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ABSTRAK 
 

Karunia, E.P. 2016. Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII 

Berdasarkan Gaya Belajar dalam Model Knisley. Skripsi. Jurusan Matematika 

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dr. Mulyono, M.Si. dan Pembimbing Pendamping Drs. M. 

Asikin, M.Pd. 

Kata Kunci: Model Knisley, Kemampuan Pemahaman Konsep, Gaya Belajar 

 

Kemampuan pemahaman konsep siswa ditentukan oleh gaya belajar yang 

mereka miliki. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui keterlaksanaan model 

pembelajaran matematika Knisley, mengetahui capaian ketuntasan klasikal dan 

kemampuan pemahaman konsep siswa dibandingkan kelas yang ekspositori, dan 

mendeskripsi kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan gaya belajarnya 

dalam setting pembelajaran matematika Knisley.  

Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi. Populasi penelitian 

kuantitatif kelas VII SMP N 37 Semarang terdiri dari 8 kelas. 2 kelas diambil 

sebagai kelas sampel, dengan 1 kelas sebagai kelas kontrol dan 1 kelas sebagai 

kelas eksperimen. Sedangkan subjek penelitian kualitatif diambil 8 siswa dari 

kelas eksperimen yang memiliki gaya belajar visual, auditorial, kinestetik, dan 

visual-auditorial. Pemilihan subjek penelitian didasari dengan menggunakan 

angket gaya belajar. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah, data 

ulangan tengah semester genap, tes kemampuan pemahaman konsep siswa dan 

wawancara. Analisis data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

tahap reduksi data, tahap penyajian data, tahap verifikasi, dan kesimpulan. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) keterlaksanaan model 

pembelajaran matematika Knisley terhadap kelas eksperimen tergolong sangat 

baik,; (2) kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley mencapai ketuntasan klasikal; (3) 

kemampuan pemahaman konsep siswa yang menggunakan model pembelajaran 

matematika Knisley lebih baik jika dibandingkan dengan kelas yang 

menggunakan pembelajaran ekspositori; (4) kemampuan pemahaman konsep 

siswa berdasar gaya belajar visual baik dalam memenuhi tiga indikator 

kemampuan pemahaman konsep pada semua soal. Namun cukup baik untuk 

indikator menyadari proses yang dikerjakannya hanya 2 dari 3 soal;  kemampuan 

pemahaman konsep siswa berdasar gaya belajar auditorial kurang baik dalam 

memenuhi semua indikator kemampuan pemahamn konsep pada semua soal; 

kemampuan pemahaman konsep berdasar gaya belajar kinestetik baik memenuhi 

semua indikator kemampuan pemahaman konsep pada semua soal; kemampuan 

pemahaman konsep siswa berdasar gaya belajar visual-auditorial cukup baik 

dalam memilih rumus yang harus digunakan hanya 2 dari 3 soal, baik dalam 

menjelaskan langkah-langkah penyelesaian sesuai dengan algoritma dan 

mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya pada semua soal, namun kurang 

baik dalam menyadari proses yang dikerjakannya pada semua soal. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu alat bantu yang urgen bagi 

perkembangan berbagai disiplin ilmu lainnya. Karakteristik matematika salah 

satunya adalah memiliki objek kajian abstrak. Sifat abstrak tersebut dapat menjadi 

salah satu penyebab sulitnya pengajaran matematika sekolah. Sebagaimana 

pernyataan Hudojo (2003) bahwa matematika berkenaan dengan ide-ide dan 

konsep-konsep yang abstrak dan tersusun secara hierarki dan penalarannya 

deduktif. Karena konsep matematika yang tersusun secara hierarki, maka dalam 

belajar matematika tidak boleh ada langkah/tahapan konsep yang dilewati. 

Matematika merupakan sebuah ilmu yang memberikan kerangka berpikir 

logis universal pada manusia. Pembelajaran umum matematika menggariskan 

peserta didik harus mempelajari matematika melalui pemahaman dan aktif 

membangun pengetahuan baru, pengalaman dan pengetahuan yang dialami 

sebelumnya. Selain itu, matematika memiliki konsep struktur dan hubungan-

hubungan yang banyak menggunakan simbol-simbol. Simbol-simbol matematika 

sangat bermanfaat untuk mempermudah cara kerja berpikir, karena simbol-simbol 

dapat digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, dengan jalan memahami 

karakteristik matematika (Uno, 2012).   

