 4.51 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.51 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal     

 
Menggambar 

  
   

Logika 
 

   
 

Terapan    
 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 3 yaitu, subjek telah memahami sifat bangun 

layang-layang dan belah ketupat, namun belum memahami sifat bangun 

trapesium. Subjek juga belum mengetahui bahwa bukan hanya bangun belah 

ketupat yang memiliki sifat seperti yang disebutkan pada poin b. Ini artinya 

subjek belum mengetahui perbedaan dan persamaan bangun segiempat. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan 

mempresentasikan representasi bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya dan 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan 
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menggambar, subjek mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun 

datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek mampu 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifat-sifatnya. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 3 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

Berdasarkan cuplikan wawncara tersebut, diketahui bahwa subjek 

sudah mampu mengklasifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya. Mengetahui 

bahwa ada sifat yang dimiliki beberapa bangun. Namun, subjek belum 

mengetahui perbedaan bangun trapesium dengan persegi panjang. 

Indikator yang dipenuhi subjek SFA yaitu, pada keterampilan visual 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya. Pada keterampilan verbal, subjek mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya. Kemudian pada keterampilan 

P : Adakah bangun lain dari poin a selain bangun layang –layang? 

SFA :  ndak ada  

P : untuk poin b, selain bangun belah ketupat bangun apa lagi? 

SFA : Jajar genjang 

P : yang poin c jawabanmu persegi panjang ya? coba tunjukkan 

sepasang sisi sejajrnya yang mana? 

SFA :  ini sama ini 

P : Berarti ini sama ini g sejajar? 

SFA : Sama panjang 

P : Bedanya trapesium sama persegi panjang apa? 

SFA : ndak tau bu 
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logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya, dan mempresentasikan representasi bangun 

datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek mampu menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek 

mampu mengklasifikasikan bangun datar menurut sifat-sifatnya. Subjek 

belum dapat mencapai indikator keterampilan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

Indikator yang dipenuhi subjek SFA yaitu, pada keterampilan visual mampu 

mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan 

bangun datar menurut namanya. Kemudian pada keterampilan logika, subjek 

mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya. 
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Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.52 berikut. 

 

Tabel 4.52 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
 

  
Menggambar 

  
   

Logika     
 

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 4 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.18 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.4 SFA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, subjek SFA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.53 berikut. 

 

Tabel 4.53 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 4 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

  d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA mengenal bangun 

belah ketupat. 

Subjek SFA telah mengamati 

bagian bangun yang dapat 

digunakan sebagai modal untuk 

membuktikan perbandingan 

diagonal belah ketupat. Yaitu 

sisi dan diagonal.  

Subjek SFA dapat  

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. Yaitu, 

panjang salah satu diagonal 

belah ketupat sama dengan 

panjang sisinya. Namum belum 

bisa menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. 

Subjek SFA dapat 

merepresentasikan model 

bangun belah ketupat seperti 

yang didefinisikan pada soal. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek SFA dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut belah 

ketupat. 

Subjek SFA dapat 

mengungkapkan sifat-sifat belah 

ketupat, terbukti dari sketsa yang 

digambarkan subje menunjukkan 

sifat sisi dan diagonalnya. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar antara segitiga 

dengan belah ketupat. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

Subjek SFA telah dapat 

mensketsa bangun belah ketupat. 

Namun, belum tampak 
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c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

kemampuan melabeli bangun 

belah ketupat. 

Subjek SFA dapat menggambar 

bangun berdasarkan sifat belah 

ketupat yang memiliki 4 sisi 

yang sama panjang dan diagonal 

yang saling berpotongan tegak 

lurus. 

Subjek SFA telah dapat 

mengonstruksi model belah 

ketupat. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek SFA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi. 

Subjek SFA belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk membuktikan bahwa 

perbandingan diagonal belah 

ketupat 3:1. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

diagonal yang saling membagi 

dua sama panjang dengan 

diagonal yang saling tegak lurus, 

serta panjang diagonal yang 

sama dengan panjang sisinya. 

5. Terapan c.  Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek SFA belum dapat 

menerapkan sifat model belah 

ketupat. 

Subjek SFA belum dapat 

menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 4 seperti tampak pada Tabel 4.54 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.54 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal     

 
Menggambar 

 
    

Logika   
   

Terapan   
 

 
 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 4 yaitu, subjek mengenal belah ketupat dan 

paham sifat-sifat belah ketupat. Namun belum bisa menggunakan atau 

menerapkannya dalam pemecahan masalah. Subjek dapat mensketsa 

berdasarkan sifat bangun yang didefinisikan secara verbal pada soal. Subjek 

SFA belum menemukan ide untuk membuktikan bahwa perbandingan 

diagonal-diagonal belah ketupat adalah 3:1, karena belum bisa menerapkan 

hubungan antar sifat bangun dan hubungan antar bangun. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek SFA mampu menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar dan mengonstruksi model geometri dan 
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penyangkalnya. Subjek SFA belum dapat mencapai indikator keterampilan 

logika, dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 4 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, didapat bahwa subjek SFA 

sudah mengenal mengenal belah ketupat dari bentuknya. Namun belum bisa 

menerapkan sifat-sifat bangun belah ketupat untuk menyusun bukti yang 

logis. Jadi, indikator yang dipenuhi subjek SFA yaitu, pada keterampilan 

visual mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Kemudian pada keterampilan menggambar, subjek SFA mampu 

mensketsa gambar menurut definisi verbal. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

P : Kamu paham soalnya? 

SFA : Kurang paham bu 

P  : tapi kamu paham yang kamu gambar ini? 

SFA : Paham bu  

P : Coba sebutkan sifat-sifat belah ketupat! 

SFA : mempunyai 4 sisi yang sama panjang, mempunya diagonal yang 

tegak lurus dan saling membagi dua sama panjang. 
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keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual dan mampu 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya dan mengungkapkan 

sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

SFA mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun datar dan 

mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Subjek SFA belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek SFA yaitu, pada keterampilan visual 

mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan bangun 

datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. 

Kemudian pada keterampilan menggambar, subjek SFA mampu mensketsa 

gambar menurut definisi verbal. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.55 berikut. 
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Tabel 4.55 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
  

 
Menggambar 

  
   

Logika   
   

Terapan   
   

Soal Nomor 5 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.19 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.5 SFA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.56 

berikut. 
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Tabel 4.56 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 5 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a.  Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA mengenal bangun 

jajar genjang. 

Subjek salah dalam mengamati 

bagian jajargenjang, yaitu sisi 

alas dalam soal ini ukurannya 

bukan 2 km.  

Subjek SFA dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual yaitu dengan 

memperhatikan arah mata angin, 

kemudian mensketsakan 

sehingga terbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek SFA dapat 

merepresentasikan rute 

perjalanan nelayan sehingga 

membentuk bangun datar 

jajargenjang, serta dapat 

mempresentasikan bangun jajar 

genjang yang terbentuk. 

Meskipun masih salah dalam 

menentukan ukuran tinggi. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek SFA mampu 

menunjukkan bangun sesuai 

namanya yaitu jajargenjang. 

Subjek dapat memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi 

verbal, sehingga terbentuk 

bangun jajargenjang. 

Subjek SFA tidak dapat 

mengungkapkan sifat 

jajargenjang yang terbentuk dari 

rute perjalanan nelayan, terbukti 

dari sketsa gambar tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang dan besar sudut. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

jajargenjang dan segitiga siku-

siku untuk menentukan tinggi 

jajargenjang, meskipun subjek 
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sudah benar mensketsakan 

tinggi. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

 

 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek SFA dapat mensketsa 

gambar mengenai bangun yang 

terbentuk yaitu jajargenjang. 

Namun, belum dapat melabeli 

gambar. 

Subjek SFA telah dapat 

mensketsa gambar rute 

perjalanan nelayan. 

Tidak tampak tanda subjek SFA  

menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar. Tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang, sudut yang berhadapan 

sama besar. 

Subjek SFA telah dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan yaitu mengikuti alur 

arah mata angin yang dilalui 

nelayan. 

Subjek SFA telah dapat 

mengonstruksi model 

jajargenjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

c.   Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek SFA telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Terbukti dari 

nama bangun yang disebutkan 

bukan persegi panjang atau 

bangun lainnya yang 

mempunyai sifat hampir sama. 

Subjek SFA belum dapat 

menerapkan sifat dari definisi 

tinggi, jajar genjang untuk 

mencari luas. 

Subjek belum dapat 

mengembangkan bukti untuk 

menghitung luas jajargenjang. 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar untuk 

menentukan ukuran tinggi. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

Subjek SFA mengenal model 

fisik dari rute perjalanan nelayan 

yaitu yang berbentuk bangun 
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b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

 e.   Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

jajargenjang. 

Subjek SFA dapat mensketsa 

rute perjalanan nelayan yang 

berbentuk jajargenjang 

berdasarkan petunjuk arah mata 

angin.  

Subjek belum dapat menerapkan 

sifat model jajar genjang untuk 

mencari luas. 

Subjek menerapkan geometri 

dalam memecahkan masalah 

mencari luas. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 5 seperti tampak pada Tabel 4.57 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.57 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal   

 
 

 
Menggambar 

 
 

 
  

Logika     
 

Terapan      

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 5 yaitu, subjek sudah mengenal jajargenjang dari 

bentuk bangunnya. Namun belum paham atau belum bisa menerapkan sifat 

bangunnya. Subjek SFA juga salah menentukan ukuran tinggi sehingga salah 
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menghitung luas. Subjek belum bisa mensketsakan bangun jajargenjang dan 

sifat-sifatnya. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, semua indikator keterampilan visual yang 

ada pada sola nomor 5 terpenuhi. Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mampu mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

mampu mempresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

mensketsa gambar dmenurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Pada keterampilan Logika subjek SFA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar. Dan pada keterampilan terapan, 

subjek dapat mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 5 adalah sebagai berikut 

 

 

 

P : Sudah pernah mengerjakan soal seperti ini? 

SFA : sudah 

P : kamu tahu bangun ini jajar genjang dari mana? 

SFA :  Ini kan menuju arah mata angin seperti yang ditunjukkan pada 

soal  jadi bentuk jajar genjang? 
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Berdasarkan cuplikan wawancara terhadap soal nomor 5 tersebut, 

diketahui bahwa subjek SFA mampu mensketsakan bangun berdasarkan 

deskripsi verbal. Subjek mengenal bangun jajargenjang dari bentuknya. 

Subjek salah menentukan ukuran tinggi. Jadi, hasil perhitungan luas untuk 

poin c masih salah. 

Jadi, indikator yang dipenuhi subjek SFA adalah sebagai berikut. Pada 

keterampilan visual, subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

semua indikator keterampilan visual yang ada pada sola nomor 5 terpenuhi. 

P : bagaimana  kamu mencari luasnya? 

SFA : Alas x tinggi, 4 km x 2 km 

P : Kamu tahu ukuran tingginya dari mana 

SFA : ini kan ke arah timur laut 2 km bu, jadi tingginya 2 km 

P : Jadi tingginya yang mana? 

SFA : yang ini bu (menunjuk sisi tegak lurus) 

P : jadi ini sama dengan ini? 

SFA :  sama bu 
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Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mampu 

mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan mampu mempresentasikan 

representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

mensketsa gambar dmenurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Pada keterampilan Logika subjek SFA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar. Dan pada keterampilan terapan, 

subjek dapat mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek SFA adalah sebagai berikut. Pada 

keterampilan visual, subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar. Pada keterampilan verbal subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.58 berikut. 
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Tabel 4.58 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal   

   
Menggambar 

 
 

 
  

Logika   
   

Terapan   
 

  

 

Soal Nomor 6 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.20 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.6 SFA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.59 

berikut. 

 

Tabel 4.59 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 6 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA mengenal bangun 

datar trapesium, jajargenjang, 

persegi panjang. 

Subjek SFA mengumpulkan 

informasi hubungan sifat bangun 

melalui bentuk-bentuk diagram 

venn yang disediakan.  

Subjek SFA mempresentasikan 

representasi model diagram venn 

dari sifat-sifat bangun trapesium, 

jajargenjang, dan persegi 

panjang. 

2. Verbal c.  Mengungkapkan sifat- 

sifat bangun datar 

Subjek SFA telah dapat 

mengungkap sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan persegi panjang 

sehingga dapat mengetahui 

bentuk diagram vennya. 

Sedangkan untuk trapesium 

subjek masih salah dalam 

mengungkap sifat bangunnya. 

3. Menggambar - - 

4. Logika a.  Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

Subjek SFA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

trapesium dengan jajargenjang. 

Subjek belum dapat secara utuh 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek SFA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar yang 

memiliki sifat yang sama dengan 

trapesium. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 6 seperti tampak pada Tabel 4.60 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.60 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika 
  

   

Terapan    
 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 6 yaitu, dari ketiga bangun yang ditanyakan pada 

soal subjek SFA hanya menguasai bangun jajargenjang dan persegi panjang. 

Sedangkan untuk trapesium, subjek SFA hanya mengenal bentuknya belum 

paham sifat-sifat yang dimiliki bangun trapesium. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi 

indikator-indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan 
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logika dan terapan subjek SFA belum dapat memenuhi indikator-

indikatornya. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 6 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa, subjek 

mampu mempresentasikan representasi model. Namuan subjek belum 

memahami sifat trapesium dan menerapkannya untuk menyatakan hubungan 

antar bangun. Subjek mengetahui perbedaan trapesium dengan persgei 

panjang, meskipun hanya dari sudutnya. 

Jadi, indikator yang dipenuhi subjek SFA adalah, pada keterampilan 

visual subjek SFA mampu mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada 

keterampilan verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun. Sedangkan 

pada keterampilan logika mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar. 

 

 

P : Paham maksud ketiga diagram ini? 

SFA : Paham bu 

P : Trapesium dengan jajar genjang sama atau beda 

SFA :  Beda 

P : jawaban kamu yang ke dua no 2, berarti apa? 

SFA : sama-sama panjang dan sejajar sisi yang berhadapan, kalau 

jajargenjang sudut yang berdekatan 180 derajat sedangkan persegi 

panjang ke 4 sudutnya siku-siku 
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c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan merepresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini 

memang tidak memenuhi indikator-indikator keterampilan menggambar. 

Kemudian, pada keterampilan logika dan terapan subjek SFA belum dapat 

memenuhi indikator-indikatornya. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek SFA adalah, pada keterampilan visual subjek 

SFA mampu mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan 

verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun. Sedangkan pada 

keterampilan logika mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan analisis 

data wawancara DAP, dapat disimpulkan bahwa subjek DAP telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.61 berikut. 
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Tabel 4.61 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual    
  

Verbal  
 

 
  

Menggambar 
   

  

Logika  
 

   

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 7 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek SFA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.21 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.7 SFA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, SFA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.62 

berikut. 
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Tabel 4.62 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek SFA No. 7 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 d.   Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek SFA mengenal bangun 

persegi dan persegi panjang. 

Subjek SFA mampu mengamati 

bagian bangun datar untuk 

mengetahui ukuran sisi-sisinya.  

Subjek SFA mampu 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

menentukan ukuran sisi persegi 

dan persegi panjang, dan 

memecah bangun sebagai 

strategi menghitung luas. 

Subjek SFA dapat  

mempresentasikan representasi 

ukuran persegi panjang dan 

persegi, serta mengetahui cara 

mencari luas masing-masing.  

2. Verbal c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek SFA belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar, terbukti dari tidak 

adanya coretan yang 

menunjukkan sifat sisi. 

Subjek SFA telah dapat 

mengungkapkan bahwa bangun 

sembarang yang digambarkan 

pada soal adalah gabungan dari 

beberapa bangun. Subjek 

menebaknya terdiri dari 2 

bangun, yaitu persegi dan 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

Subjek SFA hanya membagi 

bangun sembarang pada soal 

menjadi bangun yang 

menurutnya adalah persegi dan 

persegi panjang. Subjek belum 

melabeli bangun. Jadi subjek 

belum memenuhi indikator 

mensketsa gambar dan melabeli 

gambar. 

Subjek SFA dapat 

mengonstruksi bangun persegi 
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dengan gambar yang 

diberikan 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

dan persegi panjang dengan 

gambar bangun sembarang yang 

diberikan soal. 

Subjek SFA belum dapat 

membagi bangun menjadi 4 

bagian yang sama luasnya. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

 

e. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

Subjek SFA dapat menerapkan 

sifat-sifat dari definisi dalam 

menentukan ukuran sisi bangun 

untuk mencari luas. 

Subjek SFA mampu 

mengembangkan bukti yang 

logis dari luas yang ditemukan. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek SFA telah mengenal 

model fisik sawah petani adalah 

bangun sembarang yang terdiri 

dari bangun persegi dan persegi 

panjang. 

Subjek SFA belum dapat 

mensketsa model sawah yang 

harus dibagikan petani kepada 

anaknya, dari bentuk sawah 

seperti pada soal. 

Subjek SFA telah menerapkan 

sifat model geometri untuk 

mencari luas. 

Subjek SFA telah mengetahui 

strategi untuk memecahkan 

masalah. Namun untuk 

pemecahan akhir mengenai luas 

yang didapat tiap anak petani 

belum terjawab 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek SFA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 7 seperti tampak pada Tabel 4.63 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.63 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek SFA 

Terhadap Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika      

Terapan  
 

   

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek SFA nomor 7 yaitu, subjek telah mengenal bangun persegi 

dan persegi panjang serta menentukan ukuran dan mencari luasnya. Subjek 

juga dapat menerapkan sifat bangun atau unsur yang diketahui untuk mencari 

luas bangun pada soal. Namun, penyelesaian akhir yaitu ukuran luas dan 

sketsa sawah yang diterima per anak petani belum ditentukan oleh subjek 

SFA. Hal ini bisa jadi terjadi karena subjek SFA kurang teliti atau kehabisan 

waktu mengerjakan, karena pada dasarnya sudah SFA sudah paham dan 

mampu. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi subjek SFA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan 

verbal, subjek mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek SFA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek SFA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi dan 
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mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, subjek SFA 

mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek SFA mengenai 

soal nomor 7 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan cuplikan wawncara tersebut diketahui bahwa subjek 

sudah mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Namun, subjek tidak percaya diri dengn kemampuannya. Subjek sudah benar 

menentukan ukuran sisi-sisi bangun yang membentuk sketsa sawah petani. 

Subjek belum mampu mengonstruksi gambar sawah yang dibagikan petani 

kepada satu orang anaknya. 

Indikator yang dicapai subjek SFA yaitu, subjek mampu mengenal 

bermacam-macam bangun datra dan mengumpulkan informasi berdasarkan 

P : disuruh apa ini? 

SFA : menghitung luas 

P :coba kamu sketsakan gambar sawah yang diterima setiap anak 

petani? 

SFA : (mensketsa gambar) 

P : Coba jelaskan bagaimana kamu mencari luas sawah kemarin 

SFA :  saya bagi bangunnya jadi dua bagian, persegi sama persegi 

panjang, terus saya hitung luas masing-masing bu setelah itu saya 

jumlahkan. 

P : Sudah selesai gitu aja? 

SFA : sudah 

P : luas sawah yang didapatkan setiap anak berapa? 

SFA :  harusnya ini dibagi 4 bu, tapi saya kemarin ragu-ragu, soalnya 

kata teman sebangku cuma dicari luasnya 
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visual pada keterampilan visual. Pada keterampilan verbal mampu 

menunjukkan bangun sesuai namanya. Pada keterampilan logika, subjek 

mampu mengembangkan bukti yang logis. Kemudian pada keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan 

analisis data wawancara SFA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri SFA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi subjek SFA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek SFA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek SFA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi dan 

mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, subjek SFA 

mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

 Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dicapai subjek SFA yaitu, subjek mampu mengenal 
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bermacam-macam bangun datra dan mengumpulkan informasi berdasarkan 

visual pada keterampilan visual. Pada keterampilan verbal mampu 

menunjukkan bangun sesuai namanya. Pada keterampilan logika, subjek 

mampu mengembangkan bukti yang logis. Kemudian pada keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik dan menerapkan model 

geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri SFA dan analisis 

data wawancara SFA, dapat disimpulkan bahwa subjek SFA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.64 berikut. 

 

Tabel 4.64 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek SFA Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c D e 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika      

Terapan  
 

   

 

2. Subjek Penelitian YA  

Soal Nomor 1 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 
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Gambar 4.22 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.1 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.65 

berikut. 

 

Tabel 4.65 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 1 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal 

bermacam-macam 

bangun datar 

Subjek YA membagi bangun pada 

soal menjadi 4 bangun. Tidak 

disebutkan bangun apa yang 

dibentuk subjek, namun dari cara 

mencari luas bangunnya   

diketahui bangun-bangun tersebut 

adalah trapeisum, persegi panjang, 

dan persegi. Jadi YA telah 

mengenal bermacam-macam 

bangun datar segiempat. 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

Subjek YA salah dalam 

mengamati bagian bangun datar 
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d. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan visual 

 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

sehingga salah menentukan 

ukuran sisi bangun datar. 

 Subjek YA belum bisa 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

menentukan ukuran sisi 

trapesium. 

Subjek YA salah dalam 

merepresentasikan representasi 

model karena subjek salah dalam 

menentukan ukuran panjang sisi 

bangun.  

2. Verbal a. Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

Subjek YA tidak menunjukkan 

bangun datar menurut namanya. 

 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli 

gambar 

Subjek YA mampu mensketsa 

gambar namun belum tampak 

kemampuan melabeli gambarnya. 

Jadi subjek YA belum memenuhi 

indikator ini. 

c.  Menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Subjek YA dapat menggambar 

bangun, namun tidak 

memperhatikan sifat bangunnya. 

Terbukti dari kesalahan yang 

dilakukan subjek ketika 

menentukan ukuran sisinya dan 

tidak ada tanda sisi yang sama 

panjang, tanda sudut siku-siku dan 

sebagainya. 

d.  Mengonstruksi 

gambar bangun 

datar dengan 

gambar yang 

diberikan 

Subjek YA dapat mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan. Sehingga 

mampu menggambar tepat 4 

bangun pada gambar bangun soal. 

e.  Mengonstruksi 

model geometri 

dan penyangkalnya 

Subjek YA dapat mengkonstruksi 

model gabungan dari beberapa 

bangun datar yaitu trapesium, 

persegi panjang, dan persegi. 

4. Logika a. Mengenal 

perbedaan dan 

persamaan bangun 

datar 

Subjek YA telah mengenal 

perbedaan bangun datar meskipun 

hanya dari bentuk sketsanya. Atau 

hanya secara visualnya. 

c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

Subjek YA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi, karena gagal memahami 

bagian atau unsur bangun datar, 
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yaitu sisinya sehingga salah 

menentukan panjang sisinya dan 

salah menghitung luas. 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

Subjek YA dapat 

mengembangkan bukti yang logis 

untuk menghitung luas bangun, 

namun karena kurang cermat 

dalam menentukan ukuran sisi 

menjadikan salah dalam hasil 

hitungan luasnya. 

5. Terapan c. Menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan 

masalah 

Subjek YA mampu menerapkan 

sifat-sifat geometri dari 4 bangun 

yang dibentuk untuk mengetahui 

nama bangun dan menentukan 

panjang sisi-sisinya. 

Subjek YA mampu menerapkan 

bangun segiempat untuk 

menghitung luas bangun 

sembarang pada soal. Meskipun 

hasil perhitungan masih salah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 1 seperti tampak pada Tabel 4.66 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.66 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
  

Verbal 
 

    

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
 

  

Terapan      
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Berikut informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 1. Subjek YA membagi bangun pada soal 

menjadi 4 bangun yaitu, persegi, persegi panjang, trapesium 1 dan 2. Subjek 

tidak menunjukkan bangun sesuai namanya, namun setiap bangun diberi 

lambang romawi. I untuk bangun persegi panjang, II untuk trapesium 

horizontal, III untuk trapesium vertikal, dan IV untuk persegi. Subjek kurang 

cermat dalam mengamati unsur bangun, sehingga salah dalam menentukan 

ukuran sisi sejajar trapesium. Akibatnya, subjek YA salah dalam menghitung 

luas bangun. Secara umum, subje YA sudah dapat menerapkan model 

geometri untuk menyelesaikan soal, namun karena kesalahan menentukan 

ukuran sisi, penyelesaian dari soal nomor 1 masih salah. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek belum mampu memenuhi 

indikatornya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek YA 

mampu mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 

keterampilan logika subjek YA mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar dan mengembangkan bukti yang logis. Soal nomor 1 ini tidak 

mengukur keterampilan terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 1 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Dari soal ini kamu paham maksud soalnya? 

YA : paham buk 

P :paham ya, ini disuruh mencari apa? 

YA : Luas 

P : mencari luas bangun datar ya? Sebelum kamu kasih garis bantu, 

menurut kamu ini bangun apa? Apakah merupakan segi 4? 

YA : campuran 

P : terdiri dari bangun apa saja? 

YA : persegi panjang, trapesium, persegi 

P :kenapa ini kamu sebut persegi panjang? 

YA : sisi yang berhadapan sama panjang 

P : mengapa yang no 2 dan 3 trapesium?  

YA : bangun trapesium karena ada alas sama tinggi 

P : jajar genjang juga punya alas dan tinggi, lalu menurutmu apa yang 

membedakan trapesium dan jajar genjang? 

Sambil menggambar jajargenjang dan trapesium guru bertanya bangun yg 

mana yg merupakan jajrgenjang dan bangun yang mana yg trapesium? 

YA : yang ini bu(sambil menunjuk bangun) 

P : kenapa ini jajar genjang 

YA : karena ada alas sama tinggi 

P : nah ini kenapa kamu katakan trapesium? 

YA : ada sisi sejajar berhadapan sejajar 

P :bangun ke 4 bangun apa?  

YA : persegi 

P :kenapa itu kamu katakan persegi 

YA : karena sisi-sisinya sama panjang 

P : ceritakan jawaban kamu untuk mencari luas bangun campuran ini 

YA : untuk mencari luas bangun ini saya bagi jadi 4 bangun. Bangun 

pertama cara mencari luasnya panjang kali lebar jadi 8 x 6, yang 

bangun kedua setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi  ½ x 8+10 x 4 

kemudian yang ketiga sama ½ kali jumlah sisi sejajar kali tnggi ½ x 

8+8 x 4 

P  : Coba tunjukkan ukurannya pada gambar 

YA  :  sisi sejajarnya yang atas 6 yang bawah 8, ½ x 8+8 

P  : ini kenapa bisa delapan? 

YA  : soalnya aku tadi mengira ini sama dengan yang ini bu, jadi sama 

sama 8  
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Berdasarkan cuplikan wawancar tersebut, diketahui bahwa subjek 

mampu mengonstruksi bangun segiempat dari bangun sembarang yang 

disediakan soal. Subjek mampu mendefinisikan bangun-bangun segiempat 

meskipun masih kurang sempurna. Subjek masih salah menentukan ukuran 

sisi-sisi bangun, sehingga hasil perhitungannya masih salah. Secara umum 

subjek mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Jadi indikator yang dipenuhi subjek YA pada soal nomor 1 adalah 

sebagi berikut. Pada keterampilan geometri mampu mengenal bermacam-

macam bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual. Pada keterampilan verbal mampu menunjukkan 

bangun sesuai namanya. Kemudian pada keterampilan logika, subjek 

mampumengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. Pada keterampilan 

terapan subjek mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan 

masalah.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

P  : yang bangun keempat caramu bagaimana? 

YA : 4x4 bu 

P  : jadi kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah 

YA  : Dijumlahkan semua bu hasil hitungan luasnya 
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subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan 

verbal, subjek belum mampu memenuhi indikatornya. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek YA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi model 

geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada keterampilan logika subjek 

YA mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar dan 

mengembangkan bukti yang logis.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara YA ditemukan 

bahwa, indikator yang dipenuhi subjek YA pada soal nomor 1 adalah sebagi 

berikut. Pada keterampilan geometri mampu mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. Pada keterampilan verbal mampu menunjukkan bangun 

sesuai namanya. Kemudian pada keterampilan logika, subjek 

mampumengenal perbedaan dan persamaan bangun datar. Pada keterampilan 

terapan subjek mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan 

masalah.  

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan analisis 

data wawancara YA, dapat disimpulkan bahwa subjek YA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.67 berikut. 

 

 

 



214 
 

 

 

Tabel 4.67 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual     
 

Verbal     
 

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
 

  

Terapan   
 

  

Soal Nomor 2 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.23 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.2 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.68 

berikut. 
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Tabel 4.68 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 2 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

e.   Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek YA telah mengenal 

bangun persegi dan belah 

ketupat. 

Subjek YA mampu 

menyebutkan atau menebak 

bangun yang memiliki ciri atau 

sifat yang disebutkan soal. 

Subjek YA mampu 

menggambarkan bahwa bangun 

yang disusun dari sifat yang 

disebutkan soal adalah persegi 

panjang. 

2. Verbal a.  Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

Subjek YA benar menunjuk 

bangun yang telah disketsanya 

adalah bangun persegi panjang. 

Subjek YA mampu 

memvisualisasikan bangun yang 

dimaksud pada soal.  

Subjek YA mampu   

mengungkapkan sifat persegi 

panjang dan sifat belah ketupat 

yang tidak dimiliki persegi 

panjang.  

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

c.   Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek YA mampu mensketsa 

dan melabeli gambar persegi 

panjang. 

Subjek YA mampu menggambar 

bangun persegi panjang 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan.  

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

Subjek YA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan belah 

ketupat dengan persegi panjang, 

terbukti alasan yang 

dikemukakan subjek YA adalah 

sifat belah ketupat yang tidak 

dimiliki persegi panjang. 

Subjek YA mampu 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifatnya. 

5. Terapan - - 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 2 seperti tampak pada Tabel 4.69 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.69 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika      

Terapan      

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 2 yaitu, subjek YA sudah mengenal dan 

memahami bangun persegi panjang dan belah ketupat beserta sifatnya. Subjek 

juga sudah mengenal persamaan dan perbedaan bangun persegi panjang dan 

belah ketupat. Subjek YA mampu mensketsa bangun dan melabeli bangun.  

Semua indikator keterampilan yang ada pada soal nomor 2 telah 

dipenuhi Subjek YA. Yaitu, untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal 

bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut 

sifatnya, dan mampu mempresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya, memvisualisasikan bangun datar menurut definisi verbal, dan 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 
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keterampilan menggambar, subjek mampu mensketsa gambar dan melabeli 

gambar, menggambar bangun berdasarkan sifat bangun datar. Kemudian 

untuk keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar, mengklasifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya. 

Soal nomor 2 tidak mengukur keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut diketahui bahwa, subjek 

mampu menunjukkan bangun sesuai namanya. Subjek belum bisa melabeli 

P  : Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di soal ini, menurut 

kamu gambar dari soal no 2 ini adalah persegi? 

YA  :  iya bu 

P  : coba kamu labeli gambar yang kamu buat? 

YA  : persegi ABCD (di sini ditemukan siswa belum mampu melabeli 

suatu bangun, diagnosa, lupa) 

P  : kemudian yang b. Apakah ini belah ketupat?   

YA  : tidak 

P  : kenapa ini bukan belah ketupat? 

YA  : karena sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

P  : dari sifat-sifat yang disebutkan yang tidak memenuhi sifat belah 

ketupat yang mana? 

YA  :  

P  : tolong jelskan sama ibu yang kamu sebut persegi panjang itu 

bangun yang bagaimana? 

YA  : kalau yang persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang 

P  : apakah adalagi bangun yang keempat sisinya sama panjang selain 

belah ketupat?  

YA  : persegi 

P  : lalu yang membedakan antara persegi dan belah ketupat, apa 

menurut kamu? 

YA  : jika belah ketupat diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 
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bangun datar. Subjek mulai mendefinisikan bangun meskipun belum 

sempurna. Jadi, indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada 

keterampilan visual mampu mengenal bermacam-macam bangun datar dan 

mengklasifikasikan bangun berdasarkan sifatnya. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun sesuai namanya, mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar, dan merusmuskan definisi bangun datar. Pada 

keterampilan logika, mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

meskipun dari definisi atau bentuknya, mengklasifikasikan bangun menurut 

sifatnya. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator keterampilan 

yang ada pada soal nomor 2 telah dipenuhi Subjek YA. Yaitu, untuk 

keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan mampu 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut definisi verbal, dan mampu mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek mampu 

mensketsa gambar dan melabeli gambar, menggambar bangun berdasarkan 

sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek mampu 
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mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun menurut sifat-sifatnya.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada keterampilan visual mampu 

mengenal bermacam-macam bangun datar dan mengklasifikasikan bangun 

berdasarkan sifatnya. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan 

bangun sesuai namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, dan 

merusmuskan definisi bangun datar. Pada keterampilan logika, mampu 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun meskipun dari definisi atau 

bentuknya, mengklasifikasikan bangun menurut sifatnya. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan analisis 

data wawancara YA, dapat disimpulkan bahwa subjek YA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.70 berikut. 

 

Tabel 4.70 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal     

 
Menggambar      

Logika      

Terapan      

Soal Nomor 3 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 
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Gambar 4.24 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.3 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.71 

berikut. 

 

Tabel 4.71 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 3 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek YA mengenal bangun 

layang-layang, belah ketupat, 

dan persegi panjang, serta 

trapesium. 

Subjek YA dapat 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifat yang disebutkan, 

yaitu bangun layang-layang, 

trapesium, dan belah ketupat. 

Subjek YA dapat 

mempresentasikan sifat yang 

disebutkan pada soal dalam 

bentuk visual. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

Subjek YA dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut 

layang-layang, belah ketupat, 

dan persegi panjang. 

Subjek YA mampu 

mengungkapkan sifat bangun 
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e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

datar layang-layang dan belah 

ketupat, namun masih ragu 

mengungkapkan sifat bangun 

trapesium. Terbukti jawaban 

poin c, subjek menggambar 

bangun persegi panjang namum 

dibawah gambar tersebut, subjek 

menggambar trapesium. 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar, terbukti subjek 

hanya menyebutkan satu bangun 

untuk setiap poin. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek YA sudah dapat 

mensketsa layang-layang, belah 

ketupat, dan persegi panjang, 

serta mampu melabeli bagun-

bangun tersebut. 

Subjek YA mampu mensketsa 

gambar menurut ciri yang 

disebutkan soal.  

Subjek YA mampu menggambar 

bangun layang-layang dan belah 

ketuat berdasarkan sifat yang 

disebutkan. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek YA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

traapesium dan persegi panjang, 

serta belum mengenal 

persamaan bangun belah 

ketupat, jajargenjang, persegi, 

persegi panjang. 

Subjek YA dapat 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifat-sifatnya. 

Subjek YA dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun terbukti dari 

subjek mampu menebak bangun 

dan dari sketsa yang dibuat 

terdapat tanda sifat dari sisi 

bangun, besar sudut dan 

diagonal. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek YA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar, subjek 
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hanya menebak satu bangun 

pada tiap poin. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 3 seperti tampak pada Tabel 4.72 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.72 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal     

 
Menggambar      

Logika 
 

    

Terapan    
 

 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 3 yaitu, Subjek YA sudah mengenal bangun 

segiempat beserta sifatnya. Subjek mampu mengklasifikasikan bangun 

berdasarkan sifatnya dan mampu mensketsa bangun berdasar sifat bangun. 

Subjek masih belum mantap memahami trapesium, terbukti terdapat gambar 

bangun trapesium dibawah gambar persegi panjang pada poin c. Ini artinya 

subjek belum tahu atau mengenal perbedaan dari sifat yang dimiliki bangun 

trapesium dan persegi panjang. 
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Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan 

mempresentasikan representasi bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya dan 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan 

menggambar, subjek mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun 

datar, mensketsa gambar menurut definisi verbal, dan menggambar bangun 

berdasr sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek 

mampu mengklasifikasikan bangun datar menurut sifat-sifatnya dan 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat bangun datar. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 3 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

P  : soal yang a menurut kamu itu bangun layang-layang kenapa? 

YA  : dua pasang sisinya sama panjang 

P  : ada lagi ndak bangun selain layang 2 yang punya dua pasang sisi 

sama panjang? 

YA  : persegi panjang 

P : ada lagi selain layang-layang dan persegi panjang 

YA  : sudah bu 

P  :  kemudian yang b.) menurut kamu itu belah ketupat, coba 

tunjukkan kenapa itu bisa belah ketupat 

YA  : sudut yang berhadapan sama besar  

P  : ada lagi ndak bangun selain belah ketupat yang memenuhi sifat 

bangun seperti yang disebutkan tersebut? 

YA  : belah ketupat 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

mampu mengkalsifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya. Subjek juga telah 

mengetahui bahwa ada beberapa bangun yang memiliki sifat yang sama. 

Indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada keterampilan visual subjek 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya. Pada keterampilan verbal, mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan logika 

mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya, dan mempresentasikan representasi bangun 

datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

P  : kemudian yang c). Menurut kamu jawabannya adalah persegi 

panjang,  

P  : coba gambarkan bangunnya? yang menunjukkan sisi yang sejajar 

yang mana? 

YA  : (subjek menunjukkan 2 pasang sisi yang sejajar) 

P : Jadi, jawaban kamu benar apa salah 

YA  : Salah Bu 

P : yang benar apa? 

YA  : Trapesium  
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menurut namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek mampu menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar, mensketsa gambar menurut definisi verbal, dan 

menggambar bangun berdasr sifat bangun datar. Kemudian untuk 

keterampilan logika, subjek mampu mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifat-sifatnya dan mengungkapkan keterkaitan antar sifat bangun 

datar. Subjek belum dapat mencapai indikator keterampilan terapan.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara YA ditemukan 

bahwa, indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya. Pada keterampilan verbal, 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Pada keterampilan 

logika mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya.  

 

Tabel 4.73 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
  

 
Menggambar      

Logika      
Terapan    
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Soal Nomor 4 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.25 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.4 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.74 

berikut. 

 

Tabel 4.74 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 4 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

  d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

Subjek YA mengenal bangun 

belah ketupat. 

Subjek YA telah mengamati 

bagian bangun yang dapat 

digunakan sebagai modal untuk 

membuktikan perbandingan 

diagonal belah ketupat. Yaitu 

sisi dan diagonal.  

Subjek YA dapat  

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. Yaitu, 

panjang salah satu diagonal 

belah ketupat sama dengan 

panjang sisinya. Namum belum 
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e.  Mempresentasikan 

representasi model 

bisa menggunakannya untuk 

memecahkan masalah. 

Subjek YA dapat 

merepresentasikan model 

bangun belah ketupat seperti 

yang didefinisikan pada soal. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

 

 

e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek YA dapat menunjukkan 

bangun mana yang disebut belah 

ketupat. 

Subjek YA dapat 

mengungkapkan sifat-sifat belah 

ketupat, terbukti dari sketsa yang 

digambarkan subjek 

menunjukkan sifat sisi dan 

diagonalnya. 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar antara segitiga 

dengan belah ketupat. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek YA mampu mensketsa 

bangun belah ketupat. Namun, 

belum tampak kemampuan 

melabeli bangun belah ketupat. 

Subjek YA dapat menggambar 

bangun berdasarkan sifat belah 

ketupat yang memiliki 4 sisi 

yang sama panjang dan diagonal 

yang saling berpotongan tegak 

lurus. 

Subjek YA mampu 

mengonstruksi model belah 

ketupat. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek YA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi. 

Subjek YA belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk membuktikan bahwa 

perbandingan diagonal belah 

ketupat 3:1. 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

diagonal yang saling membagi 

dua sama panjang dengan 

diagonal yang saling tegak lurus, 

serta panjang diagonal yang 
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sama dengan panjang sisinya. 

5. Terapan c.  Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek YA belum dapat 

menerapkan sifat model belah 

ketupat. 

Subjek YA belum dapat 

menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 4 seperti tampak pada Tabel 4.75 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.75 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal     

 
Menggambar 

 
    

Logika   
   

Terapan   
 

 
 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 4 yaitu, subjek sudah mengenal bangun belah 

ketupat dan sifatnya. Namun, subjek YA belum bisa menggunakannya untuk 

menyusun strategi membuktikan bahwa perbandingan diagonal belah ketupat 

yang dimaksudkan pada soal adalah 3:1. Subjek dapat mensketsakan sifat 

bangun yang didefinisikan pada soal. Tidak terlihat kemampuan subjek untuk 
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melabeli bangun belah ketupat. Subjek belum dapat menerapkan hubungan 

sifat antar bangun untuk menyelesaikan masalah. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek YA mampu menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. 

Subjek YA belum dapat mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 4 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

P  : kamu bisa mengerjakan soal ini? 

YA  : Ndak bisa buk, tapi aku paham buk, tapi saya mengerjakannya 

baru sampai menggambar buk, trus saya kehabisan ide waktunya 

keburu habis 

P  : kamu tahu sifat-sifat belah ketupat ndak? 

YA  :  tau buk, keempat sisinya sama panjang, diagonalnya membagi dua 

sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

P  : bagian-bagian dari belah ketupat yang kamu tahu apa selain sisi 

YA  : sudut, diagonal, , 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, didapat bahwa subjek YA 

sudah mengenal mengenal belah ketupat dari bentuknya. Namun belum bisa 

menerapkan sifat-sifat bangun belah ketupat untuk menyusun bukti yang 

logis. Jadi, indikator yang dipenuhi subjek YA yaitu, pada keterampilan 

visual mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Kemudian pada keterampilan menggambar, subjek YA mampu 

mensketsa gambar menurut definisi verbal. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual dan mampu 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya dan mengungkapkan 

sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

YA mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun datar dan 

mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Subjek YA belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. 



231 
 

 

 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek YA yaitu, pada keterampilan visual mengenal 

bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu 

menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan bangun datar 

menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Kemudian 

pada keterampilan menggambar, subjek YA mampu mensketsa gambar 

menurut definisi verbal. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan analisis 

data wawancara YA, dapat disimpulkan bahwa subjek YA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.76 berikut. 

 

Tabel 4.76 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
  

 
Menggambar 

  
   

Logika   
   

Terapan   
 

 
 

 

Soal Nomor 5 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 
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Gambar 4.26 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.5 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.77 

berikut. 

 

Tabel 4.77 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 5 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a.  Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

Subjek YA mengenal bangun 

jajar genjang. 

Subjek YA salah dalam 

mengamati bagian jajargenjang, 

yaitu tinggi bangun jajargenjang 

dalam soal ini ukurannya bukan 

2 km.  

Subjek YA dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual yaitu dengan 

memperhatikan arah mata angin, 

kemudian mensketsakan 

sehingga terbentuk bangun 

jajargenjang. 
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e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek YA dapat 

merepresentasikan rute 

perjalanan nelayan sehingga 

membentuk bangun datar 

jajargenjang, serta dapat 

mempresentasikan bangun jajar 

genjang yang terbentuk. 

Meskipun masih salah dalam 

menentukan ukuran tinggi. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek YA mampu 

menunjukkan bangun sesuai 

namanya yaitu jajargenjang. 

Subjek YA dapat 

memvisualisasikan bangun datar 

menurut deskripsi verbal, 

sehingga terbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek YA tidak dapat 

mengungkapkan sifat 

jajargenjang yang terbentuk dari 

rute perjalanan nelayan, terbukti 

dari sketsa gambar tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang dan besar sudut. 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

jajargenjang dan segitiga siku-

siku untuk menentukan tinggi 

jajargenjang, meskipun subjek 

sudah benar mensketsakan 

tinggi. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

Subjek YA dapat mensketsa 

gambar mengenai bangun yang 

terbentuk yaitu jajargenjang. 

Namun, belum dapat melabeli 

gambar. 

Subjek YA mampu mensketsa 

gambar rute perjalanan nelayan. 

 

Tidak tampak tanda subjek YA  

menggambar bangun berdasar 

sifat bangun datar. Tidak ada 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang, sudut yang berhadapan 

sama besar. 

Subjek YA mampu 
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gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

 

 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan yaitu mengikuti alur 

arah mata angin yang dilalui 

nelayan. 

Subjek YA mampu 

mengonstruksi model 

jajargenjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

c.   Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek YA telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Terbukti dari 

nama bangun yang disebutkan 

bukan persegi panjang atau 

bangun lainnya yang 

mempunyai sifat hampir sama. 

Subjek YA belum dapat 

menerapkan sifat dari definisi 

tinggi, jajar genjang untuk 

mencari luas. 

Subjek YA belum dapat 

mengembangkan bukti untuk 

menghitung luas jajargenjang. 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar untuk 

menentukan ukuran tinggi. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

 e.   Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek YA mengenal model 

fisik dari rute perjalanan nelayan 

yaitu yang berbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek YA dapat mensketsa rute 

perjalanan nelayan yang 

berbentuk jajargenjang 

berdasarkan petunjuk arah mata 

angin.  

Subjek YA mampu menerapkan 

sifat model jajar genjang untuk 

mencari luas. 

Subjek YA mampu menerapkan 

geometri dalam memecahkan 

masalah mencari luas. Meskipun 

hasil perhitungan masih salah, 

dikarenakan kesalahan ukuran 

tinggi. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 5 seperti tampak pada Tabel 4.78 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.78 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

   

Verbal   
 

 
 

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
   

Terapan  
 

   

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 5 yaitu, subjek mampu mensketsakan bangun 

berdasarkan definisi verbal sehingga subjek mengetahui bahwa rute 

perjalanan nelayan berbentuk jajrgenjang. Subjek sudah mengetahui yang 

dimaksud dengan tinggi jajargenjang. Namun pada soal ini subjek salah 

dalam menentukan ukuran tingginya. Akibatnya subjek juga salah 

menghitung luas jajargenjang. Tidak tampak kemampuan melabeli bangun 

dan mensketsa bangun berdasarkan sifat bangun jajargenjang. 

Beberapa indikator yang telah dicapai subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, semua indikator keterampilan visual yang 

ada pada sola nomor 5 terpenuhi. Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam 
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bangun datar, mampu mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

mampu mempresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi 

model geometri dan penyangkalnya. Subjek YA belum mencapai indikator 

keterampilan logika dan terapan. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 5 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui subjek mengenal 

bangun jajargenjang dan sifat-sifatnya. Mampu menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. Namun, subjek salah menentukan ukuran tinggi. 

Jadi, indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada keterampilan visual 

P  : masih ingat arah mata angin ya 

YA  : masih bu 

P  : kenapa bisa disebut jajar genjang 

YA  : karena sisi yang berhadapan sama panjang 

P  : masih ingat sifat-sifat dari jajar genjang? 

YA  : sisi yang berhadapan sama panjang, diagonal-diagonal jajar 

genjang saling membagi dua sama panjang, cara menempati 

bingkainya ada dua cara, tidak punya simetri putar 

P  : bagaimana kamu mencari luas daerah yang terbentuk dari lintasan 

tersebut? 

YA  : alasnya 4 dan tingginya 2 km buk jadi luasnya 8 km
2
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mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun 

datar. Pada keterampilan verbal, mampu menunjukkan bangun sesuai 

namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Pada keterampilan 

terapan, mengenal model fisik dan menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri DAP dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dicapai subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, semua 

indikator keterampilan visual yang ada pada sola nomor 5 terpenuhi. Yaitu, 

subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mampu mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan mampu mempresentasikan representasi 

model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan mengonstruksi 

model geometri dan penyangkalnya. Subjek YA belum mencapai indikator 

keterampilan logika dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara YA ditemukan 

bahwa, indikator yang dipenuhi subjek YA adalah, pada keterampilan visual 
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mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun 

datar. Pada keterampilan verbal, mampu menunjukkan bangun sesuai 

namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Pada keterampilan 

terapan, mengenal model fisik dan menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah.  

 

Tabel 4.79 Hasil Analisis Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

  
Menggambar 

 
 

 
  

Logika   
   

Terapan      

Soal Nomor 6 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.27 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.6 YA 
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Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.80 

berikut. 

 

Tabel 4.80 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 6 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek YA mengenal bangun 

datar trapesium, jajargenjang, 

persegi panjang. 

Subjek YA mengumpulkan 

informasi hubungan sifat bangun 

melalui bentuk-bentuk diagram 

venn yang disediakan.  

Subjek YA mempresentasikan 

representasi model diagram venn 

dari sifat-sifat bangun trapesium, 

jajargenjang, dan persegi 

panjang. 

2. Verbal c.   Mengungkapkan 

sifat- sifat bangun 

datar 

Subjek YA telah dapat 

mengungkap sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan persegi panjang 

sehingga dapat mengetahui 

bentuk diagram vennya. 

Sedangkan untuk trapesium 

subjek masih salah dalam 

mengungkap sifat bangunnya. 

3. Menggambar - - 

4. Logika a.   Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

Subjek YA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

trapesium dengan jajargenjang. 

Subjek belum dapat secara utuh 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek YA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar yang 

memiliki sifat yang sama dengan 

trapesium. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 6 seperti tampak pada Tabel 4.81 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.81 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika 
  

   

Terapan    
 

 

 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 6 yaitu, dari ketiga bangun yang ditanyakan pada 

soal subjek YA hanya menguasai bangun jajargenjang dan persegi panjang. 

Sedangkan untuk trapesium, subjek YA hanya mengenal bentuknya belum 

paham sifat-sifat yang dimiliki bangun trapesium. 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi 
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indikator-indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan 

logika dan terapan subjek YA belum dapat memenuhi indikator-indikatornya. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 6 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P  : coba kamu jelaskan dengann bahasamu maksud dari ketiga 

diagram ini bagaimana! 

YA  : untuk yang no. 1 B sama dengan A dan B lebih sedikit daripada A, 

semua sifat B termasuk sifat A, yg no.2 ada kesamaan antara sifat A 

dan sifat B, yang no. 3 tidak ada sifat yang sama antara A dengan B 

P  : masih ingat sifat-sifat trapesium?  

YA  : mempunyai sepasang sisi yang sejajar, sudut yang berdekatan 

sama dengan 180
0
,  cara menempati bingkainya dengan 4 cara, ga 

punya simetri lipat, g punya simetri putar 

P  : jadi menurut kamu jawaban yang a itu diagram no 3, kenapa? 

YA  : karena tidak ada sifat yang sama antara sifat-sifat trapesium 

dengan jajar genjang 

P  : coba sebutkan sifat-sifat persegi panjang! 

YA  : keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar, diagonalnya saling membagi dua sama panjang (siswa 

mengalami salah di sini, dikira diagonalnya tegak lurus) 

P  : jawaban kamu untuk poin b adalah diagram no 2, jelaskan 

alasannya! 

YA  : karena ada sifat yang sama, diagonalnya membagi dua sama 

panjang, sudutnya berbeda, sisinya juga beda yang trapesium 

sepasang sejajar, kalau jajargenjang punya dua pasang, sudutnya 

trapeium berdekatan 180
0
 kalau jajargenjang sudut yang berhadapan 

sama besar.  

P  : perbedaan trapesium dengan jajargenjang apa? 

YA  : sudutnya jajargenjang berhadapan sama besar bu, persegi panjang 

keempat sudutnya siku-siku 

P  : apakah kamu tahu hubungan antar bangun segiempat? 

YA  : iya bu (menggambar skema hubungan antar bangun datar) jajar 

genjang dapat dibuat belah ketupat (anak masih ragu menjawab) 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

YA mampu mempresentasikan representasi model. Subjek mampu 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Subjek belum mengetahui sifat-sifat 

trapesium. Subjek sudah mengetahui perbedaan dan persamaan jajrgenjang 

dengan persegi panjang. 

Indikator yang dicapai subjek YA yaitu, keterampilan visual subjek 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mempresentasikan 

representasi model. Pada keterampilan verbal, mampu memvisualisasikan 

bangun datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar, mengungkapkan hubungan bangun datar. Pada keterampilan 

menggambar, mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun datar. Pada 

keterampilan logika, mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan menurut sifat-sifatnya.   

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan merepresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun 
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datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini 

memang tidak memenuhi indikator-indikator keterampilan menggambar. 

Kemudian, pada keterampilan logika dan terapan subjek YA belum dapat 

memenuhi indikator-indikatornya. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

Indikator yang dicapai subjek YA yaitu, keterampilan visual subjek mampu 

mengenal bermacam-macam bangun datar, mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, mampu memvisualisasikan bangun datar 

menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Pada keterampilan menggambar, 

mampu menggambar bangun berdasar sifat bangun datar. Pada keterampilan 

logika, mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan analisis 

data wawancara YA, dapat disimpulkan bahwa subjek YA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.82 berikut. 

Tabel 4.82 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

 
 

Menggambar 
  

   

Logika      

Terapan    
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Soal Nomor 7 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek YA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.28 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.7 YA 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, YA menunjukkan pencapaian 

indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada Tabel 4.83 

berikut. 

 

Tabel 4.83 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek YA No. 7 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 d.   Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

Subjek YA mengenal bangun 

persegi dan persegi panjang. 

Subjek YA mampu mengamati 

bagian bangun datar untuk 

mengetahui ukuran sisi-sisinya.  

Subjek YA mampu 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

menentukan ukuran sisi persegi 

dan persegi panjang, dan 

memecah bangun sebagai 
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e.  Mempresentasikan 

representasi model 

strategi menghitung luas. 

Subjek YA dapat  

mempresentasikan representasi 

ukuran persegi panjang dan 

persegi, serta mengetahui cara 

mencari luas masing-masing.  

2. Verbal c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek YA belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar, terbukti dari tidak 

adanya coretan yang 

menunjukkan sifat sisi. 

Subjek YA mampu 

mengungkapkan bahwa bangun 

sembarang yang digambarkan 

pada soal adalah gabungan dari 

beberapa bangun. Subjek 

menebaknya terdiri dari 2 

bangun, yaitu persegi dan 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek YA hanya membagi 

bangun sembarang pada soal 

menjadi bangun yang 

menurutnya adalah persegi dan 

persegi panjang. Subjek belum 

melabeli bangun. Jadi subjek 

belum memenuhi indikator 

mensketsa gambar dan melabeli 

gambar. 

Subjek YA dapat mengonstruksi 

bangun persegi dan persegi 

panjang dengan gambar bangun 

sembarang yang diberikan soal. 

Subjek YA belum dapat 

membagi bangun menjadi 4 

bagian yang sama luasnya. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

Subjek YA dapat menerapkan 

sifat-sifat dari definisi dalam 

menentukan ukuran sisi bangun 

untuk mencari luas. 