Mengingat matematika memiliki beberapa unit yang satu sama lain saling 

berhubungan, maka yang penting dalam belajar matematika adalah bagaimana 
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kemampuan seseorang dalam memahami konsep matematika. Kenyataan di 

lapangan siswa hanya menghafal rumus yang sudah ada dan kurang mampu 

mengaitkan asal mula rumus tersebut dengan konsep yang dimiliki. Telah 

diketahui bahwa semua materi matematika yang ada di sekolah mengandung 

aspek pemahaman konsep, karena kemampuan mendasar dalam belajar 

matematika adalah memahami konsep terlebih dahulu. Secara umum peserta didik 

sering mengalami kesulitan dalam kegiatan pembelajaran matematika, di 

antaranya adalah kesulitan dalam menghitung cepat, kemampuan logika, 

keterampilan menulis atau menggambar dan rasa malas belajar matematika. Ini 

disebabkan karena kurangnya peserta didik dalam memahami konsep-konsep 

yang ada dalam pelajaran matematika.  

Pentingnya pemahaman konsep matematika terlihat dalam tujuan pertama 

pembelajaran matematika menurut Depdiknas (Permendiknas No.22 tahun 2006) 

yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat 

dalam pemecahan masalah. Sesuai dengan tujuan pembelajaran matematika di 

atas maka setelah proses pembelajaran siswa diharapkan dapat memahami suatu 

konsep matematika sehingga dapat menggunakan kemampuan tersebut dalam 

menghadapi masalah–masalah matematika.  

Sudjana (2011) menjelaskan bahwa pemahaman merupakan tingkat hasil 

belajar yang lebih tinggi daripada pengetahuan yang diperoleh, perlu adanya 

mengenal atau mengetahui untuk dapat memahami. Boediono (2009) menjelaskan 

bahwa konsep matematika adalah semua hal yang berwujud pengertian-pengertian 
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baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, meliputi definisi, pengertian, ciri 

khusus, hakikat dan isi materi matematika. Jadi, pemahaman konsep matematika 

adalah tingkat hasil belajar yang diperoleh untuk dapat memahami semua hal yang 

berwujud pengertian-pengertian baru yang bisa timbul sebagai hasil pemikiran, 

meliputi definisi, pengertian, ciri khusus, hakikat dan isi materi matematika. 

Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dijelaskan bahwa 

salah satu tujuan pembelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memecahkan masalah. Usaha pemecahan masalah matematika harus 

didasari dari pemahaman konsep matematika. Berdasarkan penjelasan di atas 

maka pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada peserta didik sejak dini yaitu 

sejak anak tersebut masih duduk di bangku sekolah dasar. 

Mencermati proses pembelajaran matematika di tingkat SMP/MTs pada 

umumnya masih banyak yang menggunakan cara konvensional seperti 

ekspositori, drill, dan ceramah. Kebanyakan guru dalam kegiatan 

pembelajarannya dimulai dengan ceramah, menerangkan materi, memberikan 

contoh cara menyelesaikan soal dan memberi tugas rumah. Pembelajaran seperti 

ini dirasa peneliti masih ada kelemahan, terutama pada pembahasan materi yang 

memerlukan penggunaan media atau alat peraga dan model pembelajaran yang 

tepat. 

Model penyajian materi atau model pembelajaran dan guru merupakan 

faktor utama yang berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Guru dengan 

berbagai kompetensi yang dimilikinya diharapkan dapat memilih atau 

mengembangkan model pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran di 
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dalam kelas sehingga prosedur pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah disusun sebelumnya. Salah satu model pembelajaran yang selaras dengan 

proses pembelajaran yang dituntut Kurikulum 2006 adalah model pembelajaran 

yang dikembangkan oleh Knisley (2003), selanjutnya disebut Model 

Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK). Model pembelajaran Knisley yang 

mengacu pada model pembelajaran experiential, dimana proses pembelajaran 

diarahkan untuk mengaktifkan pembelajaran dalam membangun pengetahuan, 

ketrampilan, dan sikap melalui pengalamannya secara langsung. 

Menurut Mulyana (2009), model pembelajaran Knisley memiliki 

keunggulan diantaranya meningkatkan semangat siswa untuk berpikir aktif, 

membantu suasana belajar yang kondusif karena siswa bersandar pada penemuan 

individu, memunculkan kegembiraan dalam proses belajar mengajar karena siswa 

dinamis dan terbuka dari berbagai arah. Model Pembelajaran Matematika Knisley 

(MPMK) adalah model pembelajaran matematika yang terdiri dari empat tahap, 

yaitu “... pembelajaran ketika guru berperan sebagai pencerita, guru sebagai 

pembimbing dan motivator, guru sebagai narasumber, dan guru sebagai pelatih” 

(Mulyana, 2009b). 

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Nadia Nurmala Asih (2013) 

bahwa kemampuan pemahaman konsep siswa yang memperoleh materi 

pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Knisley dengan metode 

brainstorming mencapai ketuntasan individual akan tetapi tidak mencapai 

ketuntasan klasikal dan rata-rata hasil belajarnya lebih baik daripada rata-rata 

hasil belajar kelas kontrol. 
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 Berdasarkan situasi dan kondisi dari perkembangan pembelajaran siswa 

pada dewasa ini, gaya belajar merupakan suatu cara termudah bagi seseorang untuk 

belajar dan bagaimana mereka memahami suatu hal (pelajaran). Gaya belajar dari 

siswa bisa diamati dari kecerdasan majemuk yang mereka miliki dan setiap siswa 

memiliki kecerdasan masing-masing yang lebih dominan. Menurut Bobbi DePorter 

dan Hernacki (2008) ada tiga tipe belajar yang dikenal (berdasarkan modalitas 

belajar) yaitu : Visual, Auditorial, dan kinestetik. 

Wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru matematika di SMP 

Negeri 37 Semarang mendapatkan hasil bahwa kemampuan pemahaman siswa 

pada awal pembelajaran masih kurang. Selain itu, guru matematika tersebut juga 

menjelaskan bahwa selama pembelajaran tidak pernah memperhatikan kondisi 

gaya belajar yang dimiliki siswa. Hasil wawancara dengan guru terebut, diketahui 

bahwa persentase pencapaian nilai KKM klasikal matematika adalah 75%. 

Namun, rata-rata nilai ulangan harian tengah semester matematika salah satu kelas 

yang diampu guru tersebut hanya sebesar 72,6 dan banyak siswa yang 

mendapatkan nilai lebih dari atau sama dengan 75 adalah 15 anak. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa belum tercapainya ketuntasan klasikal. Selain itu, hal 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan pemahaman siswa memang masih 

rendah dalam memahami konsep-konsep dalam pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk menganalisis hasil 

pembelajaran matematika siswa terutama mengenai pemahaman konsep berdasarkan 

gaya belajarnya dengan menggunakan model Knisley. Penulis memutuskan untuk 

mengambil judul “Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Kelas VII 

Berdasarkan Gaya Belajar dalam Model Knisley.” 



6 

 

 

1.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah menganalisis tentang kemampuan pemahaman 

konsep siswa dalam Model Pembelajaran Matematika Knisley berdasarkan gaya 

belajarnya. Untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian ini maka 

akan difokuskan pada hal berikut. 

1. Keterlaksanaan pembelajaran kelas yang menggunakan model pembelajaran 

matematika Knisley. 

2. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley mencapai ketuntasan klasikal. 

3. Kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley jika dibandingkan dengan kelas 

yang menggunakan model pembelajaran ekspositori. 

4. Kemampuan pemahaman konsep siswa dalam memahami permasalahan 

matematika masih rendah sehingga perlu dideskripsikan berdasarkan gaya 

belajarnya agar dapat digunakan sebagai acuan bagi pembelajaran 

selanjutnya. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Sesuai dengan uraian di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut. 

1. Bagaimanakah keterlaksanaan model pembelajaran matematika Knisley? 
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2. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran matematika Knisley mencapai 

ketuntasan klasikal? 