Subjek YA mampu 

mengembangkan bukti yang 

logis dari luas yang ditemukan. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

Subjek YA telah mengenal 

model fisik sawah petani adalah 

bangun sembarang yang terdiri 

dari bangun persegi dan persegi 
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b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

panjang. 

Subjek YA belum dapat 

mensketsa model sawah yang 

harus dibagikan petani kepada 

anaknya, dari bentuk sawah 

seperti pada soal. 

Subjek YA telah menerapkan 

sifat model geometri untuk 

mencari luas. 

Subjek YA telah mengetahui 

strategi untuk memecahkan 

masalah dan hasil 

perhitungannya sudah benar. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek YA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 7 seperti tampak pada Tabel 4.84 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.84 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek YA 

Terhadap Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika      

Terapan  
 

   

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan 

geometri subjek YA nomor 7 yaitu, subjek sudah dapat menysusun strategi 

untuk memecahkan masalah dan berhasil menjawab pertanyaan soal. Namun, 

subjek belum mensketsakan bentuk sawah yang dibagikan petani kepada 



247 
 

 

 

anak-anaknya. Hal ini bisa jadi karena subjek YA lupa mensketsakan atau 

kehabisan waktu, atau tidak paham bahwa soal juga meminta mensketsakan 

bentuk sawah yang diterima setiap anak petani.  

Beberapa indikator yang telah dipenuhi subjek YA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan 

verbal, subjek mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan 

untuk keterampilan menggambar, subjek YA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 

logika subjek YA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi dan 

mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, subjek YA 

mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek YA mengenai soal 

nomor 7 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

P  : kamu paham maksud soal no 7 ini? 

YA  : paham bu, disuruh mencari luas yang didapatkan satu orang anak 

P  : coba kamu ceritakan bagaimana tadi kamu mengerjakan soal ini! 

YA  : saya hitung luas seluruhnya dulu bu baru saya bagi empat 

P  : itu baru kamu bagi tiga, padahal harusnya dibagi empat bagaimana 

gambarnya? 

YA  : ndak bisa bu, nyerah 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

YA belum mampu mensketsakan bentuk sawah yang didapatkan satu orang 

anak. Subjek sudah mampu menerapkan model geometri dalam pemecahan 

masalah. Jadi, indikator yang dicapai subjek YA yaitu, pada keterampilan 

visual, mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun 

datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, mempresentasikan 

representasi model. Pada keterampilan verbal, mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya. Pada keterampilan logika, mampu menerapkan sifat-

sifat dari definisi, mengembangkan bukti yang logis. Kemudian keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat 

geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan 

analisis data wawancara YA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri YA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi subjek YA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek YA mampu mengonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar yang diberikan. Kemudian, pada keterampilan 
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logika subjek YA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi dan 

mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, subjek YA 

mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dicapai subjek YA yaitu, pada keterampilan visual, mengenal 

bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun datar, 

mengumpulkan informasi berdasarkan visual, mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya. Pada keterampilan logika, mampu menerapkan sifat-sifat 

dari definisi, mengembangkan bukti yang logis. Kemudian keterampilan 

terapan, subjek mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat 

geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri YA dan analisis 

data wawancara YA, dapat disimpulkan bahwa subjek YA telah mencapai 

indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.85 berikut. 

Tabel 4.85 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek YA Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar 
 

   
 

Logika      

Terapan  
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4.2.5 Analisis Keterampilan Geometri Siswa dengan Tingkat Berpikir 

Geometri 1 (Analisis) 

Bagian ini akan ditunjukkan analisis keterampilan geometri siswa dengan 

tingkat berpikir geometri tingkat 1 (Analisis). Tingkat ini merupakan tingkat 

tertinggi yang berhasil dicapai siswa kelas VII I SMP Negeri 4 Kudus, dan hanya 

ada satu siswa. Berdasarkan sumber data yang ada pada Tabel 4.9, subjek 

penelitian terpilih untuk tingkat 1 adalah MNA. Tes keterampilan geometri dan 

wawancara yang telah diselesaikan oleh MNA yang nantinya akan diambil 

kesimpulan dengan cara triangulasi, dianalisis untuk menyelidiki dan memperoleh 

informasi keterampilan geometri apa saja yang dimiliki subjek dan bagaimana 

karakteristik dari keterampilan tersebut. Berikut ini analisis data subjek MNA  

terhadap hasil tes keterampilan geometri dan wawancara. 

1. Subjek Penelitian MNA 

Soal Nomor 1 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.29 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.1 MNA 
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Informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri subjek 

MNA seperti Gambar 4.29 yaitu, aubjek MNA sudah mengenal bangun persegi, 

persegi panjang, dan trapesium. Namun, subjek MNA salah dalam menentukan 

ukuran sisi-sisinya. Sehingga, salah dalam menghitung luas bangun. Subjek sudah 

dapat menerapkan model geometri untuk menyelesaikan soal mencari luas bangun 

sembarang pada soal. Belum tampak subjek MNA mensketsakan sifat-sifat 

bangun yang disebutkan. Subjek MNA juga belum memberikan label atau nama 

pada bangun. 

Secara rinci berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA 

menunjukkan pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang 

tercantum pada Tabel 4.86 berikut. 

 

Tabel 4.86 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 1 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal 

bermacam-

macam bangun 

datar 

Subjek MNA membagi bangun 

pada soal menjadi 4 bangun. 

Tidak disebutkan bangun apa 

yang dibentuk subjek, namun dari 

cara mencari luas bangunnya 

diketahui keempat bangun 

tersebut adalah trapeisum, persegi 

panjang, dan persegi. Jadi MNA 

telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar segiempat. 

b. Mengamati 

bagian bangun 

datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan 

visual 

 

Subjek MNA salah dalam 

mengamati bagian bangun datar 

yaitu untuk menentukan ukuran 

sisi-sisinya. 

 Subjek MNA salah dalam 

mengumpulkan informasi 

mengenai ukuran sisi trapeium 

pertama. Ukuran sisi alas 

trapesium pertama tidak sama 
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e. Mempresentasika

n representasi 

model 

dengan ukuran sisi alas kedua. 

Subjek MNA mampu 

mempresentasikan representasi 

model persegi, persegi panjang, 

dan trapesium, yaitu dengan 

menentukan ukuran sisinya dan 

menghitung luas masing-masing 

bangun. 

2. Verbal a. Menunjukkan 

bangun datar 

menurut namanya 

Subjek MNA tidak menunjukkan 

bangun datar menurut namanya. 

 

3. Menggambar a. Mensketsa 

gambar dan 

melabeli gambar 

Subjek MNA mampu mensketsa 

gambar namun belum tampak 

kemampuan melabeli gambar. 

Jadi subjek MNA belum 

memenuhi indikator ini. 

c.  Menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Subjek MNA mampu 

menggambar bangun, namun 

tidak memperhatikan sifat 

bangunnya. Terbukti dari 

kesalahan yang dilakukan subjek 

ketika menentukan ukuran sisinya 

dan tidak ada tanda sisi yang sama 

panjang, tanda sudut siku-siku dan 

sebagainya. 

d.  Mengonstruksi 

gambar bangun 

datar dengan 

gambar yang 

diberikan 

Subjek MNA dapat 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan. Sehingga mampu 

menggambar tepat 4 bangun pada 

gambar bangun sembarang di 

soal. 

e.  Mengonstruksi 

model geometri 

dan 

penyangkalnya 

Subjek MNA dapat 

mengonstruksi model gabungan 

dari beberapa bangun datar yaitu 

trapesium, persegi panjang, dan 

persegi. 

4. Logika a. Mengenal 

perbedaan dan 

persamaan 

bangun datar 

Subjek MNA telah mengenal 

perbedaan bangun datar meskipun 

hanya dari bentuk sketsanya. Atau 

hanya secara visualnya dan cara 

menghitung luas daerahnya. 

c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

Subjek MNA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi, dilihat dari kegagalan 

memahami bagian atau unsur 
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bangun datar, yaitu sisinya 

sehingga salah menentukan 

panjang sisinya dan salah 

menghitung luas. 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

Subjek MNA gagal 

mengembangkan bukti yang logis 

dalam menghitung luas bangun. 

5. Terapan c. Menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

 

e.  Menerapkan 

model geometri 

dalam pemecahan 

masalah 

Subjek MNA mampu menerapkan 

sifat-sifat geometri dari 4 bangun 

yang dibentuk untuk mengetahui 

nama bangun dan menentukan 

panjang sisi-sisinya. 

Subjek MNA mampu menerapkan 

bangun segiempat untuk 

menghitung luas bangun 

sembarang pada soal. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 1 seperti tampak pada Tabel 4.87 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.87 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
 

 

Verbal 
 

    

Menggambar 
 

 
 

  

Logika   
  

 

Terapan      

 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 
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bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek belum mampu memenuhi 

indikatornya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek MNA 

mampu mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 

keterampilan logika subjek MNA mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar. Pada keterampilan terapan, subjek MNA mampu 

menerapkan sifat-sifat model geometri dan menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 1 adalah sebagai berikut 

 

 

 

  

 

 

Berdasarkan penggalan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

dapat mengonstruksi bangun datar dari gambar ayang ada. Subjek mampu 

menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. Namun, subjek 

masih salah dalam menentukan ukuran sisi, sehingga hasil menghitung 

luasnya juga salah. 

P  : coba kamu ceritakan bagaimana tadi kamu mencari luas bangun 

tersebut! 

MNA : Luas bangun ini terdiri dari luas beberapa bangun bu, yaitu 

segitiga, trapesium, persegi (siswa sambil menunjukkan 

bangunnya) 

P  : terus bagaimana mencari luas bangunnya? 

MNA : Trapesium satu memakai rumus   hasilnya 14 cm
2
. 

Kemudian yang persegi panjang itu memakai rumus  hasilnya 

48 cm
2
. Yang persegi itu  bu hasilnya 16 cm

2
, lalu yang 

trapesium kedua itu sama rumusnya dengan trapesium satu, 

hasilnya 28 cm
2
. Kemudian dijumlahkan semua hasilnya 104 cm

2
. 
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Indikator yang dicapai subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun 

datar, dan mengumpulkan informasi berdasarkan visual. Pada keterampilan 

verbal, mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Pada keterampilan logika, mampu 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, mengembangkan bukti 

yang logis. Pada keterampilan terapan, mampu menerapkan sifat model 

geometri, dan menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa subjek, indikator yang 

telah dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan 

visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada 

keterampilan verbal, subjek belum mampu memenuhi indikatornya. 

Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek MNA mampu 

mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, dan 

mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 

keterampilan logika subjek MNA mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar. Pada keterampilan terapan, subjek MNA mampu 

menerapkan sifat-sifat model geometri dan menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 
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 Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara MNA ditemukan 

bahwa, indikator yang dicapai subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun 

datar, dan mengumpulkan informasi berdasarkan visual. Pada keterampilan 

verbal, mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Pada keterampilan logika, mampu 

mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, mengembangkan bukti 

yang logis. Pada keterampilan terapan, mampu menerapkan sifat model 

geometri, dan menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.88 berikut. 

 

Tabel 4.88 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri 

Subjek MNA Soal Nomor 1 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

 
 

Menggambar   
 

  

Logika   
 

  

Terapan      

 

Soal Nomor 2 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 
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Gambar 4.30 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.2 MNA 

Informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri subjek 

MNA seperti yang tampak pada Gambar 4.30 yaitu, subjek mampu menebak 

bangun yang disebutkan cirinya pada soal. Subjek juga dapat mensketsa dan 

melabeli bangun persegi panjang serta menggambarkan sifat bangunnya. Artinya, 

subjek MNA sudah memahami bangun persegi panjang dan sifatnya. Subjek 

memahami perbedaan bangun persegi panjang dengan belah ketupat. Namun, 

subjek tidak menyebutkan perbedaan antara keduanya sebagai alasan pada poin b. 

 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.89 berikut. 

 

Tabel 4.89 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 2 
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No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA telah mengenal 

bangun persegi dan belah 

ketupat. 

Subjek MNA mampu 

menyebutkan atau menebak 

bangun yang memiliki ciri atau 

sifat yang disebutkan soal. 

Subjek MNA menggambarkan 

bahwa bangun yang disusun dari 

sifat yang disebutkan soal adalah 

persegi panjang.  

2. Verbal a.  Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

c. Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

Subjek MNA benar menunjuk 

bangun yang telah disketsanya 

adalah bangun persegi. 

Subjek MNA mampu 

memvisualisasikan bangun yang 

dimaksud pada soal.  

Subjek MNA mampu  

mengungkapkan sifat yang 

persegi panjang dan 

mensketsakannya pada poin a. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek MNA mampu mensketsa 

dan melabeli gambar. 

Subjek MNA mampu 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan.  

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

Subjek MNA sudah mengenal 

perbedaan dan persamaan belah 

ketupat dengan persegi panjang, 

namun subjek tidak menuliskan 

perbedaan sebagai alasan pada 

poin b.  

Subjek MNA mampu 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifatnya, terbukti subjek 

salah menebak bangun dan 

memberikan alasan yang kurang 

tepat mengapa bangun tersebut 

bukan belah ketupat. 

5. Terapan - - 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 2 seperti tampak pada Tabel 4.90 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.90 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika      

Terapan      

 

Tampak pada Tabel 4.11 bahwa semua indikator yang ada pada soal 

nomor 2 dapat dicapai oleh subjek MNA. Yaitu: untukketerampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya, dan mampu mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya, memvisualisasikan bangun datar menurut definisi verbal, 

dan mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek mampu mensketsa gambar dan melabeli 

gambar dan menggambar bangun berdasarkan sifat bangun datar. Kemudian 

untuk keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar dan mengklasifikasikan bangun menurut sifat-

sifatnya. Soal nomor 2 tidak mengukur keterampilan terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 2 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

MNA telah mengetahui bangun belah ketupat dan persegi panjang. Subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun tersebut serta mengetahui 

persamaan dan perbedaan bangun. Indikator yang dipenuhi subjek MNA 

adalah sebagai berikut. Pada keterampilan visual, subjek mampu mengenal 

bermacam-macam bangun datar dan mengklasifikasikan bangun menurut 

sifat-sifatnya. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. 

Kemudian pada keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun, dan mengklasifikan menurut sifat-sifatnya. 

 

 

P  : jawabanmu untuk  soal no 2 a adalah bangun persegi panjang ya, 

sifat persegi panjang yang belum disebutkan di sini apa?  

MNA : dapat menempati bingkainya dengan 4 cara, punya simetri lipat 2, 

punya 1 simetri putar  

P  : Apakah bangun tersebut belah ketupat? 

MNA : ndak bu, karena ini persegi panjang dan ciri-ciri yang disebutkan 

ada yang bukan ciri-ciri belah ketupat 

P  : yang mana yang bukan sifat belah ketupat? 

MNA : sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, mempunyai 4 

sudut yang masing-masing sudutnya siku-siku  

P  : dari sifat-sifat ini yang juga merupakan sifat belah ketupat yang 

mana? 

MNA : kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 
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c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, indikator yang ada pada 

soal nomor 2 dapat dicapai oleh subjek MNA. Yaitu: untukketerampilan 

visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan mampu 

mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, memvisualisasikan 

bangun datar menurut definisi verbal, dan mampu mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek mampu 

mensketsa gambar dan melabeli gambar dan menggambar bangun 

berdasarkan sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek 

mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar dan 

mengklasifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya.  

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

Indikator yang dipenuhi subjek MNA adalah sebagai berikut. Pada 

keterampilan visual, subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar dan mengklasifikasikan bangun menurut sifat-sifatnya. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya dan mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Kemudian pada 
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keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun, dan mengklasifikan menurut sifat-sifatnya. 

 

Tabel 4.91 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek MNA Soal Nomor 2 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

  
Menggambar      

Logika      

Terapan      

 

Soal Nomor 3 

a). Data tes tertulis  

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.31 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.3 MNA 
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Informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri subjek 

MNA nomor 3 yaitu, subjek mampu mensketsakan sifat-sifat yang disebutkan 

soal sehingga terbentuk bangun segiempat yang diminta soal. Namun, pada poin 

a) subjek masih salah mensketsakan. Subjek MNA telah mengetahui bangun 

bangun yang memiliki beberapa sifat yang sama. Terbukti dari jawaban subjek 

tidak hanya menggambar satu bangun pada poin a) dan b).  

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.92 berikut. 

 

Tabel 4.92 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 3 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

 

c.  Mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA mengenal bangun 

layang-layang, belah ketupat, 

jajrgenjang, trapesium, dan 

persegi panjang. 

Subjek MNA dapat 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifat yang disebutkan, 

yaitu bangun jajrgenjang, belah 

ketupat dan trapesium. 

Subjek MNA dapat 

mempresentasikan sifat yang 

disebutkan pada soal dalam 

bentuk visual. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c.  Mengungkapkan sifat-

sifat bangun datar 

 

 

e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek MNA tidak 

menunjukkan bangun menurut 

namanya. 

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan sifat bangun 

datar layang-layang dan belah 

ketupat, trapesium, jajargenjang.  

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar, terbukti subjek 
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tidak hanya menyebutkan satu 

bangun untuk poin a dan b. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

Subjek MNA sudah dapat 

mensketsa bangun segiempat 

dan melabeli bangun. 

Subjek MNA mampu mensketsa 

gambar menurut ciri yang 

disebutkan soal.  

Subjek MNA mampu 

menggambar bangun segiempat 

berdasarkan sifat yang 

disebutkan. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek MNA sudah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun segiempat, namun belum 

bisa membedakan sifat bangun 

layang-layang sehingga jawaban 

poin a tidak disketsakan layang-

layang. 

Subjek MNA dapat 

mengklasifikasikan bangun 

menurut sifat-sifatnya. 

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek MNA mampu 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar, sehingga 

subjek tidak hanya menebak satu 

bangun pada tiap poin. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 3 seperti tampak pada Tabel 4.93 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.93 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal 

 
    

Menggambar      

Logika      
Terapan      

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya, dan 

mempresentasikan representasi bangun datar. Pada keterampilan verbal, 

subjek mengungkapkan sifat-sifat bangun datar dan mengungkapkan 

hubungan bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar, mensketsa gambar menurut 

definisi verbal, dan menggambar bangun berdasar sifat bangun datar. 

Kemudian untuk keterampilan logika, subjek mampu mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut sifat-

sifatnya, dan mengungkapkan keterkaitan anatr sifat bangun datar. Pada 

keterampilan terapan, subjek mampu mengembangkan himpunan model-

model bangun datar. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 3 adalah sebagai berikut 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

sudah mengetahui bangun-bangun segiempat serta memahami sifat-sifatnya. 

Subjek mengetahui perbedaan dan persamaan bangun. Subjek juga dapat 

mengelompokkan bangun sesuai sifatnya. Jadi, indikator yang dicapai subjek 

adalah sebagai berikut. Pada keterampilan visual, subjek mampu megenal 

bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan bangun datar menurut 

sifatnya. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

datar menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Kemudian pada keterampilan 

logika, subjek MNA mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar, mengklasifikasikan menurut sifatnya. Pada keterampilan terapan, 

subjek mampu mengembangkan himpunan model-model bangun datar. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

P  : poin a kenapa jawabanmu belah ketupat, jajargenjang, persegi 

panjang? 

MNA : karena yang mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang 

dan sejajar terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

P  : kemudian yang b. bangun belah ketupat layang-layang, 

jajargenjang, kenapa? 

MNA : karena sifat itu menunjukkan bangun-bangun itu bu 

P  : yang c apa ? 

MNA : trapesium 

P : Kenapa? 

MNA : Karena yang punya tepat satu sisi sejajar adalah trapesium 
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keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengklasifikasikan 

bangun datar menurut sifatnya, dan mempresentasikan representasi bangun 

datar. Pada keterampilan verbal, subjek mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar dan mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek mampu mensketsa gambar dan melabeli 

gambar, mensketsa gambar menurut definisi verbal, dan menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar. Kemudian untuk keterampilan logika, subjek 

mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifat-sifatnya, dan mengungkapkan 

keterkaitan anatr sifat bangun datar. Pada keterampilan terapan, subjek 

mampu mengembangkan himpunan model-model bangun datar. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dicapai subjek adalah sebagai berikut. Pada keterampilan 

visual, subjek mampu megenal bermacam-macam bangun datar, 

mengklasifikasikan bangun datar menurut sifatnya. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya, 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, mengungkapkan hubungan bangun 

datar. Kemudian pada keterampilan logika, subjek MNA mampu mengenal 

perbedaan dan persamaan bangun datar, mengklasifikasikan menurut sifatnya. 

Pada keterampilan terapan, subjek mampu mengembangkan himpunan 

model-model bangun datar. 
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Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.94 berikut. 

 

Tabel 4.94 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek MNA Soal Nomor 3 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal    

 
 

Menggambar      

Logika      
Terapan      

 

Soal Nomor 4 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.32 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.4 MNA 
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Informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri subjek 

MNA nomor 4 yaitu, subjek mengenal bangun datar belah ketupat. Namun belum 

mengetahui sifat-sifat belah ketupat. Subjek belum dapat menggunakan sifat 

bangun datar dalam pemecahan masalah, sehingga belum menemukan ide untuk 

membuat strategi membuktikan bahwa diagonal dari belah ketupat yang dimaksud 

pada soal adalah 3:1. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.95 berikut. 

 

Tabel 4.95 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 4 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 

 

 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA mengenal bangun 

belah ketupat. 

Subjek MNA belum dapat 

mengamati bagian bangun yang 

dapat digunakan sebagai modal 

untuk membuktikan 

perbandingan diagonal belah 

ketupat. Yaitu sisi dan sifat-sifat 

diagonal.  

Subjek MNA belum dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. 

Subjek MNA dapat 

merepresentasikan model 

bangun belah ketupat. 

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

Subjek MNA dapat 

menunjukkan bangun mana yang 

disebut belah ketupat. 

Subjek MNA belum dapat 

mengungkapkan sifat-sifat belah 

ketupat, terbukti belum 

digunakannya sifat dari diagonal 

sebagai strategi untuk 
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e.   Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

membuktikan. 

Subjek MNA belum dapat 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar antara segitiga 

dengan belah ketupat. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

c.  Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek MNA telah dapat 

mensketsa bangun belah ketupat 

namun hanya bingkainya, belum 

tampak sketsa dari belah ketupat 

yang dimaksud soal yaitu yang 

sisinya sama dengan panjang 

salah satu diagonalnya, juga 

belum tampak kemampuan 

melabeli bangun belah ketupat. 

Subjek MNA telah dapat 

menggambar bangun 

berdasarkan sifat belah ketupat 

yang memiliki 4 sisi yang sama 

panjang dan diagonal yang 

saling berpotongan tegak lurus. 

Subjek MNA telah dapat 

mengonstruksi model belah 

ketupat. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

 

 

e.  Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek MNA belum dapat 

menerapkan sifat-sifat dari 

definisi. 

Subjek MNA belum dapat 

mengembangkan bukti yang 

logis untuk membuktikan bahwa 

perbandingan diagonal belah 

ketupat 3:1. 

Subjek MNA belum dapat 

mengungkapkan keterkaitan sifat 

diagonal yang saling membagi 

dua sama panjang dengan 

diagonal yang saling tegak lurus. 

5. Terapan c.  Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek MNA belum dapat 

menerapkan sifat model belah 

ketupat. 

Subjek MNA belum dapat 

menerapkna model geometri 

dalam pemecahan masalah. 
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Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 4 seperti tampak pada Tabel 4.96 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.96 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
 

 

Verbal   
 

 
 

Menggambar      
Logika   

   
Terapan   

 
 

 
 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar dan mampu merepresentasikan representasi model. Pada 

keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek dapat 

membuat sketsa gambar namun belum bisa melabeli gambar bangun belah 

ketupat. Subjek mampu menggambar bangun belah ketupat dengan sifat belah 

ketupat yang memiliki 4 sisi yang sama panjang serta diagonal yang tegak 

lurus. Subjek belum dapat mencapai indikator keterampilan logika, dan 

terapan. 
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b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 1 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

Melalui cuplikan wawancara ini didapat bahwa MNA ternyata tidak 

memahami soal nomor 4. Namun, subjek sudah mengetahui dan memahami 

belah ketupat dan sifatnya. Artinya subjek juga belum bisa menerapkan 

model geometri dalan memecahkan masalah. Jadi, indikator yang dipenuhi 

subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual mengenal bermacam-macam 

bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun 

menurut namanya, memvisualisasikan bangun datar menurut deskripsi verbal, 

mengungkapkan sifat-sifat bangun datar.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar dan mampu 

P  : apakah kamu paham maksud soalnya? 

MNA : Tidak bu 

P : Apakah kamu tahu belah ketupat? 

MNA  : Tahu bu 

P : Bisakah menyebutkan sifat-sifatnya? 

MNA : Bisa bu. Sisi-sisinya sama panjang, diagonal membagi dua sama 

panjang dan tegak lurus, sudut yang berhadapan sama besar. 
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merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun datar menurut namanya. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, subjek dapat membuat sketsa gambar namun 

belum bisa melabeli gambar bangun belah ketupat. Subjek mampu 

menggambar bangun belah ketupat dengan sifat belah ketupat yang memiliki 

4 sisi yang sama panjang serta diagonal yang tegak lurus. Subjek belum dapat 

mencapai indikator keterampilan logika, dan terapan. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual 

mengenal bermacam-macam bangun datar. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu menunjukkan bangun menurut namanya, memvisualisasikan bangun 

datar menurut deskripsi verbal, mengungkapkan sifat-sifat bangun datar.  

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.97 berikut. 

 

Tabel 4.97 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek MNA Soal Nomor 4 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual  
 

 
 

 

Verbal  
  

  

Menggambar 
  

   

Logika   
   

Terapan   
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Soal Nomor 5 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.33 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.5 MNA 

Informasi yang didapatkan dari analisis hasil tes keterampilan geometri 

subjek MNA nomor 5 yaitu, subjek telah memahami masalah dan mampu 

menyusun strategi dan menyelesaikan soal nomor 5. Subjek MNA dapat 

mensketsa jajargenjang, memahami sifatnya sehingga mampu menebak bahwa 

bangun yang terbentuk dari rute perjalanan nelayan adalah jajargenjang. Subjek 
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juga dapat menerapkan model geometri dalam menyelesaikan soal, dapat 

menyusun bukti yang logis untuk menghitung luas. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.98 berikut. 

 

Tabel 4.98 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 5 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a.  Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

d.  Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA mengenal bangun 

jajar genjang. 

Subjek MNA mampu  

mengamati bagian jajargenjang,  

Subjek MNA dapat 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual yaitu dengan 

memperhatikan arah mata angin, 

kemudian mensketsakan 

sehingga terbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek MNA dapat 

merepresentasikan rute 

perjalanan nelayan sehingga 

membentuk bangun datar 

jajargenjang, serta dapat 

mempresentasikan bangun jajar 

genjang yang terbentuk.  

2. Verbal a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

 

 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

Subjek MNA mampu 

menunjukkan bangun sesuai 

namanya yaitu jajargenjang. 

Subjek MNA dapat 

memvisualisasikan bangun datar 

menurut deskripsi verbal, 

sehingga terbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek MNA tidak 

mengungkapkan sifat 

jajargenjang yang terbentuk dari 

rute perjalanan nelayan, terbukti 

dari sketsa gambar tidak ada 
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e.  Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

tanda sisi yang sejajar sama 

panjang dan besar sudut. 

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan hubungan 

jajargenjang dan segitiga siku-

siku untuk menentukan tinggi 

jajargenjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

 

 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Subjek MNA dapat mensketsa 

gambar mengenai bangun yang 

terbentuk yaitu jajargenjang dan 

dapat melabeli gambar. 

Subjek MNA mampu mensketsa 

gambar rute perjalanan nelayan. 

 

Tidak tampak tanda subjek 

MNA  menggambar bangun 

berdasar sifat bangun datar. 

Tidak ada tanda sisi yang sejajar 

sama panjang, sudut yang 

berhadapan sama besar. 

Subjek MNA mampu 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan yaitu mengikuti alur 

arah mata angin yang dilalui 

nelayan. 

Subjek MNA mampu 

mengonstruksi model 

jajargenjang. 

4. Logika a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

 

 

 

 

c.   Menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

Subjek MNA telah mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. Terbukti dari 

nama bangun yang disebutkan 

bukan persegi panjang atau 

bangun lainnya yang 

mempunyai sifat hampir sama. 

Subjek MNA mampu 

menerapkan sifat dari definisi 

tinggi, jajar genjang untuk 

mencari luas. 

Subjek MNA mampu 

mengembangkan bukti untuk 

menghitung luas jajargenjang. 

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan keterkaitan 

antar sifat bangun datar untuk 
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menentukan ukuran tinggi. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

 e.   Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek MNA mengenal model 

fisik dari rute perjalanan nelayan 

yaitu yang berbentuk bangun 

jajargenjang. 

Subjek MNA dapat mensketsa 

rute perjalanan nelayan yang 

berbentuk jajargenjang 

berdasarkan petunjuk arah mata 

angin.  

Subjek MNA mampu  

menerapkan sifat model jajar 

genjang untuk mencari luas. 

Subjek MNA menerapkan 

geometri dalam memecahkan 

masalah mencari luas. 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 5 seperti tampak pada Tabel 4.99 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.99 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal   

 
  

Menggambar   
 

  

Logika      
Terapan      

 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi subjek MNA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, semua indikator keterampilan visual yang 

ada pada sola nomor 5 terpenuhi. Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam 
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bangun datar, mengamati bagian bangun datar, mampu mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan mampu mempresentasikan representasi 

model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal, merumuskan definisi bangun datar, mengungkapkan 

hubungan bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar, dapat mensketsa gambar 

menurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar 

yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Pada 

keterampilan Logika subjek MNA mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar, menerapkan sifat-sifat dari definisi, 

mengembangkan bukti yang logis, dan mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar. Dan pada keterampilan terapan, subjek dapat mengenal model 

fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, menerapkan sifat-sifat model 

geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 5 adalah sebagai berikut 

 

 

 

P  : coba kamu ceritakan bagamana kamu tadi mengerjakan soal no 5 

ini! 

MNA : saya menggambar rute perjalanan nelayan sesuai arah mata angin 

bu, yaitu ke barat 4 km kemudian menuju arah timur laut 2 km, 

setelan itu ke timur 4 km, setelah itu kembali ke tempat semula 

dengan panjang lintasan 2 km 



279 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui subjek mampu 

mempresentasikan representasi model geometri. Subjek MNA juga mampu 

mensketsa bangun berdasarkan definisi verbal. Subjek mulai mendefinisikan 

bangun jajargenjang dan mampu menyebutkan sifat-sifat jajargenjang. Subjek 

mulai menghubungkan antar bangun segitiga dengan jajargenjang, namun 

masih salah. Artinya subjek mampu menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah. 

Indikator yang dicapai subjek MNA adalah sebagai berikut. Pada 

keterampilan visual, subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan 

visual. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat banngun datar, dan 

merumuskan definisi bangun datar. Pada keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar menurut definisi verbal. Pada keterampilan logika, 

subjek mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi, mengembangkan bukti 

P  : kamu tau itu 2 km dari mana? 

MNA : kan sama bu ini sejajaar 

P  : ini bentuk bangun apa? 

MNA : jajar genjang 

P  : kenapa 

MNA : karena bentuknya seperti jajar genjang 

P  : jajar genjang itu yang bagaimana sih? 

MNA : bangun yang mempunyai dua pasang sisi sejajar 

P  : masih ingatkah sifat-sifat bangun jajar genjang? 

MNA : masih, sudut yang berhadapan sama besar, kesua diagonalnya 

saling berpotongan sama panjang, menempati bingkai dengan 2 cara, 

punya 1 simetri lipat,  

P  : Terus bagaimana tadi kamu menghitung luasnya? 

MNA : Luas jajar genjang itu kan a x t bu, saya cari t nya memakai 

phytagoras dulu bu, setelah ketemu baru saya kalikan a dengan t 
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yang logis, mengungkapkan keterkaitan antar sifat bangun datar. Kemudian 

pada keterampilan terapan, subjek mampu mengenal model fisik, menerapkan 

sifat-sifat model geometri, dan menerapkan model geometri dlam pemecahan 

masalah. 

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi subjek MNA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

semua indikator keterampilan visual yang ada pada sola nomor 5 terpenuhi. 

Yaitu, subjek mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian 

bangun datar, mampu mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

mampu mempresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya dan mampu memvisualisasikan bangun datar menurut 

deskripsi verbal, merumuskan definisi bangun datar, mengungkapkan 

hubungan bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar dan melabeli gambar, dapat mensketsa gambar 

menurut definisi verbal, mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar 

yang diberikan, dan mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Pada 

keterampilan Logika subjek MNA mampu mengenal perbedaan dan 

persamaan bangun datar, menerapkan sifat-sifat dari definisi, 
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mengembangkan bukti yang logis, dan mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar. Dan pada keterampilan terapan, subjek dapat mengenal model 

fisik, mensketsa model berdasarkan objek fisik, menerapkan sifat-sifat model 

geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

Indikator yang dicapai subjek MNA adalah sebagai berikut. Pada 

keterampilan visual, subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan 

visual. Pada keterampilan verbal, subjek mampu menunjukkan bangun datar 

menurut namanya, mengungkapkan sifat-sifat banngun datar, dan 

merumuskan definisi bangun datar. Pada keterampilan menggambar, subjek 

mampu mensketsa gambar menurut definisi verbal. Pada keterampilan logika, 

subjek mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi, mengembangkan bukti 

yang logis, mengungkapkan keterkaitan antar sifat bangun datar. Kemudian 

pada keterampilan terapan, subjek mampu mengenal model fisik, menerapkan 

sifat-sifat model geometri, dan menerapkan model geometri dlam pemecahan 

masalah. 

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.100 berikut. 
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Tabel 4.100 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek MNA Soal Nomor 5 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      
Menggambar   

 
  

Logika      
Terapan      

 

Soal Nomor 6 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 

 

Gambar 4.34 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.6 MNA 
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Informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri subjek 

MNA nomor 6 yaitu, dari ketiga bangun yang ditanyakan pada soal subjek MNA 

hanya menguasai bangun jajargenjang dan persegi panjang. Sedangkan untuk 

trapesium, subjek MNA hanya mengenal bentuknya belum paham sifat-sifat yang 

dimiliki bangun trapesium. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.101 berikut. 

 

Tabel 4.101 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 6 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

 

d. Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA mengenal bangun 

datar trapesium, jajargenjang, 

persegi panjang. 

Subjek MNA mengumpulkan 

informasi hubungan sifat bangun 

melalui bentuk-bentuk diagram 

venn yang disediakan.  

Subjek MNA mempresentasikan 

representasi model diagram venn 

dari sifat-sifat bangun trapesium, 

jajargenjang, dan persegi 

panjang. 

2. Verbal c.  Mengungkapkan sifat- 

sifat bangun datar 

Subjek MNA telah dapat 

mengungkap sifat-sifat bangun 

jajargenjang dan persegi panjang 

sehingga dapat mengetahui 

bentuk diagram vennya. 

Sedangkan untuk trapesium 

subjek masih salah dalam 

mengungkap sifat bangunnya. 

3. Menggambar - - 

4. Logika a.  Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

Subjek MNA belum mengenal 

perbedaan dan persamaan 

trapesium dengan jajargenjang. 

Subjek belum dapat secara utuh 
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menurut sifat-sifatnya 

 

mengklasifikasikan bangun datar 

menurut sifatnya. 

5. Terapan d.  Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

Subjek MNA belum dapat 

mengembangkan himpunan 

model bangun datar yang 

memiliki sifat yang sama dengan 

trapesium. 

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 6 seperti tampak pada Tabel 4.102 sebagai 

berikut. 

 

Tabel 4.102 Tabel Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d E 

Visual      
Verbal      

Menggambar      

Logika 
  

   

Terapan    
 

 

 

Beberapa indikator yang telah dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai 

berikut. Untuk keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam 

bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan visual, dan 

merepresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, subjek 

mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar. Sedangkan untuk 

keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini memang tidak memenuhi 

indikator-indikator keterampilan menggambar. Kemudian, pada keterampilan 
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logika dan terapan subjek MNA  belum dapat memenuhi indikator-

indikatornya. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 6 adalah sebagai berikut 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, diketahui bahwa subjek 

MNA mampu mempresentasikan representasi diagram venn. Subjek mampu 

mengungkapkan sifat-sifat trapesium, persegi panjang. Subjek juga sudah 

P  : Apakah kamu paham arti dari ketiga bentuk diagram venn ini? 

MNA : Paham bu 

P  :  Coba jelaskan 

MNA : Sifat B itu semuanya ada di A, ada sifat yang ada di A itu juga ada 

di B dan yang ada di B ada yang ada di A, tidak ada sifat yang sama 

P  : soal a, jawabanmu yang iii, artinya apa? 

MNA : Tidak ada sifat yang sama 

P  : Masih ingat sifat-sifat trapesium? 

MNA : Ingat bu, sisi-sisi yang sejajar sepasang, sudut yang berdekatan 

180 derajat. 

P  : Kemudian jawaban poin b kamu adalah diagram venn yang ke 2 

ya, artinya apa?apakah kamu masih ingat sifat persegi panjang? 

MNA : ada sifat yang sama. Masih ingat bu, keempat sudutnya 90 derajat, 

dua pasang sisinya sejajar sama panjang, diagonalnya saling 

membagi dua sama panjang. 

P  : Sifat yang sama antara sifat jajargenjang dan persegi panjang apa? 

MNA : mempunyai diagonal yang berpotongan dan membagi dua sama 

panjang 

(subjek menyebutkan sifat bangun sambil mensketsakan) 
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mengetahui persamaan dan perbedaan persegi panjang dengan jajargenjang. 

Namun, subjek belum memahami bahwa trapesium memiliki kesamaan sifat 

dengan jajrgenjang. 

Indikator yang dicapai subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual 

subjek mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. 

Keterampilan verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, 

merumuskan definisi bangun datar, dan mengungkapkan hubungan bangun 

datar. Pada keterampilan logika mampu mengenal perbedaan dan persamaan 

bangun datar.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, indikator yang telah 

dipenuhi Subjek MNA adalah sebagai berikut. Untuk keterampilan visual, 

subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual, dan merepresentasikan representasi model. 

Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun 

datar. Sedangkan untuk keterampilan menggambar, pada soal nomor 6 ini 

memang tidak memenuhi indikator-indikator keterampilan menggambar. 

Kemudian, pada keterampilan logika dan terapan subjek MNA  belum dapat 

memenuhi indikator-indikatornya. 
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Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

Indikator yang dicapai subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual subjek 

mampu mengenal bermacam-macam bangun datar, mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, mempresentasikan representasi model. Keterampilan 

verbal, mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar, merumuskan definisi 

bangun datar, dan mengungkapkan hubungan bangun datar. Pada 

keterampilan logika mampu mengenal perbedaan dan persamaan bangun 

datar.  

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.103 berikut. 

 

Tabel 4.103 Hasil Triangulasi Ketercapaian Indikator Keterampilan 

Geometri Subjek MNA Soal Nomor 6 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal  

 
   

Menggambar 
   

  

Logika  
 

   

Terapan    
 

 

 

Soal Nomor 7 

a). Data tes tertulis 

Data tes tertulis subjek MNA sebagai berikut. 
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Gambar 4.35 Hasil Pekerjaan Tes Keterampilan Geometri No.7 MNA 

Berikut informasi yang didapatkan dari hasil tes keterampilan geometri 

subjek MNA nomor 7. Subjek memahami soal dan mampu membuat strategi 

untuk menyelesaikannya. Yaitu dengan membagi bangun pada soal menjadi 

persegi dan persegi panjang kemudian menghitung luas masing-masing bangun. 

Subjek menerapkan model geometri untuk menghitung luas sawah dan mensketsa 

gambar sawah yang diberikan petani kepada satu orang anaknya. 

Berdasarkan hasil tes keterampilan geometri, MNA menunjukkan 

pencapaian indikator beberapa keterampilan geometri seperti yang tercantum pada 

Tabel 4.104 berikut. 
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Tabel 4.104 Tabel Analisis Tes Keterampilan Geometri Subjek MNA No. 7 

No Keterampilan Indikator Data Temuan Empirik 

1. Visual a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

 

 

 d.   Mengumpulkan 

informasi berdasarkan 

visual 

 

 

 

 

e.  Mempresentasikan 

representasi model 

Subjek MNA mengenal bangun 

persegi dan persegi panjang. 

Subjek MNA mampu 

mengamati bagian bangun datar 

untuk mengetahui ukuran sisi-

sisinya. 

Subjek MNA mampu 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

menentukan ukuran sisi persegi 

dan persegi panjang, dan 

memecah bangun sebagai 

strategi menghitung luas. 

Subjek MNA dapat  

mempresentasikan representasi 

ukuran persegi panjang dan 

persegi, serta mengetahui cara 

mencari luas masing-masing.  

2. Verbal c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

 

 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

Subjek MNA mampu 

mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar, sehingga subjek 

bisa menentukan ukuran sisi 

bangun. 

Subjek MNA telah dapat 

mengungkapkan bahwa bangun 

sembarang yang digambarkan 

pada soal adalah gabungan dari 

beberapa bangun. Subjek 

menebaknya terdiri dari 2 

bangun, yaitu persegi dan 

persegi panjang. 

3. Menggambar a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

 

 

 

 

 

 

 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

Subjek MNA hanya membagi 

bangun sembarang pada soal 

menjadi bangun yang 

menurutnya adalah persegi dan 

persegi panjang. Subjek belum 

melabeli bangun. Jadi subjek 

belum memenuhi indikator 

mensketsa gambar dan melabeli 

gambar. 

Subjek MNA dapat 

mengonstruksi bangun persegi 

dan persegi panjang dengan 
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diberikan 

 

e.  Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

gambar bangun sembarang yang 

diberikan soal. 

Subjek MNA mampu membagi 

bangun menjadi 4 bagian yang 

sama luasnya. 

4. Logika c.  Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

 

 

d.  Mengembangkan 

bukti yang logis 

 

Subjek MNA dapat menerapkan 

sifat-sifat dari definisi dalam 

menentukan ukuran sisi bangun 

untuk mencari luas. 

Subjek MNA mampu 

mengembangkan bukti yang 

logis dari luas yang ditemukan. 

5. Terapan a. Mengenal model fisik 

 

 

 

 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

 

 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

 

e.  Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

Subjek MNA telah mengenal 

model fisik sawah petani adalah 

bangun sembarang yang terdiri 

dari bangun persegi dan persegi 

panjang. 

Subjek MNA mampu mensketsa 

model sawah yang harus 

dibagikan petani kepada 

anaknya, dari bentuk sawah 

seperti pada soal. 

Subjek MNA telah menerapkan 

sifat model geometri untuk 

mencari luas. 

Subjek MNA telah mengetahui 

strategi untuk memecahkan 

masalah. Sehingga  

 

Berdasarkan tabel analisis tersebut, dapat dibuat kesimpulan 

ketercapaian indikator subjek MNA terhadap indikator keterampilan geometri 

yang terkandung pada soal nomor 7 seperti tampak pada Tabel 4.105 sebagai 

berikut. 
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Tabel 4.105 Tabel ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri Subjek 

MNA Terhadap Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a b c d e 

Visual      
Verbal      
Menggambar 

 
    

Logika      

Terapan      

Indikator-indikator yang telah dipenuhi subjek MNA untuk soal 

nomor 7 adalah sebagai berikut: keterampilan visual, subjek telah mengenal 

bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun datar, 

mengumpulkan informasi berdasarkan visual, mempresentasikan representasi 

model. Pada keterampilan verbal, subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat 

bangun datar dan mampu mengungkapkan hubungan bangun datar. 

Sedangkan untuk keterampilan menggambar, subjek MNA mampu 

mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan dan 

mampu mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian, pada 

keterampilan logika subjek MNA mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi 

dan mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, subjek 

MNA mampu mengenal model fisik, mensketsa model berdasarkan objek 

fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, menerapkan model geometri 

dalam pemecahan masalah. 

b). Data hasil wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes keterampilan geometri maka 

dilakukanlah wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek MNA mengenai 

soal nomor 7 adalah sebagai berikut 
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Berdasarkan cuplikan wawancara tersebut, dikeahui bahwa subjek 

mampu mengonstruksi bangun dari gambar bangun yang ada menjadi bangun 

persegi dan persegi panjang. Subjek mampu menerapkan model geometri 

dalam menyelesaikan masalah. Jadi, indikator yang dipenuhi subjek MNA 

yaitu, pada keterampilan visual mampu mengenal bermacam-macam bangun 

datar, mengamati bagian bangun datar, mempresentasikan representasi soal. 

Pda keterampilan verbal mampu menunjukkan bangun datar menurut 

namanya. Keterampilan menggambar, mampu mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang diberikan, mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. Kemudian pada keterampilan logika, subjek mampu 

menerapkan sifat-sifat dari definisi, mengembangkan bukti yang logis. Pada 

keterampilan terapan, mampu mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat 

model geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah.  

c). Triangulasi 

Setelah didapat analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, selanjutnya dilakukan perbandingan untuk 

mengetahui valid tidaknya data yang diperoleh. Berdasarkan hasil analisis tes 

P  : Apakah kamu paham maksud soalnya? 

MNA :disuruh membagi sawah petani yang dibagikan kepada anaknya 

dengan luas yang sama 

P  : Nah coba jelaskan bagaimana kamu mencari luas bagian setiap 

anak tadi? 

MNA :Saya bagi bangun itu jadi dua, bangun persegi sama persegi 

panjang, terus saya hitung luas masing-masing, habis itu tak 

tambahkan terus tak bagi 4 bu. 

P  : Oke, apakah kamu yakin sketsa pembagian sawah yang kamu buat 

sudah benar? 

MNA : yakin bu, ini ukurannya sudah tak samakan, kalau dilihat 

gambarnya juga sama. 
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keterampilan geometri MNA diperoleh hasil bahwa, Indikator-indikator yang 

telah dipenuhi subjek MNA untuk soal nomor 7 adalah sebagai berikut: 

keterampilan visual, subjek telah mengenal bermacam-macam bangun datar, 

mengamati bagian bangun datar, mengumpulkan informasi berdasarkan 

visual, mempresentasikan representasi model. Pada keterampilan verbal, 

subjek mampu mengungkapkan sifat-sifat bangun datar dan mampu 

mengungkapkan hubungan bangun datar. Sedangkan untuk keterampilan 

menggambar, subjek MNA mampu mengonstruksi gambar bangun datar 

dengan gambar yang diberikan dan mampu mengonstruksi model geometri 

dan penyangkalnya. Kemudian, pada keterampilan logika subjek MNA 

mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi dan mengembangkan bukti yang 

logis. Pada keterampilan terapan, subjek MNA mampu mengenal model fisik, 

mensketsa model berdasarkan objek fisik, menerapkan sifat-sifat model 

geometri, menerapkan model geometri dalam pemecahan masalah. 

Sedangkan berdasarkan hasil analisis wawancara ditemukan bahwa, 

indikator yang dipenuhi subjek MNA yaitu, pada keterampilan visual mampu 

mengenal bermacam-macam bangun datar, mengamati bagian bangun datar, 

mempresentasikan representasi soal. Pda keterampilan verbal mampu 

menunjukkan bangun datar menurut namanya. Keterampilan menggambar, 

mampu mengonstruksi gambar bangun datar dengan gambar yang diberikan, 

mengonstruksi model geometri dan penyangkalnya. Kemudian pada 

keterampilan logika, subjek mampu menerapkan sifat-sifat dari definisi, 

mengembangkan bukti yang logis. Pada keterampilan terapan, mampu 
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mengenal model fisik, menerapkan sifat-sifat model geometri, menerapkan 

model geometri dalam pemecahan masalah.   

Berdasarkan analisis hasil tes keterampilan geometri MNA dan 

analisis data wawancara MNA, dapat disimpulkan bahwa subjek MNA telah 

mencapai indikator keterampilan geometri seperti pada Tabel 4.106 berikut. 

 

Tabel 4.106 Hasil Tringulai Ketercapaian Indikator Keterampilan Geometri 

Subjek MNA Soal Nomor 7 

Keterampilan 
Indikator 

a B C d e 

Visual      
Verbal      
Menggambar 

 
    

Logika      

Terapan      

 

4.3  Pembahasan 

Analisis keterampilan geometri siswa kelas VII I dalam menyelesaikan 

soal geometri segiempat berdasarkan tingkat berpikir geometri van Hiele, 

dilaksanakan dengan menganalisis hasil tes tulis keterampilan geometri dan 

wawancara yang dilakukan pada subjek penelitian. Pada bagian ini akan diuraikan 

pembahasan mengenai keterampilan geometri siswa dengan membandingkan hasil 

tes tertulis dan wawancara untuk memperoleh deskripsi keterampilan geometri 

subjek penelitian. Subjek dipilih berdasarkan penggolongan tingkat berpikir 

geometri menurut teori van Hiele. Hasil pemilihan subjek penelitian yaitu tingkat 
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pre 0 diwakili oleh subjek DAP dan DPA, tingkat 0 (visualisasi) diwakili oleh 

subjek SFA dan YA, sedangkan tingkat 1 (Analisis) diwakili oleh subjek MNA. 

Setelah dilakukan analisis keterampilan geometri siswa dengan 

membandingkan hasil tes tertulis dan wawancara subjek penelitian dapat 

diketahui keterampilan geometri subjek penelitian sebagai berikut. 

Tabel 4.107 Keterampilan Geometri Siswa 

Tingkat 

Berpikir 

Geometri 

Subjek Keterampilan Geometri yang dimiliki 

Jumlah 

indikator yang 

dicapai 

Pre 0 DAP Visual, verbal, menggambar, terapan 49 

DPA Visual, verbal, menggambar, logika, 

terapan 

62 

0 SFA Visual, verbal, menggambar, logika, 

terapan 

65 

YA Visual, verbal, menggambar, logika, 

terapan 

77 

1 MNA Visual, verbal, menggambar, logika, 

terapan 

92 

 

Berdasarkan Tabel 4.107 diketahui bahwa subjek penelitian DAP pada 

tingkat pre 0 hanya memiliki keterampilan geometri visual, verbal, menggambar, 

dan terapan. Sedangkan subjek yang lain memiliki kelima keterampilan geometri 

yang dikemukakan oleh Hoffer. Subjek dikatakan memiliki suatu keterampilan 

geometri jika memenuhi minimal 4 dari 5 indikator pada setiap keterampilan 

seperti yang telah diuraikan pada bab 2. Hasil analisis mengenai ketercapaian 

indikator keterampilan geometri secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 17. 

Berikut dijelaskan keterampilan geometri pada masing-masing tingkat 

berpikir geometri.  
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4.3.1 Tingkat Pre 0 

Hasil analisis keterampilan geometri siswa tingkat pre 0 yaitu, subjek DAP 

memiliki ketarampilan visual, verbal, menggambar, dan terapan. Subjek DPA 

memiliki keterampilan visual, verbal, menggambar, logika, dan terapan. Subjek 

DAP mampu mencapai 49 indikator keterampilan geometri, yang terdiri dari 

indikator-indikator yang telah di data pada lampiran 17. Sedangkan subjek DPA 

mampu mencapai 62 indikator keterampilan geometri.  

Subjek DAP dan DPA mengenal bangun segiempat dari bentuknya. Ketika 

menyelesaikan soal nomor 1, subjek mampu mengonstruksi bangun yang ada dari 

beberapa bangun segiempat. Namun subjek salah dalam menentukan ukuran unsur 

bangun. Berdasarkan hasil wawancara diketahui, subjek salah menunjukkan batas 

unsur bangun dan tidak memperhatikan sifat bangun dalam menentukan ukuran 

sisi bangun. Akibatnya, subjek salah dalam  menghitung luas.   

Subjek belum mampu menyebutkan sifat-sifat bangun segiempat secara 

sempurna. Subjek hanya menyebutkan sifat yang berhubungan dengan bentuk, 

sisi, sudut, dan diagonal. Subjek belum memahami aturan melabeli atau memberi 

nama bangun. Subjek belum mampu mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar dan belum mampu mengembangkan himpunan model-model bangun 

datar. Subjek tingkat pre 0 cenderung belum memahami soal dan belum mampu 

menyelesaikan soal. Kesalahan konsep megenai unsur bangun dan pengertian 

tinggi bangun masih salah. Bahkan untuk menentukan ukuran tinggi jajargenjang 

pada soal nomor 5, subjek hanya mengira-ngira, belum mampu menerapkan sifat 

bangun dan definisi bangun segiempat. Konsep geometri yang dimiliki masih 
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lemah. Keterampilan logika dan terapan subjek pre 0 juga masih lemah. Terbukti 

dari tujuh soal yang ada pada tes keterampilan geometri, subjek hanya mampu 

menggunakan keterampilan logika dan terapan pada  maksimal tiga soal. 

Keterangan ini dapat dilihat pada lampiran 17. Dalam merespon pertanyaan ketika 

wawancara, subjek tingkat pre 0 lama dalam menjawab. 

4.3.2 Tingkat 0 (Visualisasi) 

Hasil analisis keterampilan geometri siswa tingkat 0 (visualisasi) yaitu, 

subjek SFA dan YA memiliki ketarampilan visual, verbal, menggambar, logika 

dan terapan. Subjek SFA mampu mencapai 65 indikator keterampilan geometri, 

yang terdiri dari indikator-indikator yang telah di data pada lampiran 17. 

Sedangkan subjek YA mampu mencapai 77 indikator keterampilan geometri. 

Subjek SFA dan YA belum mampu mengembangkan himpunan model-model 

bangun datar.  

Subjek tingkat 0 (visualisasi) sudah memahami soal dan mulai mampu 

menyusun strategi untuk menyelesaikan soal. Hal ini tampak dari beberapa soal 

yang sudah dijawab dengan benar. Subjek sudah mengenal bangun baik dari 

bentuk dan sifatnya namun masih ragu, sehingga mudah terpengaruh. Subjek 

mulai mendefinisikan bangun segiempat meskipun belum sempurna. Subjek juga 

dapat melabeli bangun, namun masih ragu untuk menggunakan atau melabeli 

bangun pada soal-soal. Mampu mengklasifikasikan bangun berdasarkan sifatnya. 

Namun belum bisa menggunakan persamaan dan perbedaan sifat bangun dalam 

menjawab soal. Artinya dalam menerapkan konsep geometri subjek masih lemah. 
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Keterampilan terapan subjek tingkat 0 belum mantap, dari 5 indikator 

keterampilan terapan subjek 0 mampu memenuhi 4 indikator. Subjek menyadari 

adanya  hubungan antar bangun, namun belum bisa menggunakannya dalam 

memecahkan masalah. Misalnya dalam menentukan ukuran tinggi jajargenjang. 

Subjek belum bisa mensketsakan bangun dengan menerapkan sifat bangun dan 

hasil pemecahan masalah, seperti pada soal nomor tujuh subjek belum mampu 

mensketsakan sawah yang luasnya harus sama dari bentuk sawah seperti yang 

tertera pada soal. Dalam merespon pertanyaan ketika wawancara, subjek tingkat 0 

pasti menjawab tapi butuh diberi stimulus, karena masih ragu-ragu dalam 

menjawab padahal bisa. 

4.3.3 Tingkat 1 (Analisis) 

Hasil analisis keterampilan geometri siswa tingkat 1 (Analisis) yaitu, 

subjek MNA memiliki ketarampilan visual, verbal, menggambar, logika dan 

terapan. Subjek MNA mampu mencapai 92 indikator keterampilan geometri, yang 

terdiri dari indikator-indikator yang telah di data pada lampiran 17. Semua 

indikator keterampilan geometri tercapai dengan sempurna, meskipun ada 

beberapa indikator yang belum mantap dilampaui. 

Subjek tingkat 1 (Analisis) sudah memahami soal dan mampu 

menyelesaikan soal, namun karena kurang cermat dan teliti masih ada beberapa 

hasil hitungan yang salah. Subjek sudah mengenal bangun baik dari bentuk dan 

sifatnya, serta mampu melabeli bangun segiempat dengan baik. Hal ini karena 

pemahaman konsepnya sudah baik. Subjek mulai mendefinisikan bangun 

segiempat dengan bahasa yang sederhana menurut pemahamannya. Subjek juga 
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mampu mengklasifikasikan bangun berdasarkan sifatny, mengetahui persamaan 

dan perbedaan bangun segiempat. Subjek sudah mampu menerapkan geometri 

dalam pemecahan masalah,  mampu mensketsa bangun berdasarkan sifat dan 

definisi, serta mengonstruksi bangun dari gambar bangun yang disediakan. Dalam 

merespon pertanyaan ketika wawancara, subjek tingkat 1 menjawab dengan 

mantap dan kreatif, karena sambil mensketsakan atau mencoret-coret apa yang 

dijawabnya. 

4.4  Temuan Penelitian 

Hasil temuan penelitian adalah sebagai berikut. 

1) Sebanyak 57, 2% siswa kelas subjek, belum mampu mencapai tingkat 

terendah dari tingkatan berpikir geometri yang dikemukakan oleh van Hiele. 

Sehingga peneliti menyebut kelompok siswa ini sebagai siswa dengan tingkat 

berpikir pre 0.  

2) Setiap siswa dengan berbagai tingkatan berpikir geometri, memiliki kelima 

keterampilan geometri yang dikemukakan Hoffer. Yang membedakan adalah 

karakteristik keterampilan dari masing-masing tingkat. 

3) Subjek dengan tingkat pre 0, memiliki keterampilan terapan yang lemah, dan 

pemahaman konsep geometri yang lemah, bahkan ada miskonsepsi geometri, 

misalnya tentang tinggi bangun trapesium. 

4) Subjek dengan tingkat berpikir geometri 0 (visualisasi), memiliki kelima 

keterampilan geometri sesuai teori Hoffer. Memiliki pemahaman konsep yang 

cukup baik, namun masih ragu-ragu dalam memunculkan keterampilan 

terapan. 
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5) Subjek dengan tingkat berpikir geometri 1(analisis), memiliki kelima 

keterampilan geometri. Namun karena kurang cermat dan teliti, bisa 

mempengaruhi keterampilan logika dan terapannya ketika mengerjakan soal 

segiempat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan rumusan masalah yang diungkapkan pada bab I, hasil penelitian 

dan pembahasan pada bab IV, diperoleh simpulan sebagai berikut. 

1. Siswa dengan tingkat berpikir geometri pre 0 memiliki keterampilan visual, 

verbal, menggambar, logika, dan terapan. Pada keterampilan visual, siswa 

mampu mengenal bangun segiempat dari penampilan bentuknya. Siswa 

masih salah dalam menentukan batas unsur bangun segiempat. Pada 

keterampilan verbal, siswa mampu menunjukkan bangun menurut namanya, 

namun belum bisa mendefinisikan bangun segiempat. Dalam mengungkapkan 

sifat bangun segiempat hanya berkaitan dengan sifat, sudut, dan diagonal. 

Belum mengetahui hubungan bangun datar segiempat. Pada keterampilan 

menggambar, sisw belum mengetahui aturan untuk melabeli suatu bangun. 

Siswa belum mampu mensketsa bangun berdasarkan sifatnya. Pada 

keterampilan logika, siswa belum mengetahui persamaan dan perbedaan 

bangun segiempat. Belum dapat mengklasifikasikan bangun menurut 

sifatnya. Pada keterampilan terapan, siswa mengenal model fisik bangun 

segiempat. Belum dapat menerapkan model geometri dan sifat-sifat bangun 

dalam pemecahan masalah. 
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2. Siswa dengan tingkat berpikir geometri 0 (visualisasai) memiliki 

keterampilan visual, verbal, menggambar, logika, dan terapan. Pada 

keterampilan visual, siswa mampu mengenal bangun segiempat dan sifatnya. 

Siswa sudah memahami unsur bangun segiempat. Pada keterampilan verbal, 

siswa mampu menunjukkan bangun menurut namanya, subjek mulai 

mendefinisikan bangun segiempat. Siswa menyadari adanya hubungan antar 

bangun, namun belum bisa mengungkapkan hubungan bangun datar 

segiempat. Pada keterampilan menggambar, siswa mengetahui aturan untuk 

melabeli suatu bangun, namun masih ragu dalam penggunaanya. Siswa  

mampu mensketsa bangun berdasarkan sifatnya. Pada keterampilan logika, 

siswa mengetahui persamaan dan perbedaan bangun segiempat. sisiwa dapat 

mengklasifikasikan bangun menurut sifatnya. Pada keterampilan terapan, 

siswa mengenal model fisik bangun segiempat. Mulai menerapkan model 

geometri dan sifat-sifat bangun dalam pemecahan masalah, namun masih 

salah dan ragu-ragu. 

3. Siswa dengan tingkat berpikir geometri 1 (analisis) memiliki keterampilan 

visual, verbal, menggambar, logika, dan terapan. Pada keterampilan visual, 

siswa mampu mengenal bangun segiempat dari penampilan bentuknya dan 

sifat-sifatnya dengan baik. Siswa mengetahui batas unsur bangun segiempat. 

Pada keterampilan verbal, siswa mampu menunjukkan bangun menurut 

namanya, dapat mendefinisikan bangun segiempat dengan bahasa sendiri. 

Siswa dapat mengungkapkan sifat bangun segiempat, bisa mengungkapkan 

hubungan bangun datar segiempat, namun belum bisa menerapkannya dalam 
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pemecahan masalah. Pada keterampilan menggambar, siswa mengetahui 

aturan untuk melabeli suatu bangun. Siswa mampu mensketsa bangun 

berdasarkan sifatnya. Pada keterampilan logika, siswa mengetahui persamaan 

dan perbedaan bangun segiempat. Dapat mengklasifikasikan bangun menurut 

sifatnya. Pada keterampilan terapan, siswa mengenal model fisik bangun 

segiempat. Dapat menerapkan model geometri dan sifat-sifat bangun dalam 

pemecahan masalah. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang 

perlu disampaikan adalah sebagai berikut: 

1. Seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang dari penelitian ini, bahwa 

keterampilan geometri adalah salah satu objek yang terkait langsung dengan 

aktifitas belajar matematika dan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan 

rencana dalam pemecahan masalah, maka setelah mengetahui karakteristik 

dan keterampilan yang dimiliki siswa sesuai tingkat berpikirnya, guru perlu 

mencari model dan strategi pembelajaran yang dapat meningkatkan 

keterampilan geometri yang dimiliki siswa. 

2. Pada tingkat SMP keterampilan yang dimiliki mayoritas siswa terdapat pada 

taraf  keterampilan visual, dengan kata lain pemahaman konsep geometri 

siswa masih rendah, maka disarankan kepada guru perlu pemantapan kembali 

tentang konsep geometri, khususnya pada materi bangun datar segiempat 

perlu adanya fasilitas atau alat peraga. 
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Lampiran 1 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII I 

No 

Presensi 
NIS Kode Nama 

1 8882 AFS ACHMAD FIKRI SHOLAHUDIN 

2 8883 AM ADELIA MAHARANI 

3 8884 AAP ADISTY ALIFIA PUTRI 

4 8885 ATS APRIL TRISNIAMI SALSABILAH 

5 8886 BR BAGAS RIZAQI 

6 8887 BBH BILL BAI HAQQI 

7 8888 CPA CEMPAKA PUTRI ANDRISU 

8 8889 DR DANI RAMADHAN 

9 8890 DAP DEVIA ADINDA PUTRI 

10 8891 DPA DYAH PRAMUDITA ARDANINGRUM 

11 8892 ENB ERLANGGA NUGROS BARAJA 

12 8893 IK IQBAL KURNIAWAN 

13 8894 LNM LISA NOOR AMELIA 

14 8895 MAR MUHAMMAD ABDUL ROZAQ 

15 8896 MAS MUHAMMAD ARIEF SAPUTRA 

16 8897 MAR MUHAMMAD ARIF ROHMAN 

17 8898 MASe MUHAMMAD ARIF SETIYAWAN 

18 8899 MFA MUHAMMAD FIRZAL ARDIYANSYAH 

19 8900 MGF MUHAMMAD GHOFAR FAHRI 

20 8901 MIM MUHAMMAD IQBAL MAULANA 

21 8902 MNA MUHAMMAD NOOR AZIZ 

22 8903 MRS MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA 

23 8904 MWAS MUHAMMAD WAHYU ARDI SOMANJAYA 

24 8905 MY MUHAMMAD YUSUF 

25 8906 NU NAFI UMAROH 

26 8907 NAS NANDA APRILLIA SYAHRONI 

27 8908 NPM NATASYA PUTRI MAHARANI 

28 8909 NNI NAYLA NOR INAYAH 

29 8910 NN NEHAYATUN NIKMAH 

30 8911 RWA REZHA WULAN ANGREINI 

31 8912 SFA SITI FATIMAH AS-SALAMAH 

32 8913 SNA SITI NOOR AROFAH 

33 8914 SH SYAIFUL HIMAWAN 

34 8915 WNFA WINDY NANDA FRIDA ABIDIN 

35 8916 YA YUNITA ARTHAVIA 
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Lampiran 2 

DAFTAR NAMA SUBJEK 

 

Tingkat Berpikir Geometri Subjek Terpilih Nama 

Pre 0 DAP 

DPA 

Devia Adinda Putri 

Dyah Pramudita Ardaningrum 

0 (Visualisasi) SFA 

YA 

Siti Fatimah As-Salamah 

Yunita Arthavia 

1 (Analisis) MNA Muhammad Noor Aziz 
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Lampiran 3 

TEKS ASLI VHGT 
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317 
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Lampiran 4 

 TES 1 PERKEMBANGAN BERPIKIR VAN HIELE 

VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk pengerjaan: 

1. Bacalah setiap soal dengan teliti 

2. Berilah tanda silang pada pilihan jawaban yang kamu anggap benar di 

lembar jawab yang telah disediakan 

3. Gunakan tempat kosong yang telah tersedia pada lembar jawab untuk 

membuat sketsa atau menggambar bangun. Jangan coret-coret kertas soal 

ini! 

4. Jika kamu ingin mengubah jawaban, hapuslah dengan bersih jawaban 

pertama. 

5. Jika kamu butuh pensil lain, angkat tanganmu. 

6. Kamu punya waktu 35 menit untuk mengerjakan tes ini. 

Tunggulah sampai gurumu mengatakan kamu boleh mulai mengerjakan. 

 

 

1. Manakah di antara gambar-gambar berikut yang merupakan segiempat? 

 

 

 

(A) K saja 

(B) L saja 

(C) M saja 

(D) L dan M saja 

(E) Semuanya adalah segiempat 

 

 

 

K 

L M 
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2. Manakah diantara gambar-gambar berikut yang merupakan segitiga? 

 

(A) Tidak ada yang merupakan segitiga 

(B) V saja 

(C) W saja 

(D) W dan X saja 

(E) V dan W saja 

3. Manakah diantara gambar-gambar berikut yang merupakan persegi panjang? 

 

(A)  S saja 

(B) T saja 

(C) S dan T saja 

(D) S dan U saja 

(E) Semuanya adalah persegi panjang 

4. Manakah diantara gambar-gambar berikut yang merupakan persegi? 

 

 

 

(A) Tidak ada yang termasuk persegi 

(B) G saja 

(C) F dan G saja 

(D) G dan I saja 

(E) Semuanya dalah persegi 

5. Manakah diantara gambar-gambar berikut yang merupakan jajar genjang? 

 

F 
G 

H 

I 
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(A) J saja 

(B) L saja 

(C) J dan M saja 

(D) Tidak ada yang termasuk jajar genjang 

(E) Semuanya adalah jajar genjang 

6. PQRS adalah sebuah persegi. 

Hubungan yang manakah yang benar dalam setiap persegi? 

(A)  dan  mempunyai panjang yang sama. 

(B)  dan  adalah garis-garis yang saling tegak lurus 

(C)  dan  adalah garis-garis yang saling tegak lurus 

(D)  dan  mempunyai panjang yang sama 

(E) Sudut Q lebih besar daripada sudut R 

7. Pada persegi panjang GHJK,  dan  adalah diagonal. 

 

 

 

 

Manakah  dari Pernyataan (A) sampai (D) yang tidak selalu benar pada 

persegi panjang? 

(A)  Memiliki 4 sudut siku-siku 

(B) Memiliki  4 sisi 

(C) Diagonal-diagonalnya sama panjang 

(D) Sisi-sisi yang berlawanan mempunyai panjang yang sama 

(E) Semua poin dari (A)-(D) selalu benar dalam setiap persegi panjang 

 

 

 

J 
M 

L 

P Q 

R S 

G H 

J K 
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8. Belah ketupat adalah bangun dengan 4 sisi yang sama panjang.  

 

 

 

 

 

Manakah dari poin (A)-(D) yang tidak selalu benar pada belah ketupat? 

(A) Dua diagonalnya memiliki panjang yang sama 

(B) Setiap diagonalnya membagi dua sudut belah ketupat 

(C) Dua diagonalnya saling tegak lurus 

(D) Sudut-sudut yang berlawanan mempunyai ukuran yang sama 

(E) Semua poin (A)-(D) adalah benar dalam setiap belah ketupat 

9. Segitiga sama kaki adalah segitiga dengan dua sisi yang sama panjang. 

 

 

 

 

Manakah dari poin (A)-(D) yang selalu benar pada segitiga sama kaki? 

(A) 3 sisinya harus memiliki sisi yang sama  

(B) Salah satu sisinya harus lebih panjang daripada dua sisi lainnya 

(C) Harus ada minimal dua sudut dengan besar yang sama 

(D) Ketiga sudutnya harus sama besar 

(E) Tidak ada dari poin (A)-(D)  yang selalu benar pada segitiga sama kaki 

10. Dua buah lingkaran dengan pusat P dan Q berpotongan di titik R dan S 

sehingga membentuk sebuah bangun segiempat PRQS.  
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Manakah dari poin (A)-(D) yang tidak selalu benar? 

(A) PRQS akan memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang 

(B) PRQS akan memiliki paling sedikit dua sudut yang sama besar 

(C) Garis dan  akan menjadi garis yang saling tegak lurus 

(D) Sudut P dan Q akan mempunyai besar yang sama 

(E) Semua poin dari (A)-(D) adalah benar 

11. Terdapat dua pernyataan sebagai berikut. 

Pernyataan 1: Bangun F adalah sebuah persegi panjang. 

Pernyataan 2: Bangun F adalah sebuah segitiga. 

Manakah pernyataan berikut yang benar? 

(A) Jika 1 benar, maka 2 benar. 

(B) Jika 1 salah, maka 2 benar. 

(C) 1 dan 2 keduanya tidak bisa benar semua. 

(D) 1 dan 2 keduanya tidak bisa salah semua. 

(E) Tidak ada satupun dari pernyataan (A)-(D) yang benar 

12. Terdapat dua pernyataan sebagai berikut. 

Pernyataan S:    ABC mempunyai 3 sisi yang sama panjang, 

Pernyataan T: dalam    ABC, <B dan <C mempunyai besar yang sama. 

Manakah yang benar? 

(A) Pernyataan S dan T keduanya tidak benar 

(B) Jika S benar, maka T benar 

(C) Jika T benar, maka S benar 

(D) Jika S salah, maka T salah 

(E) Tidak ada satupun dari poin (A)-(D) yang benar 
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13. Manakah yang disebut persegi panjang? 

 

(A) P, Q, R persegi panjang 

(B) Q saja 

(C) R saja 

(D) P dan Q saja 

(E) Q dan R saja 

14. Manakah pernyataan berikut yang benar? 

(A) Semua sifat dari persegi panjang adalah sifat-sifat dari persegi 

(B) Semua sifat dari persegi adalah sifat-sifat dari semua persegi panjang 

(C) Semua sifat dari persegi panjang adalah sifat-sifat dari semua jajaran 

genjang 

(D) semua sifat dari persegi adalah sifat-sifat dari semua jajaran genjang 

(E) Tidak ada satup un dari pernyataan (A)-(D) yang benar 

15. Manakah sifat yang dimiliki persegi panjang tapi bukan merupakan sifat jajar 

genjang? 

(A) Sisi-sisi yang berlawanan sama panjang 

(B) Diagonal-diagonalnya sama panjang 

(C) Sisi-sisi yang berlawanan sejajar panjang 

(D) Sudut-sudut yang berlawanan sama besar 

(E) Tidak ada satup un diantara poin (A)-(D) yang benar 

16. Berikut adalah segitiga sama sisi ACE, ABF, dan BCDyang telah disusun 

pada sisi-sisi segitiga siku-siku ABC. 

 

Pernyataan bahwa , , dan  mempunyai sebuah titik potong, benar, 

pada kondisi? 
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(A) Hanya pada gambar segitiga ini kita dapat meyakini bahwa , , dan 

 mempunyai satu titik sama. 

(B) Untuk beberapa (tidak semua) segitiga siku-siku, , , dan  

mempunyai sebuah titik yang sama. 

(C) Untuk semua segitiga siku-siku, , , dan  mempunyai sebuah titik 

yang sama. 

(D) Untuk semua segitiga, , , dan  mempunyai sebuah titik yang 

sama.  

(E) Untuk semua segitiga sama sisi, , , dan  mempunyai sebuah titik 

yang sama 

17. Berikut adalah 3 sifat dari sebuah bangun. 

sifat D: mempunyai diagonal-diagonal yang sama panjang 

sifat S: merupakan sebuah persegi 

sifat R: merupakan sebuah persegi panjang.  

Manakah yang benar? 

(A) Jika R dan D maka S 

(B) Jika S dan D maka R 

(C) Jika D dan S maka R 

(D) Jika S dan R maka D 

(E) Jika D dan R maka S 

18. Berikut terdapat dua pernyataan. 

I. Jika persegi panjang, maka diagonal-diagonalnya saling membagi dua. 

II. Jika diagonal-diagonal saling membagi dua, maka bangun tersebut adalah 

sebuah persegi panjang. 

Manakah yang benar? 

(A) Untuk membuktikan I benar, cukup buktikan bahwa II benar 

(B) Untuk membuktikan II benar, cukup buktikan bahwa I benar 

(C) Untuk membuktikan II benar, cukup temukan suatu bangun yang bukan 

persegi panjang yang diagonal-diagonalnya saling membagi dua 

(D) Untuk membuktikan II salah, cukup temukan suatu bangun bukan persegi 

panjang yang diagonal-diagonalnya saling membagi dua 
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(E) Tidak ada satup un dari poin (A)-(D) adalah benar 

19. Dalam geometri:  

(A) Setiap istilah dapat didefinisikan dan setiap pernyataan yang benar dapat 

dibuktikan kebenarannya. 

(B) Setiap istilah dapat didefinisikan tapi perlu dijamin bahwa pernyataan 

tertentu adalah benar. 

(C) Beberapa istilah tidak perlu didefinisikan tetapi setiap pernyataan yang 

benar dapat dibuktikan kebenarannya 

(D) Beberapa istilah tidak perlu didefinisikan tetapi perlu ada beberapa 

pernyataan yang diasumsikan benar 

(E) Tidak ada satu pun dari (A)-(D) yang benar 

20. Periksalah tiga kalimat berikut. 

(1) Dua garis yang saling tegak lurus dengan suatu garis yang sama adalah 

sejajar 

(2) Sebuah garis yang tegak lurus dengan salah satu dari dua garis sejajar 

adalah tegak lurus juga dengan garis lain. 

 

 

 

 

 

21. Pada gambar di atas, diberikan bahwa garis m dan p adalah tegak lurus dan 

garis n dan p adalah tegak lurus. Manakah dari kalimat pernyataan di atas 

yang dapat menjadi alasan bahwa garis m sejajar dengan garis n? 

(A) (1) saja  

(B) (2) saja 

(C) (3) saja 

(D) Salah satu dari (1) atau (2) 

(E) Salah satu dari (2) dari (3) 
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22. Dalam geometri, dari 4 titik dapat dibuat 6 garis berbeda. Setiap garis terdiri 

dari tepatnya dua titik. Jika titik P, Q, R, dan S garisnya adalah {P,Q}, {P, 

R}, {P, S}, {Q,R}, {Q,S}, dan {R,S} 

 

Istilah “berpotongan” dan “sejajar”  digunakan dalam geometri. 

Contoh: 

Garis {P,Q} dan {P,R} berpotongan pada P karena {P,Q} dan {P,R} 

mempunyai satu titik p yang sama. 

Dari informasi tersebut, manakah yang benar? 

 

(A) {P,R} dan {Q,S} berpotongan 

(B) {P,R} dan {Q,S} sejajar 

(C) {Q,R} dan {R,S} sejajar 

(D) {P,S} dan {Q,R} berpotongan 

(E) Tidak ada dari poin (A)-(D) yang benar 

23. Untuk membagi tiga sebuah sudut artinya membagi kedalam tiga bagian 

ukuran yang sama. Pada 1847, P.L. wantzel membuktikan bahwa, dalam 

geometri, hal itu tidak mungkin untuk membagi tiga sudut hanya dengan 

menggunakan jangka dan sebuah penggaris yang tak ditandai. Dari 

pembuktiannya, apa yang dapat kamu simpulkan? 

(A) Secara umum, tidak mungkin membagi dua sudut hanya menggunakan 

sebuah jangka dan sebuah penggaris yang tidak ditandai 

(B) Secar umum, tidak mungkin membagi tiga sudut hanya menggunakan 

sebuah jangka dan sebuah garis yang ditandai 

(C) Secara umum, tidak mungkin membagi tiga sudut menggunakan beberapa 

alat gambar 

(D) Tetap mungkin bahwa di masa mendatang seseorang mungkin 

menemukan sebuah jalan yang umum untuk membagi tiga sudut hanya 

menggunakan sebuah jangka dan sebuah penggaris yang tidak ditandai 

(E) Tidak akan pernah ada orang yang dapat menemukan sebuah metode 

umum untuk membagi tiga sudut hanya menggunakan sebuah jangka dan  

sebuah penggaris yang tidak ditandai 

24. Ada sebuah penemuan geometri oleh seorang matematikawan J yang 

menyatakan sebagai berikut: 

Jumlah dari besarnya sudut suatu segitiga adalah kurang dari 180
0
.  
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Yang manakah yang benar? 

(A) J telah membuat kesalahan dalam mengukur sudut dari segitiga 

(B) J telah membuat kesalahan dalam menalar 

(C) J mempunyai ide yang salah yang diartikan benar 

(D) J memulai dengan asumsi berbeda dari yang lain dalam kebiasaan 

geometri 

(E) Tidak ada dari (A)-(D) yang benar 

25. Dua buku geometri mendefinisikan kata persegi panjang dengan cara yang 

berbeda. 

Yang mana yang benar? 

(A) Salah satu buku terdapat kesalahan 

(B) Salah satu definisi salah. Tidak boleh ada  dua definisi yang berbeda 

untuk persegi panjang 

(C) Persegi panjang dalam salah satu buku pasti mempunyai karakteristik 

berbeda dari buku yang lain 

(D) Persegi panjang dalam salah satu buku pasti memiliki karakteristik yang 

sama seperti itu dalam buku yang lain 

(E) Karakteristik persegi panjang dalam dua buku mungkin berbeda 

26. Diasumsikan kamu telah membuktikan pernyataan I dan II. 

I.  jika p, maka q 

II. Jika s, maka bukan q. 

Pernyataan manakah yang benar mengenai pernyataan I dan II berikut? 

(A) Jika p , maka s 

(B) Jika bukan p, maka bukan q 

(C) Jika p atau q, maka s 

(D) Jika s, maka bukan p 

(E) Jika bukan s, maka p 
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Lampiran 5 

KUNCI JAWABAN TES 1 

VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

 

Level No. soal Kunci Jawaban 

1 1 B 

2 D 

3 C 

4 B 

5 E 

2 6 B 

7 E 

8 A 

9 C 

10 D 

3 11 C 

12 B 

13 A 

14 A 

15 B 

4 16 C 

17 C 

18 D 

19 D 

20 A 

5 21 B 

22 E 

23 D 

24 E 

25 D 
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Lampiran 6 

LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan penilaian soal tes 

VHGT ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes VHGT. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan nilai pada butir-butir 

aspekdengan cara memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia 

dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian arti 

Butir soal naskah VHGT yang telah 

dialihbahasakan sesuaian dengan arti 

sebuah istilah atau makna sebuah kalimat 

yang terdapat pada naskah VHGT yang 

asli 

     

2 Kesesuaian dengan pemahaman siswa 

SMP 

Butir soal tes VHGT sesuai dengan 
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pemahaman bahasa siswa SMP 

3 Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar yang terdapat pada naskah tes 

VHGT yang telah dialihbahasakan jelas 

dan sesuai dengan naskah VHGT asli 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( )  

Soal VHGT: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

 Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

 Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Semarang,     Maret 2016 

Validator, 

 

 

(.......................................) 

NIP................................... 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan penilaian soal tes 

VHGT ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes VHGT. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan nilai pada butir-butir 

aspekdengan cara memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia 

dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian arti 

Butir soal naskah VHGT yang telah 

dialihbahasakan sesuaian dengan arti 

sebuah istilah atau makna sebuah kalimat 

yang terdapat pada naskah VHGT yang 

asli 

     

2 Kesesuaian dengan pemahaman siswa 

SMP 

Butir soal tes VHGT sesuai dengan 

pemahaman bahasa siswa SMP 
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3 Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar yang terdapat pada naskah tes 

VHGT yang telah dialihbahasakan jelas 

dan sesuai dengan naskah VHGT asli 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah     20 

Total Skor 20 

Rata-rata skor ( ) 5 

Soal VHGT: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

 Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

 Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

Perhatikan cetakan gambar pada instrumen yang akan diberikan kepada siswa. 

 

Semarang,     Maret 2016 

Validator, 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan penilaian soal tes 

VHGT ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes VHGT. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan nilai pada butir-butir 

aspekdengan cara memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia 

dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian arti 

Butir soal naskah VHGT yang telah 

dialihbahasakan sesuaian dengan arti 

sebuah istilah atau makna sebuah kalimat 

yang terdapat pada naskah VHGT yang 

asli 

     

2 Kesesuaian dengan pemahaman siswa 

SMP 

Butir soal tes VHGT sesuai dengan 

pemahaman bahasa siswa SMP 

     

3 Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar yang terdapat pada naskah tes 
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VHGT yang telah dialihbahasakan jelas 

dan sesuai dengan naskah VHGT asli 

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah     20 

Total Skor 20 

Rata-rata skor ( ) 5 

Soal VHGT: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

 Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

 Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

Valid 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan penilaian soal tes 

VHGT ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes VHGT. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan nilai pada butir-butir 

aspekdengan cara memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia 

dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian arti 

Butir soal naskah VHGT yang telah 

dialihbahasakan sesuaian dengan arti 

sebuah istilah atau makna sebuah kalimat 

yang terdapat pada naskah VHGT yang 

asli 

     

2 Kesesuaian dengan pemahaman siswa 

SMP 

Butir soal tes VHGT sesuai dengan 

pemahaman bahasa siswa SMP 

     

3 Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar yang terdapat pada naskah tes 
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VHGT yang telah dialihbahasakan jelas 

dan sesuai dengan naskah VHGT asli 

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah     20 

Total Skor 20 

Rata-rata skor ( ) 5 

Soal VHGT: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

 Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

 Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

Instrumen silakan digunakan. 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN VAN HIELE GEOMETRY TEST (VHGT) 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu/Saudara berkenan memberikan penilaian soal tes 

VHGT ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes VHGT. 

3. Dimohon Bapak/Ibu/Saudara memberikan nilai pada butir-butir 

aspekdengan cara memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia 

dengan bobot yang telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian arti 

Butir soal naskah VHGT yang telah 

dialihbahasakan sesuaian dengan arti 

sebuah istilah atau makna sebuah kalimat 

yang terdapat pada naskah VHGT yang 

asli 

     

2 Kesesuaian dengan pemahaman siswa 

SMP 

Butir soal tes VHGT sesuai dengan 

pemahaman bahasa siswa SMP 

     

3 Kejelasan dan keterbacaan gambar 

Gambar yang terdapat pada naskah tes 
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VHGT yang telah dialihbahasakan jelas 

dan sesuai dengan naskah VHGT asli 

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah    8 10 

Total Skor 18 

Rata-rata skor ( ) 4,5 

Soal VHGT: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

 Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

 Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

 Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

Perhatikan cetakan gambar pada instrumen yang akan diberikan kepada siswa. 
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Lampiran 7 

HASIL TES VHGT 

Tes Penggolongan Tingkat Berpikir Geometri Van Hiele 

No 

Presensi 
NIS Kode Nama 

Tingkat 

Berpikir 

Geometri 

1 8882 AFS ACHMAD FIKRI SHOLAHUDIN Pre 0 

2 8883 AM ADELIA MAHARANI 0 

3 8884 AAP ADISTY ALIFIA PUTRI 0 

4 8885 ATS APRIL TRISNIAMI SALSABILAH Pre 0 

5 8886 BR BAGAS RIZAQI Pre 0 

6 8887 BBH BILL BAI HAQQI Pre 0 

7 8888 CPA CEMPAKA PUTRI ANDRISU 0 

8 8889 DR DANI RAMADHAN Pre 0 

9 8890 DAP DEVIA ADINDA PUTRI Pre 0 

10 8891 DPA DYAH PRAMUDITA ARDANINGRUM Pre 0 

11 8892 ENB ERLANGGA NUGROS BARAJA Pre 0 

12 8893 IK IQBAL KURNIAWAN 0 

13 8894 LNM LISA NOOR AMELIA Pre 0 

14 8895 MAR MUHAMMAD ABDUL ROZAQ 0 

15 8896 MAS MUHAMMAD ARIEF SAPUTRA 0 

16 8897 MAR MUHAMMAD ARIF ROHMAN Pre 0 

17 8898 MASe MUHAMMAD ARIF SETIYAWAN 0 

18 8899 MFA MUHAMMAD FIRZAL ARDIYANSYAH Pre 0 

19 8900 MGF MUHAMMAD GHOFAR FAHRI Pre 0 

20 8901 MIM MUHAMMAD IQBAL MAULANA 0 

21 8902 MNA MUHAMMAD NOOR AZIZ I 

22 8903 MRS MUHAMMAD RIYAN SAPUTRA Pre 0 

23 8904 MWAS MUHAMMAD WAHYU ARDI SOMANJAYA 0 

24 8905 MY MUHAMMAD YUSUF Pre 0 

25 8906 NU NAFI UMAROH Pre 0 

26 8907 NAS NANDA APRILLIA SYAHRONI 0 

27 8908 NPM NATASYA PUTRI MAHARANI 0 

28 8909 NNI NAYLA NOR INAYAH Pre 0 

29 8910 NN NEHAYATUN NIKMAH Pre 0 

30 8911 RWA REZHA WULAN ANGREINI Pre 0 

31 8912 SFA SITI FATIMAH AS-SALAMAH 0 

32 8913 SNA SITI NOOR AROFAH Pre 0 

33 8914 SH SYAIFUL HIMAWAN Pre 0 

34 8915 WNFA WINDY NANDA FRIDA ABIDIN 0 

35 8916 YA YUNITA ARTHAVIA 0 
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Lampiran 8 

RUBRIK KRITERIA SOAL TES KETERAMPILAN GEOMETRI 

Mata Pelajaran :  Matematika 

Alokasi Waktu : 80 menit 

Banyak Soal  : 7 

 Materi Pokok  : Segiempat 

Indikator Keterampilan Geometri :  

Keterampilan 

Indikator 

Keterampilan 

Geometri 

Visual (G) 

a. Mengenal bermacam-

macam bangun datar 

b. Mengamati bagian 

bangun datar 

c. Mengklasifiksikan 

bangun datar menurut 

sifatnya 

d. Mengumpulkan 

informasi 

berdasarkan visual 

e. Mempresentasikan 

representasi model 

Verbal (V) 

a. Menunjukkan bangun 

datar menurut 

namanya 

b. Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

c. Mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

d. Merumuskan definisi 

bangun datar 

e. Mengungkapkan 

hubungan bangun 

datar 

 

Menggambar 

(M) 

a. Mensketsa gambar 

dan melabeli gambar 

b. Mensketsa gambar 

menurut definisi 

verbal 

c. Menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar 

d. Mengonstruksi 

gambar bangun datar 

dengan gambar yang 

diberikan 

e. Mengonstruksi model 

geometri dan 

penyangkalnya 

Logika (L) 

a. Mengenal perbedaan 

dan persamaan 

bangun datar 

b. Mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya 

c. Menerapkan sifat-sifat 

dari definisi 

d. Mengembangkan 

bukti yang logis 

e. Mengungkapkan 

keterkaitan antar sifat 

bangun datar 



 

351 

 

Terapan (T) 

a. Mengenal model 

fisik 

b. Mensketsa model 

berdasar objek 

fisiknya 

c. Menerapkan sifat-

sifat model geometri 

d. Mengembangkan 

himpunan model-

model bangun datar 

e. Menerapkan model 

geometri dalam 

pemecahan masalah 

 

 

No. 

soal  

Keter

ampil

an 

Indikator  

a b c d e 

1 G 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

membentuk bangun datar-

bangun datar baru dari bentuk 

yang disediakan, dengan 

memecah bangun tersebut 

menjadi macam-macam 

segiempat. Jadi soal ini 

memenuhi indikator mengenal 

bermacam-macam bangun 

datar. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengamati bagian 

bangun datar, supaya 

muncul ide kreatif siswa 

membentuk bangun baru 

dan mengetahui ukuran 

tiap sisinya. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

mengamati bagian bangun 

datar. 

Tidak memenuhi 

indikator 

mengklasifikasikan 

bangun datar 

menurut sifatnya 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual mengenai 

ukuran tiap sisi, maupun 

bentuk dari bangun untuk 

menentukan rumus luas yang 

akan digunakan. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual. 

Soal ini menuntut siswa 

mempresentasikan representasi model  

yaitu dengan menyajikan bangun yang 

diberikan menjadi beberapa macam 

bangun segiempat dan mengetahui sebab 

dan cara terbentuknya bangun-bangun 

segiempat tersebut. Jadi soal ini 

memenuhi indikator mempresentasikan 

representasi model. (wawancara) 

V Soal ini menuntut siswa untuk 

menunjukkan bangun datar 

menurut namanya untuk 

menentukan rumus yang 

digunakan untuk mencari luas 

dan mengetahui karakteristik 

Soal ini menuntut siswa 

untuk memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal mengenai 

alasan siswa membentuk 

bangun segiempat yang 

Tidak memenuhi 

indikator 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar 

Soal ini menuntut siswa untuk 

merumuskan definisi bangun 

datar sebagai alasan siswa 

memecah  bangun yang ada 

menjadi beberapa macam segi 

empat, dan menentukan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 

terutama dalam ukuran sisinya ketika 

bangun pada soal sudah dipecah menjadi 

beberapa bangun segiempat. Jadi soal ini 

memenuhi indikator mengungkapkan 
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ukuran sisi bangun. Jadi soal 

ini memenuhi indikator 

menunjukkan bangun datar 

menurut namanya. 

(wawancara) 

lain dari bangun tersebut. 

Jadi soal ini memenuhi 

indikator 

memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal. 

(wawancara) 

ukuran sisi bangun yang dicari 

luasnya. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

merumuskan definisi bangun 

datar. (wawancara) 

hubungan bangun datar. (wawancara) 

 

M Soal ini menuntut siswa untuk 

mensketsa gambar dan 

melabeli gambar dari bentuk 

bangun datar awal yang ada 

pada soal menjadi gabungan 

dari sketsa beberapa 

segiempat. Jadi soal ini 

memenuhi indikator mensketsa 

gambar dan melabeli gambar. 

Tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

gambar menurut definisi 

verbal 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar, bangun pada 

soal dipecah menjadi 

beberapa segiempat 

maka siswa hanya 

boleh mensketsa 

gambar berdasarkan 

sifat bangun yang 

akan dibuat. Jadi soal 

ini memenuhi 

indikator 

menggambar bangun 

berdasar sifat bangun 

datar. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengkonstruksi gambar 

bangun datar dengan gambar 

yang diberikan. Gambar setiap 

anak bisa jadi berbeda-beda 

sesuai ide siswa bangun yang 

disediakan hendak dibuat 

terdiri dari berapa bangun. Jadi 

soal ini memenuhi indikator 

mengungkapkan hubungan 

bangun datar. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. 

L Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar 

sehingga dapat menemukan 

ide untuk memecah bangun 

pada soal menjadi bangun-

bangun segiempat sebagai 

strategi untuk menghitung 

luas bangun. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

mengenal perbedaan dan 

Tidak memenuhi 

indikator 

mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya. 

 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi, 

sehingga siswa 

dapat membentuk 

bangun baru dan 

mengetahui ukuran 

sisi bangun-bangun 

yang dibentuk. Jadi 

soal ini memenuhi 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengembangkan bukti 

yang logis, sehingga dalam 

menentukan panjang sisi 

bangun-bangun  segiempat 

yang dibentuk siswa dari 

bangun pada soal adalah 

tepat. Jadi soal ini memenuhi 

indikator mengembangkan 

bukti yang logis. 

(wawancara) 

Tidak memenuhi indikator 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar 
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persamaan bangun datar. indikator 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi. 

 

 

T Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal model 

fisik. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator  mensketsa 

model berdasar objek 

fisiknya. 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar 

 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah 

2 G Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar agar 

dapat mengetahui bangun 

apa yang memiliki sifat 

seperti yang disebutkan di 

soal. Jadi soal ini memenuhi 

indikator mengenal 

bermacam-macam bangun 

datar. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengamati 

bagian bangun datar. 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengklasifiksikan 

bangun datar 

menurut sifatnya, 

dari sifat-sifat yang 

disebutkan pada soal 

ada beberapa bangun 

yang memenuhi sifat 

tersebut. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

mengklasifiksikan 

bangun datar 

menurut sifatnya.  

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mempresentasikan representasi model. 

V Soal ini menuntut siswa 

untuk menunjukkan bangun 

datar menurut namanya, 

sehingga dapat mengetahui 

bangun yang dimaksud pada 

soal 

 

Soal ini menuntut siswa 

untuk memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal, yaitu 

sesuai yang disebutkan 

pada soal agar 

mengetahui bangun apa 

yang memenuhi sifat 

tersebut. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

memvisualisasikan 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar, agar 

diketahui bangun 

apa yang 

memenuhi ciri-ciri 

yang disebutkan 

pada soal. Jadi soal 

ini memnuhi 

Soal ini menuntut siswa untuk 

merumuskan definisi bangun 

datar, sehingga dapat 

diketahui bangun yang 

definisinya sesuai dengan ciri-

ciri yang disebutkan pada soal. 

Jadi soal ini memenuhi 

indikator merumuskan definisi 

bangun datar. 

(wawancara) 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar 

sehingga dapat menjawab soal poin b 

beserta alasannya, karena diprediksikan 

ada beberapa bangun yang juga memiliki 

ciri-ciri seperti pada soal. Jadi soal ini 

memenuhi indikator mengungkapkan 

hubungan bangun datar. 
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bangun datar menurut 

deskripsi verbal. 

indikator 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar. 

M Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa gambar  

sesuai dengan ciri-ciri yang 

ada pada soal dan melabeli 

gambar. Jadi soal ini 

memenuhi indikator 

mensketsa gambar  dan 

melabeli gambar. 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

gambar menurut 

definisi verbal, namun 

dapat dipenuhi ketika 

wawancara. 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

yang disebutkan 

pada soal. 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. 

L Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, 

karena beberapa sifat yang 

disebutkan pada soal, 

dimiliki oleh beberapa 

bangun segiempat. Beberapa 

hanya dimiliki satu bangun 

segiempat. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk 

mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifat-sifatnya. 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

bukti yang logis. 

 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar. 

T Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal model 

fisik. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

model berdasar objek 

fisiknya. 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar. 

 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah. 

3 G Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar agar 

dapat menyebutan nama 

bangun yang sesuai dengan 

sifat yang ada pada soal. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengamati 

bagian bangun datar. 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengklasifiksikan 

bangun datar 

menurut sifatnya. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengumpulkan 

informasi berdasarkan visual. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mempresentasikan representasi model, 

karena selain siswa harus menebak 

bangun yang memiliki sifat yang 

disebutkan, siswa juga harus menggambar 

bangunnya. 

V Soal ini menuntut siswa Memvisualisasikan Soal ini menuntut Soal ini menuntut siswa Soal ini menuntut siswa untuk 
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untuk menunjukkan bangun 

datar menurut namanya 

 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

(wawancara) 

siswa untuk 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar untuk 

menyocokkan 

dengan sifat yang 

telah disebutkan 

pada soal. 

 

untuk merumuskan definisi 

bangun datar, dari sifat yang 

disebutkan siswa 

menyebutkan nama bangun 

yang memiliki sifat tersebut 

untuk memastikan kebenaran 

siswa juga dapat 

merumuskan definisi dari 

bangun yang disebutkan. 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 

sehingga dari satu sifat yang disebutkan 

pada soal bisa jadi dimiliki beberapa 

bangun yang saling berhubungan. 

M Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa gambar dan 

melabeli gambar 

 

Mensketsa gambar 

menurut definisi verbal 

 

Soal  ini menuntut 

siswa untuk 

menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya 

L Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, 

yaitu dapat dilihat dari 

persamaan dan perbedaan 

sifat-sifat yang dimiliki. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk 

mengklasifikasikan 

bangun  menurut sifat-

sifatnya. 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

bukti yang logis. 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar sehingga dapat dibuat sketsa 

bangun. 

T Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal model fisik 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

model berdasar objek 

fisiknya 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar, ketika siswa 

mengetahui sifat tersebut 

dimiliki beberapa bangun. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah 

4 G Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar 

sehingga siswa tahu bangun 

yang bagaimana yang 

disebut belah ketupat 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengamati 

bagian bangun datar, 

yaitu sisi dan diagonal 

belah ketupat. 

 

Soal ini tidak 

memenuhi indikator 

mengklasifiksikan 

bangun datar 

menurut sifatnya. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, yaitu dari 

arah mata angin dan sketsa 

rute nelayan yang harus dibuat 

siswa 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mempresentasikan representasi model, 

yaitu bentuk bangun belah ketupat beserta 

bagian-bagiannya terutama diagonal dan 

sisinya 

V Soal ini menuntut siswa 

untuk menunjukkan bangun 

Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator merumuskan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 
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datar menurut namanya, 

supaya bisa membuktikan, 

terlebih dahulu siswa harus 

tau bentuk bangun belah 

ketupat itu seperti apa 

deskripsi verbal 

(wwancara) 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar, yaitu sifat 

dari diagonal dan 

sisi belah ketupat, 

sehingga siswa 

dapat menentukan 

ukurannya. 

definisi bangun datar. 

 

yaitu segtiga sama kaki, segitiga siku-siku 

dan belah ketupat 

M Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa gambar dan 

melabeli gambar, yaitu 

bangun belah ketupat untuk 

menentukan perbandingan 

ukuran diagonalnya. 

 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa 

gambar menurut 

definisi verbal yaitu 

ketika memberi nama 

bangun kemudian 

menggambaran sisi-

sisinya (wawancara) 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar, 

yaitu sifat dari sisi 

belah ketupat dan 

diagonal belah 

ketupat. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi model belah ketupat untuk 

dibuktikan perbandingan ukuran 

diagonalnya. 

L Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator 

mengklasifikasikan 

bangun menurut sifat-

sifatnya. 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

untuk membuat 

strategi 

pembuktian dan 

mensketsa gambar. 

Soal ini menuntut untuk 

mengembangkan bukti yang 

logis, yaitu membuktikan 

bahwa pervandingan 

diagonalnya adalah 3:1. 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar sebagai strategi untuk 

membuktikan. 

T Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal model 

fisik. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

model berdasar objek 

fisiknya. 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar. 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah, yaitu masalah 

pembuktian perbandingan ukuran 

diagonal belah ketupat 

5 G Soal ini menuntut siswa untuk 

mengenal bermacam-macam 

bangun datar untuk dapat 

menjawab bangun apa yang 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengamati bagian 

bangun datar, yaitu 

mengamati sisi-sisi yang 

Soal ini tidak 

memenuhi indikator 

mengklasifikasikan 

bangun datar 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual untuk 

mensketsa rute perjalanan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mempresentasikan representasi model, 

yaitu bangun yang terbentuk dari rute 

perjalanan nelayan untuk kemudian dicari 
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terbentuk dari rute perjalanan 

nelayan tersebut. 

membentuk bangun dari 

rute nelayan untuk 

kemudian dicari tahu 

bangun apa yang 

memiliki bagian bangun 

seperti itu 

menurut sifatnya nelayan. luasnya. 

V Soal ini menuntut siswa 

untuk menunjukkan bangun 

datar menurut namanya, 

yaitu bangun yang terbentuk 

dari rute nelayan. 

 

Soal ini menuntut siswa 

untuk memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal. 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar sehingga 

dapat diketahui 

nama bangun 

tersebut dan cara 

mencari luasnya. 

Soal ini dapat mengetahui 

kemampuan merumuskan 

definisi bangun datar, ketika 

siswa memberikan alasan 

atau dari mana siswa tahu 

nama bangun itu 

(wawancara) 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 

yaitu persegi panjang dengan jajar 

genjang dan segitiga siku-siku 

M Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa gambar dan 

melabeli gambar dari bangun 

yang terbentuk oleh rute 

perjalanan nelayan. 

Soal ini dapat 

menunjukkan 

kemampuan mensketsa 

gambar menurut 

definisi verbal, ketika 

siswa dapat mensketsa 

gambar bangun yang 

terbentuk dan 

mengetahui bagian-

bagiannya seperti tinggi 

dan alas 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar 

yaitu dari sisi yang 

dideskripsikan 

melalui arah 

perjalanan nelayan. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan, yaitu arah mata 

angin 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya, yaitu mengonstruksi jajar 

genjang dari rute nelayan 

L Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, 

sehingga mengetahui dengan 

tepat bangun yang terbentuk 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator 

mengklasifikasikan 

bangun datar menurut 

sifat-sifatnya 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi 

sebagai strategi 

untuk menghitung 

luasnya. 

Soal menuntut siswa 

mengembangkan bukti yang 

logis, yaitu ketika mencari 

ukuran luas dari rute 

perjalanan 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar sehingga dapat mengetahui 

nama bangun yang terbentuk dari rute 

nelayan dan menghitung luasnya. 

T Soal ini menuntut siswa untuk 

mengenal model fisik dari 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa model 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

menerapkan model geometri dalam 
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bangun jajar genjang yaitu dari 

rute perjalanan nelayan. 

berdasar objek fisiknya 

yang berupa rute 

perjalanan nelayan. 

 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri untuk 

mencari ukuran 

sisinya sehingga 

dapat dihitung luas 

daerahnya. 

himpunan model-model 

bangun datar 

 

pemecahan masalah yaitu rute perjalanan 

nelayan. 

6 G Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar, setelah 

mengenal barulah siswa 

dapat mengetahui sifat setiap 

bangun sehingga siswa dapat 

menyelesaikan soal ini. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengamati 

bagian bangun datar 

 

Soal ini tidak 

memenuhi indikator 

mengklasifikasikan 

bangun datar 

menurut sifatnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, yaitu 

bentuk dan makna dari 

diagram venn untuk 

menyatakan hubungan sifat-

sifat bangun segiempat. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mempresentasikan representasi model, 

yaitu diagram venn dari hubungan sifat 

antar bangun. 

V Soal ini tidak memenuhi 

indikator menunjukkan 

bangun datar menurut 

namanya. 

 

Memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal 

(wawancara) 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar sehingga 

diketahui sifat 

yang sama dan 

beda antar bangun. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator merumuskan 

definisi bangun datar. 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 

yaitu bangun datar yang satu merupakan 

bentuk istimewa dari bangun yang lain 

dan ada persamaan sifat. (wawancara) 

M Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa gambar 

dan melabeli gambar. 

(wawancara) 

 

Soal ini dapat 

menunjukkan 

kemampuan siswa 

mensketsa gambar 

menurut definisi verbal, 

jika siswa mengerjakan 

soal dengan 

menggambarkan 

bangun dan sifatnya 

(wawancara) 

 

Soal ini dapat 

menunjukkan 

kemampuan siswa 

menggambar 

bangun berdasar 

sifat bangun datar, 

jika ketika 

wawancara siswa 

mensketsakan 

bangun dan 

sifatnya. 

(wawancara) 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengonstruksi 

gambar bangun datar dengan 

gambar yang diberikan. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya. 

L Soal ini menuntut siswa Soal ini menuntut siswa Soal ini menuntut Soal ini tidak memenuhi Soal ini menuntut siswa untuk 
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untuk mengenal perbedaan 

dan persamaan bangun datar, 

terutama dalam hal sifatnya. 

untuk 

mengklasifikasikan 

bangun menurut sifat-

sifatnya. 

 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi, 

sehingga diketahui 

hubungan sifat 

bangun untuk 

dibuat diagram 

venn-nya 

indikator mengembangkan 

bukti yang logis. 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar 

T Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal model fisik 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

model berdasar objek 

fisiknya 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar, yaitu sifat-sifat 

dari bangun. 

 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah 

7 G Soal ini menuntut siswa 

untuk mengenal bermacam-

macam bangun datar, 

sehingga siswa tahu bangun 

yang ada pada soal terbentuk 

dari beberapa bangun. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengamati 

bagian bangun datar 

untuk mengetahui 

gabungan bangun apa 

saja yang membentuk 

bangun pada soal dan 

menentukan ukuran 

bangun. 

Soal ini tidak 

memenuhi indikator 

mengklasifikasikan 

bangun datar 

menurut sifatnya. 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

berdasarkan visual, yaitu 

mengenai ukuran sisi dan 

bangun-bangun yang 

menyusun bangun pada soal.  

Soal ini menuntut siswa untuk 

mempresentasikan representasi model, 

yaitu ketika siswa harus membagi bentuk 

tersebut menjadi beberapa bagian yang 

sama sesuai permintaan soal. 

V Soal ini tidak memenuhi 

indikator menunjukkan 

bangun datar menurut 

namanya 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator 

memvisualisasikan 

bangun datar menurut 

deskripsi verbal. 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

mengungkapkan 

sifat-sifat bangun 

datar, yaitu ketika 

menentukan 

panjang sisi 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator merumuskan 

definisi bangun datar 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengungkapkan hubungan bangun datar, 

yaitu bangun yang membentuk bangun 

pada soal bisa jadi persegi panjang dan 

persegi atu bangun yang lainnya 

M Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa gambar dan 

melabeli gambar, yaitu 

mensketsa bentuk sawah 

yang akan dibagikan petani. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mensketsa 

gambar menurut 

definisi verbal. 

 

Soal ini tidak 

memenuhi 

indikator 

menggambar 

bangun berdasar 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi gambar bangun 

datar dengan gambar yang 

diberikan 

Soal ini menuntut siswa untuk 

mengonstruksi model geometri dan 

penyangkalnya, yaitu membuat model 

baru dari bentuk sawah yang dibagikan 

petani kepada anak-anaknya. 
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sifat bangun datar. 

 

L Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengenal 

perbedaan dan persamaan 

bangun datar. 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator 

mengklasifikasikan 

menurut sifat-sifatnya. 

 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat dari definisi, 

untuk menghitung 

luas. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mengembangkan bukti 

yang logis bahwa tanah yang 

dibagi petani luasnya harus 

sama. 

Soal ini tidak memenuhi indikator 

mengungkapkan keterkaitan antar sifat 

bangun datar. 

T Soal ini menuntut siswa untuk 

mengenal model fisik dari 

suatu bangun yaitu sawah yang 

dalam geometri adalah bangun 

datar segiempat. 

Soal ini menuntut siswa 

untuk mensketsa model 

berdasar objek fisiknya, 

yaitu mensketsa sawah 

menjadi bangun 

segiempat yang sama 

luasnya dari bentuk 

yang ada pada soal. 

Soal ini menuntut 

siswa untuk 

menerapkan sifat-

sifat model 

geometri untuk 

menentukan 

ukuran sawah 

sehingga dapat 

dihitung luasnya. 

 

Soal ini tidak memenuhi 

indikator mengembangkan 

himpunan model-model 

bangun datar 

 

Soal ini menuntut siswa untuk 

menerapkan model geometri dalam 

pemecahan masalah yaitu dalah 

pembagian luas tanah dengan bentuk yang 

ada pada soal menjadi empat bagian 

dengan luas yang sama. 

  

Jika diringkas dalam bentuk tabel, soal keterampilan geometri telah memenuhi indikator keterampilan geoetri sebagai berikut: 

No. 

Soa

l 

G.a 
G.

b 
G.c G. d G.e V.a V.b V.c 

V.

d 
V.e 

M.

a 
M.b 

M.

c 
M.d 

M.

e 
L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1   -  W W W - W   -     -  W - - -  -  

2  -  -     W   -  - -   - - - - - - - - 

3  -  -   W  W     - -   - -  - - -  - 

4   -    W  -   W  -  - -    - -  -  

5   -      W        -       -  

6  - -   - W  W W W W W - -   - - - - - -  - 

7   -      -   - -   - -   -    -  
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Keterangan : 

  : Memenuhi 

-  : Tidak memenuhi 

W  : dapat diungkapkan melalui wawancara 
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Lampiran 9 

 

TES 2 KETERAMPILAN GEOMETRI 

 
 

 

 

Petunjuk: 

1) Sebelum mengerjakan berdo’alah terlebih dahulu 

2) Tulislah identitas diri pada tempat yang disediakan 

3) Kerjakan soal berikut secara individu sesuai kemampuan 

4) Tidak diperkenankan menggunakan penghapus atau tip x 

5) Waktu mengerjakan 2 X 40 menit. 

 

Soal:  

1. Hitung luas bangun berikut ini! 

  

 

 

 

 

 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................ 

.......................................................................................................................... 

2. Diberikan ciri-ciri bangun sebagai berikut: 

 Mempunyai 4 sisi, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

 Mempunyai 4 titik sudut yang masing-masing sudutnya adalah siku-

siku. 

 Mempunyai 2 simetri lipat. 

Nama  : 

Kelas  : 

No. Presensi : 

 

10 

cm 4 cm 

8 cm 

6 cm 

4 cm 

12cm 
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 Diagonal-diagonalnya sama panjang. 

 Diagonal-diagonalnya berpotongan dan saling membagi 2 sama panjang 

Dari ciri-ciri di atas 

a. Sketsakan gambar bangun tersebut! 

Jawab: 

 

 

 

................................................................................ 
 

b. Apakah bangun (a) tersebut merupakan belah ketupat? Jika tidak, apa 

nama bangun datar tersebut?Jelaskan! 

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

3. Diberikan sifat-sifat bangun segiempat kemudian gambarlah bangun tersebut, 

beri label dan sebutkan nama bangun-bangun tersebut! 

a) Setiap pasang sisinya sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan 

sama besar. 

b) Sudut yang berhadapan sama besar, titik potong diagonal membagi 

diagonal menjadi 2 sama panjang. 

c) Segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. 

Jawab : 

Jika salah satu diagonal belah ketupat sama dengan sisinya, apakah diagonal-

diagonalnya mempunyai perbandingan 3:1! 

Jawab : 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................
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.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

4. Seorang nelayan berlayar mencari ikan ke arah barat sejauh 4 km. Kemudian 

nelayan itu menuju ke arah timur laut sejauh 2 km, lalu ke arah timur sejauh 4 

km. Setelah ikan yang diperoleh cukup banyak, nelayan kembali ke tempat ia 

berlabuh semula. 

a) Gambarlah rute perjalanan nelayan tersebut! 

b) Bangun apakah yang terbentuk dari rute perjalanan nelayan tersebut? 

c) Hitunglah luas bangun tersebut! 

 

Jawab : 

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

.................................................................................................................... 

U 
T

L T 

TG

G 

S B

D 

B 

BL 
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5.  Ingat kembali diagram venn dari himpunan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

(i)    (ii)    (iii) 

 

 

 

a) Jika A : Sifat-sifat trapesium 

B: Sifat-sifat jajar genjang 

Maka, bentuk diagram venn yang manakah yang menyatakan 

hubungan A dan B? 

b) Jika A: Sifat-sifat jajar genjang 

B : Sifat-sifat persegi panjang 

Maka, bentuk diagram venn manakah yang menyatakan hubungan A 

dan B? 

Jawab:  

.............................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

................................................................................................................... 

A 
B 

A    B A B 

B  A jika semua 

anggota B merupakan 

A   

 

A B jika ada 

anggota A yang juga 

anggota B yaitu C 

A B jika tidak ada 

satupun anggota A 

yang juga anggota B  



366 
 

 

6. Seorang Petani harus membagi sawah yang dimilikinya kepada 4 anaknya 

dengan luas yang sama. Bagaimana petani tersebut membaginya? Dan 

berapa luas tanah yang didapatkan satu orang anak? 

 

 

    

    

  

  

Jawab: 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Selamat mengerjakan 

20 m 

20 m 

10 m 

10 m 
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Lampiran 10 

KUNCI JAWABAN 

TES 2 KETERAMPILAN GEOMETRI 

 
 

1.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas = Luas bangun I + Luas bangun II + Luas bangun III 

     =  

         =  

          =  

          = 120 

Jadi luas bangun tersebut adalah 120 cm
2
 

 

2  

c. Sketsakan gambar bangun tersebut! 

 

 

 

 
 

 

  II 

4 cm 
10 cm 

4 cm 

8 cm 

6 cm 

12cm 

I 

II 

III 

A B 

C 

D E 

F 

G 

H 

 

          I 

6 cm 

8 cm 

      III 4cm 

8 cm 

6 cm 
4cm 

10 cm 12 cm 
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a. Dari ciri-ciri tersebut, bangun tersebut bukan belah ketupat. Nama bangun 

tersebut adalah persegi panjang karena semua sifat-sifat tersebut 

memenuhi sifat-sifat bangun persegi panjang. 

3  

a) Setiap pasang sisinya sama panjang, sepasang sudut yang berhadapan 

sama besar. 

 

 

 

 

b) Sudut yang berhadapan sama besar, titik potong diagonal membagi 

diagonal menjadi 2 sama panjang. 

 

 

 

   Belah Ketupat ABCD    Jajar genjang 

PQRS 

 

 

 

 Persegi ABCD    Persegi Panjang PQRS 

c) Segiempat yang memiliki tepat sepasang sisi sejajar. 

 

 

 

  Trapesium ABCD 

4 Buktikan bahwa jika salah satu diagonal belah ketupat sama dengan sisinya 

maka diagonal-diagonalnya mempunyai perbandingan 3:1! 

 

 

 

 

Bukti:  

A 

B 

D 

C 

P 

S R 

Q 

D C 

A B 

S R 

P Q 

A 

B 
C 

D 

A 

D C 

B 

A 

B 

D 

C 
A 

B 

D 

C 
o 
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Andaikan sisi belah ketupat adalah k, maka  

 

 

 

 

 

Ingat sifat belah ketupat: 

Kedua diagonal saling tegak lurus(  tegak lurus ) 

Kedua diagonal saling membagi dua sama panjang (  = ,  = ) 

Maka, 

 

   =  

      =  

Dengan teorema phytagoras 

 

 

 

 

 

 

k 

Maka,  =  

A 

B D 

k k 

k 

o 
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Jadi perbandingan diagonal BD : AC = k : 1,74 k = 1:1,74 

Tidak terbukti. 

5  

d) Gambar rute perjalanan nelayan tersebut! 

 

 

 

e) Bangun jajar genjang 

f)  

 

 

 

 Luas = alas X tinggi 

= 4 X 1,41 

= 5, 65 

 

Jadi luas bangun tersebut adalah 5,65 km
2
 

6  

 

 

 

 

 

(ii)    (ii)    (iii) 

 

 

 

c) Jika A : Sifat-sifat trapesium 

B: Sifat-sifat jajar genjang 

Maka, bentuk diagram venn yangmenyatakan hubungan A dan B 

adalah diagram (i). 

d) Jika A: Sifat-sifat jajar genjang 

A 
B 

A    B A B 

B  A jika semua 

anggota B 

merupakan A   

 

A B jika ada 

anggota A yang juga 

anggota B yaitu C 

A B jika tidak ada 

satupun anggota A 

yang juga anggota B  

4 km 

2 km 

A 

B C 

D E 

Perhatikan segitiga ABE 

Diasumsikan sudut EAB besarnya 45
0
 maka 

segitiga ABE adalah sama kaki siku-siku 

dengan AE = BE 

Maka AE =  = 1,41  

Jadi AE panjangnya 1,41 km. 
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B : Sifat-sifat persegi panjang 

Maka, bentuk diagram venn yang menyatakan hubungan A dan B 

adalah diagram (ii). 

7 Seorang Petani harus membagi sawah yang dimilikinya kepada 4 anaknya 

dengan luas yang sama. Bagaimana petani tersebut membaginya? Dan berapa 

luas tanah yang didapatkan satu orang anak? 

 

 

 

 

 

Jawab: 

 

    

    

  

  

Atau  

 

    

    

  

  

Luas tanah yang didapatkan satu anak: 

Luas =  

  =  

  =  

  = 75 

Jadi luas sawah yang didapatkan tiap anak adalah 75 cm
2
 

20 m 

5 m 

20 m 

10 m 

10 m 

10 m 

20 m 

10 m 

5 m 
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Lampiran 11 

LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KETERAMPILAN GEOMETRI 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi    : Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi soal tes keterampilan geometri yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspekdengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan pengukuran 

keterampilan geometri 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengukuran keterampilan geometri 

yang meliputi keterampilan visual, verbal, 

menggambar, logika, terapan  
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2 Kesesuaian dengan pengetahuan 

geometri siswa SMP 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengetahuan geometriyang 

didapatkan siswa SMP 

     

3 Kesesuaian alokasi waktu dengan beban 

soal 

Banyak dan tingkat kesulitan butir soal tes 

keterampilan geometri disesuaikan dengan 

alokasi waktu yang tersedia 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( )  

Soal tes keterampilan geometri: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

 

Semarang,     Maret 2016 

Validator, 

 

 

 

(.......................................) 

NIP................................... 
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LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KETERAMPILAN GEOMETRI 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi    : Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi soal tes keterampilan geometri yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspekdengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan pengukuran 

keterampilan geometri 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengukuran keterampilan geometri 

yang meliputi keterampilan visual, verbal, 

menggambar, logika, terapan  

     

2 Kesesuaian dengan pengetahuan      
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geometri siswa SMP 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengetahuan geometriyang 

didapatkan siswa SMP 

3 Kesesuaian alokasi waktu dengan beban 

soal 

Banyak dan tingkat kesulitan butir soal tes 

keterampilan geometri disesuaikan dengan 

alokasi waktu yang tersedia 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah    8 10 

Total Skor 18 

Rata-rata skor ( ) 4,5 

Soal tes keterampilan geometri: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KETERAMPILAN GEOMETRI 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi    : Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi soal tes keterampilan geometri yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspekdengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan pengukuran 

keterampilan geometri 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengukuran keterampilan geometri 

yang meliputi keterampilan visual, verbal, 

menggambar, logika, terapan  

     

2 Kesesuaian dengan pengetahuan      
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geometri siswa SMP 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengetahuan geometriyang 

didapatkan siswa SMP 

3 Kesesuaian alokasi waktu dengan beban 

soal 

Banyak dan tingkat kesulitan butir soal tes 

keterampilan geometri disesuaikan dengan 

alokasi waktu yang tersedia 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah    8 10 

Total Skor 18 

Rata-rata skor ( ) 4,5 

Soal tes keterampilan geometri: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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LEMBAR VALIDASI 

SOAL TES KETERAMPILAN GEOMETRI 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Materi    : Segiempat 

Kelas/Semester : VII/2 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi soal tes keterampilan geometri yang saya susun. 

3. Dimohon Bapak/Ibu memberikan nilai pada butir-butir aspekdengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu berikan, dimohon langsung dituliskan 

pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar saran yang 

telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian dengan pengukuran 

keterampilan geometri 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengukuran keterampilan geometri 

yang meliputi keterampilan visual, verbal, 

menggambar, logika, terapan  
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2 Kesesuaian dengan pengetahuan 

geometri siswa SMP 

Butir soal tes keterampilan geometri sesuai 

dengan pengetahuan geometriyang 

didapatkan siswa SMP 

     

3 Kesesuaian alokasi waktu dengan beban 

soal 

Banyak dan tingkat kesulitan butir soal tes 

keterampilan geometri disesuaikan dengan 

alokasi waktu yang tersedia 

     

4 Ejaan dan struktur kalimat 

Bahasa yang digunakan dalam instrumen 

soal keterampilan geometri telah sesuai 

dengan kaidah penulisan Bahasa Indonesia 

yang baik dan benar atau EYD serta 

mudah dipahami dan tidak menimbulkan 

persepsi ganda. 

     

Jumlah     20 

Total Skor 20 

Rata-rata skor ( ) 5 

Soal tes keterampilan geometri: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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384 
 

 



385 
 

 



386 
 

 



387 
 

 



388 
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390 
 

 



391 
 

 



392 
 

 



393 
 

 



394 
 

 



395 
 

 



396 
 

 



397 
 

 



398 
 

 



399 
 

 



400 
 

 



401 
 

 



402 
 

 



403 
 

 



407 
 

 

 
 

 

 

 

 



408 
 

 

 



409 
 

 

 
 

 

 



410 
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Lampiran 17 

HASIL KETERCAPAIAN INDIKATOR KETERAMPILAN GEOMETRI 

 
Nama : DAP 

Nama : DPA 

 

 

No. 

Soal G.a G.b G.c G. d G.e V.a V.b V.c V.d V.e M.a M.b M.c M.d M.e L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1  X  X X  X  X X X  X     X    X    

2   X  X  X  X X   X    X         

3       X X X X X X X   X X   X    X  

4  X  X   X   X X X      X X X   X  X 

5         X X X  X     X X X   X   

6       X  X X X X X    X       X  

7    X X   X   X    X   X X   X X   

No. 

Soal G.a G.b G.c G. d G.e V.a V.b V.c V.d V.e M.a M.b M.c M.d M.e L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1    X X  X   X X       X    X X   

2   X  X  X X X X   X             

3   X  X  X  X X  X X    X   X    X  

4    X      X X       X X X   X  X 

5         X X X  X      X X      

6       X  X  X X X    X       X  

7        X   X    X       X    
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Nama : SFA 

 

Nama :YA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Soal G.a G.b G.c G. d G.e V.a V.b V.c V.d V.e M.a M.b M.c M.d M.e L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1       X   X X  X     X X   X X   

2         X X X               

3       X  X X X X        X    X  

4       X   X X X      X X X   X  X 

5        X X X X  X     X X X   X   

6       X  X X X X X    X       X  

7        X   X    X       X    

No. 

Soal G.a G.b G.c G. d G.e V.a V.b V.c V.d V.e M.a M.b M.c M.d M.e L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1     X    X X X  X     X    X X   

2          X                

3       X  X X              X  

4       X   X X X      X X X   X  X 

5         X X X  X     X X X      

6         X  X X            X  

7        X   X    X       X    
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Nama : MNA 

No. 

Soal G.a G.b G.c G. d G.e V.a V.b V.c V.d V.e M.a M.b M.c M.d M.e L.a L.b L.c L.d L.e T.a T.b T.c T.d T.e 

1         X    X     X        

2         X X                

3                          

4    X      X X       X X X   X  X 

5             X             

6       X    X X X    X       X  

7           X               
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Lampiran 18 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

1. Wawancara untuk soal no. 1, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Segiempat apa sajakah yang dapat dibentuk dalam bangun tersebut? 

 Jelaskan masing-masing bangun tersebut beserta ukurannya! 

 Jelaskan bagaimana kamu menghitung luas bangun tersebut! 

2. Wawancara untuk soal no. 2, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Apa nama bangun tersebut? Jelaskan jawabanmu! 

 Beri nama/ labeli bangun yang telah kamu gambar! 

 Jika bangun tersebut bukan belah ketupat, apa yang membedakan 

bangun tersebut dengan belah ketupat? 

3. Wawancara untuk soal no.3, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Termasuk sifat-sifat bangun segiempat apakah sifat-sifat tersebut? 

Coba jelaskan jawabanmu! 

 Jelaskan bagaimana kamu mensketsa bangun tersebut dan 

melabelinya! 

4. Wawancara untuk soal no.4, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Gambarkan bangun yang dimaksud pada soal? 

 Sebutkan bagian-bagian dari bangun tersebut! 

 Bagaimana sifat-sifat bangun belah ketupat? 

 Bagaimana kamu membuktikan perbandingan diagonal-diagonalnya? 

5. Wawancara untuk soal no. 5, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Menjadi bentuk bangun apakah rute perjalanan nelayan? Jelaskan! 

 Sebutkan sifat-sifat dari bangun tersebut! 

 Bagaimana kamu mencari luas gambar daerah bangun tersebut? 

6. Wawancara untuk soal no.6, data yang diambil dari  jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Diagram venn manakah yang menyatakan hubungan sifat-sifat 

trapesium dengan jajar genjang? 

 Apa perbedaan trapesium dengan jajar genjang? 

 Diagram venn manakah yang menyatakan hubungan sifat-sifat persegi 

panjang dengan jajar genjang? 

 Apa perbedaan persegi panjang dengan jajar genjang? 
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 Diagram venn manakah yang menyatakan hubungan sifat-sifat persegi 

panjang, persegi, dengan jajar genjang? 

 Jadi, bagaimana hubungan bangundatar-bangun datar segiempat yang 

dapat kamu simpulkan? 

7. Wawancara untuk soal no.7, data yang diambil dari jawaban siswa terhadap 

pertanyaan: 

 Berbentuk bangun datar apakah sawah petani tersebut? 

 Berapa ukuran masing-masing sisi sawah tersebut? 

 Bagaimana kamu membagi sawah tersebut menjadi 4 bagian supaya 

luasnya sama? Labeli tiap bagiannya! 

 Adakah cara lain untuk membaginya? 
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Lampiran 19 

LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes pedoman wawancara. 

3. Dimohon Bapak memberikan nilai pada butir-butir aspek dengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi dengan tujuan penelitian 

Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

sesuai kriteria/ indikator untuk 

mengungkapkan keterampilan geometri 

siswa 

     

2 Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pedoman 

wawancara keterampilan geometri 

jelas,mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 
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Jumlah      

Total Skor  

Rata-rata skor ( )  

Pedoman Wawancara: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Semarang,     Maret 2016 

Validator, 

 

 

(.......................................) 

      NIP...................................
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes pedoman wawancara. 

3. Dimohon Bapak memberikan nilai pada butir-butir aspek dengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi dengan tujuan penelitian 

Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

sesuai kriteria/ indikator untuk 

mengungkapkan keterampilan geometri 

siswa 

     

2 Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pedoman 

wawancara keterampilan geometri 

jelas,mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 

     

Jumlah    4 5 

Total Skor 9 
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Rata-rata skor ( ) 4,5 

Pedoman Wawancara: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes pedoman wawancara. 

3. Dimohon Bapak memberikan nilai pada butir-butir aspek dengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi dengan tujuan penelitian 

Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

sesuai kriteria/ indikator untuk 

mengungkapkan keterampilan geometri 

siswa 

     

2 Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pedoman 

wawancara keterampilan geometri 

jelas,mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 
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Jumlah    4 5 

Total Skor 9 

Rata-rata skor ( ) 4,5 

Pedoman Wawancara: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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LEMBAR VALIDASI 

INSTRUMEN PEDOMAN WAWANCARA 

 

Petunjuk: 

1. Berikut ini diberikan daftar penilaian terhadap instrumen penelitian. 

2. Mohon Bapak berkenan memberikan penilaian soal tes keterampilan 

geometri ditinjau dari beberapa aspek, penilaian umum dan saran-saran 

untuk merevisi instrumen tes pedoman wawancara. 

3. Dimohon Bapak memberikan nilai pada butir-butir aspek dengan cara 

memberi tanda  angka pada kolom yang tersedia dengan bobot yang 

telah disediakan. 

4. Skala penskoran yang digunakan adalah: 

Sangat sesuai : 5 

Sesuai   : 4 

Cukup sesuai  : 3 

Kurang sesuai  : 2 

Tidak sesuai  : 1  

5. Untuk saran-saran yang Bapak/Ibu/Saudara berikan, dimohon langsung 

dituliskan pada naskah yang perlu direvisi, atau dituliskan pada lembar 

saran yang telah tersedia. 

Penilaian ditinjau dari beberapa aspek: 

No. Aspek yang dinilai 
Skala Penilaian 

1 2 3 4 5 

1 Kesesuaian isi dengan tujuan penelitian 

Pertanyaan dalam pedoman wawancara 

sesuai kriteria/ indikator untuk 

mengungkapkan keterampilan geometri 

siswa 

     

2 Penggunaan bahasa 

Bahasa yang digunakan dalam pedoman 

wawancara keterampilan geometri 

jelas,mudah dipahami, dan tidak 

menimbulkan persepsi ganda. 
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Jumlah     10 

Total Skor 10 

Rata-rata skor ( ) 5 

Pedoman Wawancara: 

 Tidak Valid (belum dapat digunakan); 

Kurang Valid (dapat digunakan dengan revisi besar); 

Valid (dapat digunakan dengan revisi kecil); 

Sangat Valid (dapat digunakan tanpa revisi); 

Saran-saran: 

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

................................................................................................................................. 
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Lampiran 20 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK DAP 

P  : Coba ceritakan bagaimana kamu mengerjakan soal ini! 

DAP  : Bangun soal ini saya bagi menjadi bangun trapesium 1, persegi panjang, 

trapesium 2, dan persegi. Terus saya cari luas masing-masing Bu. 

P : Bagaimana kamu menghitung luas trapesium 1? 

DAP  : dengan rumus luasnya bu,  

P  : a sama b nya yang mana? 

DAP  : ini sama ini bu (sambil menunjuk sisi) 

P  : Berapa ukuran kedua sisi itu? 

DAP  : 18 cm bu 

P : Darimana kamu dapat 18 cm? 

DAP  : 6 + 12 

P  : Darimana kamu dapat 12? 

DAP  : sama dengan sisi bawah ini bu (sambil menunjuk sisi paling bawah) 

P : lalu tingginya yang mana? 

DAP  : yang berdiri ini bu 8 cm (sambil menunjuk gambar) 

P : lalu bagaiamana kamu menghitung luas persegi panjang? 

DAP  : mengalikan panjang dengan lebarnya bu,  

P  : 8 sama 10 kamu dapat darimana nak? 

DAP  : di soal bu, ini sama ini (sambil menunjuk gambar) 

P  : Terus, bagaimana kamu mencari luas trapesium 2? 

DAP  : sama dengan cara mencari luas trapesium 1 bu, a dan b nya juga 

ukurannya sama, yang berbeda adalah ukuran tingginya, 

 

P : Yang persegi, bagaimana caramu mencari luasnya? 

DAP  : mengalikan sisi-sisinya bu,  

P  : Apakah kamu memahami soal nomor 2 ini?  

DAP  : Paham 

P  : apa yang diminta dar soal nomor 2 ini? 

DAP  : menggambar Bu 

P  : Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di soal ini, bangun apakah 

yang dimaksud pada soal? 

DAP  :  persegi Bu 

P  : coba kamu labeli gambar yang kamu buat? 

DAP  : persegi abcd 

P  : Apakah kamu masih ingat bagaimana aturan untuk melabeli atau 

memberi nama bangun? 

DAP  : Pake huruf Bu 

P : Ada lagi, selain pake huruf, aturannya apalagi 

DAP  : Em,,,ndak tau Bu. 

P : Darimana kamu tahu kalau bangun ini adalah bangun persegi? 
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DAP : Karena mempunyai 4 sisi dan sudutnya siku-siku. 

P : kemudian yang b. Apakah ini belah ketupat?   

DAP  : tidak 

P : Jadi, yang disebut belah ketupat itu bangun yang bagaimana si? 

DAP  : yang bentuknya ketupat, sudutnya tidak siku-siku bu 

P  : kenapa ini bukan belah ketupat? 

DAP  : karena belah ketupat tidak memiliki 4 titik sudut yang semuanya siku-

siku 

P : Ada lagi yang membedakan persegi dengan belah ketupat? 

DAP  : belah ketupat menenm pati bingkainya dengan 4 cara terus kalau persegi 

8 cara 

P  : ada lagi yang membedakan? 

DAP  : nggak ada bu 

P  : Bangun apakah yang memiliki sifat-sifat seperti yang disebutkan di soal? 

DAP  : yang a) belah ketupat, b) persegi, c) persegi panjang 

P  : adakah bangun lain yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan pada 

poin a)? 

DAP  : Ndak ada bu 

P  : adakah bangun lain yang memiliki sifat seperti yang dinyatakan pada 

poin b)? 

DAP  : Ndak tau bu 

P  : Apakah kamu paham soal nomor 4 ini? 

DAP  : Paham Bu, tapi saya bingung bagaimana mulai mengerjakannya 

P  : Apa yang diminta dari soal ini? 

DAP  : membuktikan kalau panjang diagonalnya itu 3:1 

P  : Coba sebutkan unsur-unsur belah ketupat 

DAP  : Sisi yang sama panjang, diagonal 

P : Ada lagi? 

DAP  : sudah bu 

P : kamu tahu sifat-sifat belah ketupat? 

DAP : sedikit bu, sisinya sama panjang semua, terus punya diagonal 

P : Diagonalnya bagaimana? 

DAP  : dua bu 

P  : Apakah kamu memahami soal nomor 5? 

DAP  : Paham Bu 

P  : Darimana kamu tahu bahwa bangun yang terbentuk adalah jajrgenjang? 

DAP  : Pas tak gambar bentuknya mirip jajargenjang bu 

P  : Bisakah kamu menyebutkan sifat-sifat jajargenjang 

DAP  : Punya 4 sisi, dua sejajar sama panjang, dua lagi juga sejajar sama 

panjang 

P  : Ada lagi? 

DAP  : emm,,, sudah bu 

P : Jelaskan bagaimana kamu tadi menghitung luas jajrgenjang yang 

terbentuk! 

DAP  : alas dikali tinggi 4 x 2 = 8 km 
2
  

P : Alasnya yang mana? Tingginya 2 km? 
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DAP  : yang ini bu (sambil menunjuk gambar, subjek salah menebak tinggi 

jajargenjang) 

P : Apakah kamu memahami soal nomor 7 ini? 

DAP  : Paham bu 

P : Apa yang ditanyakan dari soal ini? 

DAP  : mencari luas sawah bu? 

P : luas sawah siapa? 

DAP  : petani bu yang punya 4 anak 

P : Terus, sudah itu saja yang ditanyakan? 

DAP  : Iya bu 

P : Berbentuk bangun datar apakah sawah petani tersebut? 

DAP : Persegi dan persegi panjang 

P : darimana kamu tahu kalau sawah petani itu berbentuk persegi dan persegi 

panjang? 

DAP : itu gambarnya kan gabungan persegi dan persegi panjang bu 

P : lalu bagaimana kamu menghitung luas sawah petani 

DAP  : saya hitung luas persegi sama persegi panjang bu, yang persegi sisi kali 

sisi berarti 10 dikalikan 10 hasilnya 100 terus yang persegi panjang 

panjang dikalikan lebar berarti 20 dikali 20 hasilnya 400. 

P : berarti ukuran persegi panjang, panjangnya 20 m dan lebarnya 20 m? 

DAP  : Iya bu 

P : Bisakah kamu sketsakan sawah petani yang diterima satu anak petani? 

DAP  : Tidak bisa Bu 
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Lampiran 21 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK DPA 
 

 

P : Kemarin waktu mengerjakan 7 soal ini, malamnya sudah bejar belum? 

DAP : Sudah 

P : Sudahya..pernahmengerjakansalahsatusoalini, miripmisalkan 

DAP : Sudah 

P : Yang mirip yang mana? 

P : Nomor  2, 3, 4, 5, 6, 7 sudahpernah? 

DAP : Nomor  6belumpernah 

P : Sudahada di LKS ya? 

DAP : Iya, 

P : Tapikalau yang kelas 6 sudahdiajarkan? 

DAP : Sudah 

P : Kamukemarenwaktungerjaininisudahmaksimal? 

DAP : Belum 

P : Kenapabelumnya? 

DAP : Karenanomor 4, karenabelumpahammaksudnya 

P : Cobadiceritakanlagi, kemarenkamumnegerjakannomor 1 

itucaranyabagaimana? 

DAP : Pertamamencaari trapezium dulu. Trapezium 1 dantrapezium  2. 

P : Cobadituis yang 1 yang manadan yang 2 yang mana? 

DAP : Yang initrapezium  1dan yang ini trapezium  2  

P :Tadikamumengatakanbangun yang inidanitumerupakan trapezium. 

Kenapahaltersebutdikatakan trapezium? 

DAP : Karenamempunyai 2 sisi yang sejajar 

P : Teruskalaubangun yang ini yang sejajar yang mana? 

DAP : yang ini 

P : Dan kenapakamuinidisebutpersegipanjang? 

DAP :  karena 90° 

P : Darimanakamutahuini 90° 

DAP : Karenategaklurus 

P : Terus yang inikenapakamusebutpersegi? 

DAP : karenakeempatsisinyasama 

P : Terushasilnya? 

DAP : 114 

P : Lanjutsoalnomor 2. Kamupahammaksudnomor 

2?Padagambartersebutsetelahadanyaciri-ciriinijawabankamu, 

inibangunapa? 

DAP : Persegi 

P : Kenapa kamu bisa mengatakan kalau bangun ini adalah bangun persegi 

DAP : Karena ciri-ciri yang disebutkan adalah bangun persegi 

P : kemudian yang poin b ya? Apakah bangun tersebut belah ketupat? 

DAP : Bukan 
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P : Kenapa 

DAP : karena bangun tersebut adalah bangun persegi, ciri-ciri yang disebutkan 

adalah ciri-ciri bangun persegi 

P : Persegi sama belah ketupat itu beda apa sama? 

DAP : emmmm,,,beda 

P : Kamu tahu bedanya antara persegi dengan belah ketupat? 

DAP : Ndak tau 

P : coba kamu gambar belah ketupat yang mana persegi yang mana 

DAP  : menggambar 

P : Belahketupatitugagaimana>?sifat-sifatnyadansisi-sisinya? 

DAP : Belah ketupat itu terdiri dari dua Segitigasama kaki dan belah ketupat 

sisi-sisinya sama semua 

P : Kenapabangun yang initidakkamusebutbelahketupat? 

DAP : KarenaSisinyabeda 

P : kalausudutnyasamaataubeda? 

DAP : berbeda 

P : Kalaulayang-layangsisinyasamatidak? 

DAP : Tidak 

P : ganti soal nomor 3, paham maksud soalnya? 

DAP : paham 

P : terusmenurut kamu ini ada 2, kenapa ada 2? 

DAP : Karena sifat yang disebutan adalah sifat persegi panjang dan jajargenjang 

P : jadisifat yang ditunjukkananatara  a, b, dan c ada di 

persegipanjangdanjajargenjang. 

Apakahpersegipanjangdanjajargenjangsama? 

DAP : bedanyadisudutnya. kalaupersegipanjangsudutnya 

90°danjajargenjangberbedadansisinyabeda 

P : kamu paham soal no 4? 

DAP : nggak paham bu 

P  : tapi kamu paham yang kamu gambar ini? 

DAP : Paham bu itu belah ketupat 

P : Sudah pernah mengerjakan soal seperti ini? 

DAP : belum pernah 

P : Kamutahukalaiinijajargenjangdarimana? 

DAP : daribentuknyakarenahampirsamadenganpersegipanjang 

P : kamutahujajargenjangdarimana/ 

DAP : Karenadiajarkandikelas 

P ; ciri-cirijajargenjang? 

DAP : daridiagonalnyasaling membagi dua samapanjang 

P : Terus? 

DAP : sisinya sejajar terus sama panjang 

P : Lalu bagaimana kamu mencari luasnya? 

DAP : dikalikan axt 

P : lalu bagaimana kamu menentukan tinggi adalah 1,5 dr mana? 

DAP : mengira-ngira bu 

P : dalambangunsegiemapatterdapatapasaja? 
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DAP : Layang-layang, jajaergenjang, belahketupat, danpersegipanjang, persegi.  

P : apakamutahumasing-masingsifatdaribanguntersebut? 

DAP : Tahu 

P : kalau persegi sifatnya bagaimana? 

DAP : Persegimemilikisudut 90° punya 4 sisi yang sama panjang diagonalnya 

sama panjang,  

P : Punya simetri lipat? 

DAP :punya 2 

P  :Punya simetri putar? 

DAP : punya 4 sisi 

P :Terus kalau persegi panjang sifatnya bagaimana? 

DAP : 4 sudutnya 90
0
, 2 pasang sisi-sisinya sejajar dan sama panjang, punya 

diagonal, 2 simetri lipat 

P : Belah ketupat sifat-sifatnya bagaimana?  

DAP : 4 sisinya sama panjang, diagonalnya membagi 2 sama panjang 

P : Trapesium itu yang bagaimana sih? Kamu tahu ini trapesium dari mana? 

DAP : Karena gambarnya seperti ini. 

P : Sebutkan sifat-sifatnya? 

DAP : Lupa bu 

P : Kamu tahu hubungan antar bangun ini? 

DAP : tahu bu, sama-sama bangun segiempat, sama-sama punyai 4 sudut. 

DAP : Jajar genjang itu punya anak persegi panjang, persegi panjang bisa jadi 

persegi , jajar genjang sama belah ketupat ada hubungannya mempunyai 

dua diagonal saling membagi dua sama panjang, layang-layang sama jajar 

genjang punya perbedaan 

P : Ini ada 3 diagram ya, kamu mudeng maksud dari diagram 1? 

DAP : mudeng  

P : Coba jelaskan maksud dari masing-masing bentuk diagram ini? 

DAP : yang i ada semua, yang ii ada yang sama dan ada yang tidak sama, yang 

iii tidak ada yang sama 

P : Kamu paham maksud soalnya? 

DAP : disuruh mencari luas tanah yang diberikan kepada satu orang anak 

P : kamu cara mencarinya bagaimana tadi? 

DAP : mencari luas persegi panjang yang ini sama ini (sambil menunjuk 

gambar) kemudian saya bagi 4 

P : Bagaimana sketsa gambar sawah yang didapatkan setiap anak? 

DAP : 

P : yakin ukurannya sama besar? 

DAP : eeemmmm nggak bu 

P : ini bangun apa sih? 

DAP : gabungan bu, persegi sama persegi panjang 

P : Adakah gambar lain yang dapat dibuat untuk mensketsakan tanah yang 

didapatkan masing-masing anak? 

DAP : Ndak tau 
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Lampiran 22 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK SFA 
 

 

P : Kemarin mengerjakan ini sebelumnya belajar ndak 

SFA : Waktu malamnya belajar bu 

P :Dari ketujuh soal ini yang paling sulit yang mana 

SFA :  yang nomor 4 

P : Yang lain mudeng ya? 

SFA : Ada yang mudeng ada yang ndak bu 

P : yang ndak mudeng yang nomor berapa? 

SFA :  Nomor 4 

P : Bangun apa ini? 

SFA : Trapesium, persegi, persegi panjang 

P : coba ceritakan bagaimana kamu mencari luas bangun gabungan ini? 

SFA : persegi panjang 8x6= 48 , trapesium (1/2 x 8+4 x 10), persegi 4x4, trus 

yang ke 3(1/2 x 12+4 x 8) 

P : Kenapa ini kamu sebut trapesium 

SFA : karena sisi yang berhadapan sejajar 

P : coba tunjukkan sisi yang sejajar 

SFA :  ini bu (sambil menunjuk, sudah benar) 

P : Kamu tahu ini persegi panjang dari mana? 

SFA : dari garis bantu, ininya sama panjanng sejajar sepasang-sepasang 

P : Terus luas semuanya berapa jadinya 

SFA :  124 cm2 

P : Pekerjaanmu yang salah yang mana? 

SFA : cara menghitung 

P : 4 dapat dari mana? 

SFA :  saya kira ini bu, ini sama ini, harusnya ini sama ini 

P : tingginya berapa? 

SFA : ini 

P : lo kok yang ini? kalau trapesiumnya ini harusnya sampe ini saja 

SFA : bangun apa? 

P : persegi panjang 

SFA : darimana kamu tahu? 

P : karena yang disebutkan ciri persegi panjang 

SFA : bedanya persegi panjang sama belah ketupat apa? 

P : sisinya sama panjang, sudutnya siku-siku. Diagonalnya belahketupat 

tegak lurus perseg panjang tidak 

P : Adakah dari poin a selain bangun layang –layang? 

SFA :  ndak ada  

P : untuk poin b, selain bangun belah ketupat bangun apa lagi? 

SFA : Jajar genjang 

P : yang poin c jawabanmu persegi panjang ya? coba tunjukkan sepasang sisi 

sejajrnya yang mana? 
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SFA :  ini sama ini 

Berarti ini sama ini g sejajar? 

Sama panjang 

P : Bedanya trapesium sama persegi panjang apa? 

SFA : ndak tau bu 

P : 

SFA :  

P : Kamu paham soalnya? 

SFA : Kurang paham bu 

P : Sudah pernah mengerjakan soal seperti ini? 

SFA : sudah 

P : kamu tahu bangun ini jajar genjang dari mana? 

SFA : Ini kan menuju arah barat terus ke... terus ke ,,,, jadi bentuk jajar 

genjang? 

P : bagaimana  kamu mencari luasnya? 

SFA : Alas x tinggi, 4 km x 2 km 

P : Kamu tahu ukuran tingginya dari mana 

SFA : ini kan ke arah timur laut 2 km bu, jadi tingginya 2 km 

P : Jadi tingginya yang mana? 

SFA : yang ini bu (menunjuk sisi tegak lurus) 

P : jadi ini sama dengan ini? 

SFA :  sama bu 

P : Paham maksud ketiga diagram ini? 

SFA : Yang nomor 1 mudeng bu, ...... 

P : Trapesium dengan jajar genjang sama atau beda 

SFA :  Beda 

P : jawaban kamu yang ke dua no 2, berarti apa? 

SFA : sama sama panjang dan sejajar sisi yang berhadapan, kalau jajargenjang 

sudut yang berdekatan 180 derajat sedangkan persegi panjang ke 4 

sudutnya siku-siku 

P : disuruh apa in? 

SFA : menghitung luas 

P :coba kamu sketsakan gambar sawah yang diterima setiap anak petani? 

SFA :  

P : Coba jelaskan bagaimana kamu mencari luas sawah kemarin 

SFA :  saya bagi bangunnya jadi dua bagian, persegi sama persegi panjang, 

terus saya hitung luas masing-masing bu etelah itu tak jumlahkan 

P : Sudah selesai gitu aja? 

SFA : emmm 

P : luas sawah yang didapatkan setiap anak berapa? 

SFA :  harusnya ini dibagi 4 bu, tapi saya kemarin ragu-ragu, soalnya kata 

teman sebangku Cuma dicari luasnya 
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Lampiran 23 

 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK YA 
 

 

P :   Selamat siang yunita arthavia 

YA : Selamat siang buk 

P : Ya, bagaimana, hari ini sehat? 

YA : iya buk 

P : Tadi kamu sudah mengerjakan 7 soal tes keterampilan geometri, tadi 

malam sudah belajar belum? 

YA : sudah 

P : Dari ke tujuh soal ini tadi ada yang sudah pernah kamu kerjakan belum? 

YA : Soal yang pernah saya kerjakan ada yang seperti itu 

P : Mirip ya, dari ketujuh soal ini yang menurut kamu paling susah yang 

mana? 

YA : nomer empat buk 

P :yang nomer 4 tentang pembuktian ya? 

YA : iya 

P : Sekarang ibu mau tanya soal yang nomer 1 coba kamu lihat, lihat 

jawabanmu dan lihat soalnya! Dari soal ini kamu paham maksud soalnya? 

YA : paham buk 

P : paham ya, ini disuruh mencari apanya? 

YA : Luas 

P : mencari luas segi? Luas bangun datar ya? Sebelum kamu kasih garis 

bantu, menurut kamu ini bangun apa? Apakah merupakan segi 4? 

YA : campuran 

P : yang mau dicari itu luasnya, coba kamu ceritakan bagaimana tadi kamu 

mencari luas bangun ini? terdiri dari bangun apa saja? 

YA : persegi panjang, trapesium, persegi 

P :kenapa ini kamu sebut persegi panjang? 

YA : sisi yang berhadapan sama panjang 

P : mengapa yg no 2 dan 3 trapesium? Kamu tau g trapesium itu apa? 

YA : bangun trapesium karena ada alas sama tinggi 

P : jajar genjang juga punya alas dan tinggi, lalu menurutmu apa yang 

membedakan trapesium dan jajar genjang? 

Sambil menggambar jajargenjang dan trapesium guru bertanya bangun yg mana 

yg merupakan jajrgenjang dan bangun yang mana yg trapesium? 

YA : yang ini bu(sambil menunjuk bangun) 

P : kenapa ini jajar genjang 

YA : karena ada alas sama tinggi 

P : nah ini kenapa kamu mengatakan trapesium? 

YA : ada sisi sejajar berhadapan sejajar 

P :bangun ke 4 bangun apa?  

YA : persegi 
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P :kenapa itu kamu katakan persegi 

YA : karena sisi-sisinya sama panjang 

P : ceritakan jawaban kamu untuk mencari luas bangun campuran ini 

YA : untuk mencari luas bangun ini saya bagi jadi 4 bangun 

P  :  

YA  : bangun pertama cara mencari luasnya panjang kali lebar jadi 8 x 6, yang 

bangun kedua setengah jumlah sisi sejajar kali tinggi  ½ x 8+10 x 4 

kemudian yang ketiga sama ½ kali jumlah sisi sejajar kali tnggi ½ x 8+8 x 

4 

P  : Coba tunjukkan ukurannya pada gambar 

YA  :  sisi sejajarnya yang atas 6 yang bawah 8, ½ x 8+8 

P  : ini kenapa bisa delapan? 

YA  : soalnya aku tadi mengira ini sama dengan yang ini bu, jadi sama sama 8  

P  : yang bangun keempat caramu bagaimana? 

YA : 4x4 bu 

P  : jadi kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah 

YA  : Dijumlahkan semua bu hasil hitungan luasnya 

P  : Kamu paham maksud soalnya?  

YA  : Paham 

P  : disuruh apa ini? 

YA  : membuat sketsa gambar sesuai ciri-ciri gambar 

P  : Berdasarkan ciri-ciri yang telah disebutkan di soal ini, menurut kamu 

gambar dari soal no 2 ini seperti ini ya? 

YA  :  iya bu 

P  : coba kamu labeli gambar yang kamu buat? 

YA  : persegi ABCD (di sini ditemukan siswa belum mampu melabeli suatu 

bangun, diagnosa, lupa) 

P  : kemudian yang b. Apakah ini belah ketupat?   

YA  : tidak 

P  : kenapa ini bukan belah ketupat? 

YA  : karena sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar 

P  : dari sifat-sifat yang disebutkan yang tidak memenuhi sifat belah ketupat 

yang mana? 

YA  :  

P  : tolong jelskan sama ibu yang kamu sebut persegi panjang itu bangun 

yang bagaimana? 

YA  : kalau yang persegi panjang itu sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar kalau belah ketupat semua sisinya sama panjang 

P  : apakah adalagi bangun yang keempat sisinya sama panjang selaain belah 

ketupat?  

YA  : persegi 

P  : lalu yang membedakan antara persegi dan belah ketupat, apa menurut 

kamu? 

YA  : jika belah ketupat diagonalnya saling berpotongan tegak lurus 

P  : coba kamu gambarkan belah ketupat sama persegi 

YA  :  
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P  : berarti sama dong belah ketupat dengan persegi, coba kamu amati lagi 

gambar yang kamu buat, apa yang membedakan persegi dengan belah 

ketupat? 

YA  : belah ketupat menenmapati bingkainya dengan 4 cara terus kalau persegi 

8 cara 

P  : ada lagi yang membedakan? 

YA  : g ada bu 

P  : nah tadi masih ingat kalau perbedaan jajar genjang sama trapesium apa 

tadi? 

YA  : kalau jajargenjang punya alas dan tinggi kalau trapesium punya dua sisi 

yang sejajar berhadapan  

P  : kamu sudah pernah mengerjakan soal seperti ini? 

YA  : sudah 

P  : soal yang a menurut kamu itu bangun layang2 kenapa? 

YA  : dua pasang sisinya sama panjang 

P  : kalau sama panjang dikasih lambang bagaimana? 

ada lagi ndak bangun selain layang 2 yang punya dua pasang sisi sama 

panjang? 

YA  : persegi panjang 

P  : ada lagi selain layang-layang dan persegi panjang 

YA  : sudah bu 

P  :  kemudian yang b.) sifatnya apa tadi, sudut yang berhadapan sama besar 

titik potong diagonal membagi diagonal menjadi dua sama panjang, 

menurut kamu itu belah ketupat, coba tunjukkan kenapa itu bisa belah 

ketupat 

YA  : sudut yang berhadapan sama besar 

P  : sudut yang mana, coba tunjukkan! Kemudian tunjukkan juga titik potong 

diagonal membagi diagonal menjadi dua sama panjang! 

YA  :  

P  : ada lagi ndak bangun selain belah ketupat yang memenuhi sifat bangun 

seperti yang disebutkan tersebut? 

YA  : belah ketupat 

P  : kemudian yang c). Menurut kamu jawabannya adalah perseg panjang, 

menurut kamu persegipanjang sisi yang sejajarnya itu yang mana si? 

YA  : 

P  : berarti ada dua dong, benar ndak jawabanmu tadi? 

YA  : salah bu 

P  : sekarang kamu bisa cari jawaban yang benar ndak? 

YA  : trapesium buk 

P  : coba gambarkan bangunnya? 

yang menunjukkan sisi yang sejajar yang mana? 

YA  :  

P  : ada lagi bangun lain selain trapesium? 

YA  : sudah buk 

P  : coba kamu labeli masing-masing bangun ini! 

YA  :  
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P  : kamu bisa mengerjakan soal ini? 

YA  : Ndak bisa buk, tapi aku paham buk, tapi saya mengerjakannya baru 

sampai menggambar buk, trus saya kehabisan ide waktunya keburu habis 

P  : kamu tahu sifat-sifat belah ketupat ndak? 

YA  :  tau buk, keempat sisinya sama panjang, diagonalnya membagi dua sama 

panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

P  : bagian-bagian dari belah ketupat yang kamu tahu apa selain sisi 

YA  : sudut, diagonal, , 

P  : kamu paham maksud soal ini? 

YA  : paham  

P  : sudah pernah mengerjakan soal seperti ini? 

YA  : sudah bu di SD 

P  : masih ingat arah mata angin ya 

YA  : masih bu 

P  : kenapa bisa disebut jajar genjang 

YA  : karena sisi yang berhadapan sama panjang 

P  : masih ingat sifat-sifat dari jajar genjang? 

YA  : sisi yang berhadapan sama panjang, (ditemukan siswa mengalami salah 

pemahaman konsep mengenai diagonal, yang dia kira diagonal adalah 

selalu tegak lurus dan membagi dua bangun sama besar atau menyamakan 

antara diagonal dan simetri lipat) diagonal-diagonal jajar genjang saling 

membagi dua sama panjang, cara menempati bingkainya ada dua cara, g 

punya simetri putar (siswa belum paham apa yang disebut simetri putar) 

P  : bagaimana kamu mencari luas daerah yang terbentuk dari lintasan 

tersebut? 

YA  : alasnya 4 dan tingginya 2 km buk jadi luasnya 8 km
2
  

P  : Sudah pernah diajari himpunan? Dan diagram venn? 

YA  : sudah bu 

P  : kamu paham soal no. 6 

YA  : paham bu 

P  : coba kamu jelaskan dg bahasamu maksud dari ketiga diagram ini 

bagaimana! 

YA  : untuk yang no. 1 B sama dengan A dan B lebih sedikit daripada A, semua 

sifat B termasuk sifat A, yg no.2 ada kesamaan antara sifat A dan sifat B, 

yang no. 3 tidak ada sifat yang sama antara A dengan B 

P  : yang a) masih ingat sifat-aifat trapesium? Coba sebutkan sambil 

mengaggambarkan! 

YA  : mempunyai sepasang sisi yang sejajar, sudut yang berdekatan sama 

dengan 180
0
,  cara menempati bingkainya dengan 4 cara, ga punya simetri 

lipat, g punya simetri putar 

P  : Trapesium ada berapa jenis? Coba gambarkan juga! 

YA  : trapesium siku-siku, sama kaki, dan sembarang 

P  : jadi menurut kamu jawaban yang a itu diagram no 3, kenapa? 

YA  : karena tidak ada sifat yang sama antara sifat-sifat trapesium 

dengan jajar genjang 
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P  : Nah sekarang untuk yang poin b) coba sebutkan sifat-sifat persegi 

panjang! 

YA  : keempat sudutnya siku-siku, sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar, diagonalnya saling membagi dua sama panjang (siswa mengalami 

salah di sini, dikira diagonalnya tegak lurus) 

P  : jawaban kamu untuk poin b adalah diagram no 2, jelaskan alasannya! 

YA  : karena ada sifat yang sama, diagonalnya membagi dua sama panjang, 

sudutnya berbeda, sisinya juga beda yang trapesium sepasang sejajar, 

kalau jajargenjang punya dua pasang, sudutnya trapeium berdekatan 180 0 

kalau jajargenjang sudut yang berhadapan sama besar.  

P  : coba tunjukkan alasan dari jawabanmu dengan menunjuk gambar 

YA  : 

P  : Sekarang perbedaan trapesium dengan jajargenjang apa? 

YA  : sudutnya jajargenjang berhadapan sama besar bu, persegi panjang 

keempat sudutnya siku-siku 

P  : apakah kamu tahu hubungan antar bangun segiempat? 

YA  : iya bu (menggambar skema hubungan antar bangun datar) jajar genjaang 

dapat dibuat belah ketupat (anak masih ragu menjawab) 

P  : kamu paham maksud soal no 7 ini? 

YA  : paham bu, disuruh mencar luas yang didapatkan satu orang anak 

P  : coba gambarkan ilustrasinya! 

YA  : 

P  : coba kamu ceritakan bagaimana tadi kamu mengerjakan soal ini! 

YA  : saya hitung luas seluruhnya dulu bu baru saya bagi empat 

P  : itu baru kamu bagi tiga, dhal harusnya dibagi empat bagaimana 

gambarnya? 

YA  : ndak bisa bu, nyerah 
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Lampiran 24 

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN SUBJEK MNA 

 

P  : coba kamu ceritakan bagaimana tadi kamu mencari luas bangun tersebut! 

MNA : Luas bangun ini terdiri dari luas beberapa bangun bu, yaitu segitiga, 

trapesium, persegi (siswa sambil menunjukkan bangunnya) 

P  : terus bagaimana mencari luas bangunnya? 

MNA : Trapesium satu memakai rumus   hasilnya 14 cm
2
. Kemudian 

yang persegi panjang itu memakai rumus  hasilnya 48 cm
2
. Yang 

persegi itu  bu hasilnya 16 cm
2
, lalu yang trapesium kedua itu sama 

rumusnya dengan trapesium satu, hasilnya 28 cm
2
. Kemudian dijumlahkan 

semua hasilnya 104 cm
2
. 

P  : jawabanmu untuk  soal no 2 a adalah bangun persegi panjang ya, sifat 

persegi panjang yang belum disebutkan di sini apa?  

MNA : dapat menempati bingkainya dengan 4 cara, punya simetri lipat 2, punya 

1 simetri putar  

P  : Apakah bangun tersebut belah ketupat? 

MNA : ndak bu, karena ini persegi panjang dan ciri-ciri yang disebutkan ada 

yang bukan ciri-ciri belah ketupat 

P  : yang mana yang bukan sifat belah ketupat? 

MNA : sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang, mempunyai 4 sudut yang 

masing-masing sudutnya siku-siku  

P  : dari sifat-sifat ini yang juga merupakan sifat belah ketupat yang mana? 

MNA : kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang 

P  : poin a kenapa jawabanmu belah ketupat, jajargenjang, persegi panjang? 

MNA : karena yang mempunyai sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan 

sejajar terus sudut-sudut yang berhadapan sama besar 

P  : kemudian yang b. bangun belah ketupat layang-layang, jajargenjang, 

kenapa? 

MNA : karena sifat itu menunjukkan bangun-bangun itu bu 

P  : yang c apa ? 

MNA : trapesium 

P : Kenapa? 

MNA : Karena yang punya tepat satu sisi sejajar adalah trapesium 

P  : apakah kamu paham maksud soalnya? 

MNA : Tidak bu 

P : Apakah kamu tahu belah ketupat? 

MNA  : Tahu bu 

P : Bisakah menyebutkan sifat-sifatnya? 

MNA : Bisa bu. Sisi-sisinya sama panjang, diagonal membagi dua sama panjang 

dan tegak lurus, sudut yang berhadapan sama besar. 

P  : coba kamu ceritakan bagamana kamu tadi mengerjakan soal no 5 ini! 
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MNA : saya menggambar rute perjalanan nelayan sesuai arah mata angin bu, 

yaitu ke barat 4 km kemudian menuju arah timur laut 2 km, setelan itu ke 

timur 4 km, setelah itu kembali ke tempat semula dengan panjang lintasan 

2 km 

P  : kamu tau itu 2 km dari mana? 

MNA : kan sama bu ini sejajaar 

P  : ini bentuk bangun apa? 

MNA : jajar genjang 

P  : kenapa 

MNA : karena bentuknya seperti jajar genjang 

P  : jajar genjang itu yang bagaimana sih? 

MNA : bangun yang mempunyai dua pasang sisi sejajar 

P  : masih ingatkah sifat-sifat bangun jajar genjang? 

MNA : masih, sudut yang berhadapan sama besar, kesua diagonalnya saling 

berpotongan sama panjang, menempati bingkai dengan 2 cara, punya 1 

simetri lipat,  

P  : Terus bagaimana tadi kamu menghitung luasnya? 

MNA : Luas jajar genjang itu kan a x t bu, saya cari t nya memakai phytagoras 

dulu bu, setelah ketemu baru saya kalikan a dengan t 

P  : Apakah kamu paham arti dari ketiga bentuk diagram venn ini? 

MNA : Paham bu 

P  :  Coba jelaskan 

MNA : Sifat B itu semuanya ada di A, ada sifat yang ada di A itu juga ada di B 

dan yang ada di B ada yang ada di A, tidak ada sifat yang sama 

P  : soal a, jawabanmu yang iii, artinya apa? 

MNA : Tidak ada sifat yang sama 

P  : Masih ingat sifat-sifat trapesium? 

MNA : Ingat bu, sisi-sisi yang sejajar sepasang, sudut yang berdekatan 180 

derajat. 

P  : Kemudian jawaban poin b kamu adalah diagram venn yang ke 2 ya, 

artinya apa?apakah kamu masih ingat sifat persegi panjang? 

MNA : ada sifat yang sama. Masih ingat bu, keempat sudutnya 90 derajat, dua 

pasang sisinya sejajar sama panjang, diagonalnya saling membagi dua 

sama panjang. 

P  : Sifat yang sama antara sifat jajargenjang dan persegi panjang apa? 

MNA : mempunyai diagonal yang berpotongan dan membagi dua sama panjang 

(subjek menyebutkan sifat bangun sambil mensketsakan) 
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