3. Apakah kemampuan pemahaman konsep matematika siswa yang 

menggunakan model pembelajaran matematika Knisley lebih baik jika 

dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori? 

4. Bagaimanakah kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan gaya 

belajarnya dalam setting pembelajaran matematika Knisley? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran matematika 

Knisley. 

2. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran matematika Knisley mencapai 

ketuntasan klasikal. 

3. Untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematika siswa 

yang menggunakan model pembelajaran matematika Knisley lebih baik 

jika dibandingkan dengan kelas yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori. 
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4. Untuk mendeskripsi kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan 

gaya belajarnya dalam model pembelajaran matematika Knisley. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil bagi siswa, guru, ataupun pembaca secara 

umum dari penelitian ini antara lain. 

1. Guru dapat mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa SMP kelas 

VII dalam memahami soal matematika. 

2. Sebagai evaluasi bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran, sejauh 

mana siswanya telah memahami materi sehingga bisa dijadikan acuan bagi 

pembelajaran selanjutnya. 

3. Siswa dapat mengetahui lebih jauh cara mempelajari suatu materi dengan 

mendalami konsep-konsepnya terlebih dahulu. 

4. Siswa dapat mengetahui respon dalam memahami suatu soal sehingga 

dapat digunakan sebagai gambaran hasil belajarnya. 

5. Siswa dapat membekali dirinya untuk dapat menyelasaikan soal yang ada. 

6. Sebagai sumbangan pemikiran terhadap upaya peningkatan pendidikan 

matematika pada khususnya 

 

1.6 Penegasan Istilah 

Agar diperoleh pengertian yang jelas mengenai istilah dalam penelitian ini 

dan tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda bagi pembaca maka perlu 

adanya penegasan istilah. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk membatasi 
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ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian ini. Adapun 

penegasan istilah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1.6.1 Analisis 

 Secara umum analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah 

bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan Pusat 

Bahasa Depdiknas (2008) menyebutkan bahwa analisis merupakan penguraian 

suatu materi atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta 

hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian arti yang tepat dan 

pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan analisis siswa dalam penelitian ini 

adalah penyelidikan terhadap kemampuan pemahaman konsep siswa dalam 

merespon/menyelesaikan soal matematika pada materi di kelas VII. 

1.6.2 Kemampuan Pemahaman Konsep 

 Kemampuan pemahaman konsep yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah kemampuan memahami permasalahan matematika untuk menghubungkan 

fakta-fakta kepada suatu kesimpulan atau siswa mampu menyelesaikan persoalan 

dengan tepat berdasarkan fakta-fakta yang telah ada sehingga dapat untuk menarik 

kesimpulan baru yang benar berdasarkan pernyataan yang tersedia. Dalam 

penelitian ini, indikator pemahaman konsep yang akan diukur meliputi: (1) 

kemampuan siswa dalam memahami persoalan matematika, (2) memperkirakan 

jawaban dan proses solusi, dan (3) menarik kesimpulan logis. 

1.6.3 Model Knisley 

Model Pembelajaran Matematika Knisley dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran yang memiliki empat tahap yang mengacu pada model Kolb, 
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yakni konkret-reflektif, konkret-aktif, abstrak-reflektif, abstrak-aktif. Kegiatan 

dalam Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK) tahap konkret-reflektif 

dan tahap abstrak-reflektif guru relatif lebih aktif sebagai pemimpin, sedangkan 

pada tahap konkret-aktif dan abstrak-aktif siswa lebih aktif melakukan eksplorasi 

dan ekspresi kreatif sementara guru berperan sebagai mentor, pengarah, dan 

motivator (Knisley, 2003). 

1.6.4 Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah cara termudah bagi seseorang untuk belajar dan 

bagaimana mereka memahami suatu hal (pelajaran). Gaya belajar dari siswa bisa 

diamati dari kecerdasan majemuk yang mereka miliki dan setiap siswa memiliki 

kecerdasan masing-masing yang lebih dominan. Gaya belajar merupakan suatu 

kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta 

mengolah informasi. Gaya belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi 

informasi, melihat, mendengar, menulis dan berkata tetapi juga aspek pemrosesan 

informasi sekunsial, analitik, global atau otak kiri dan otak kanan. Aspek lain 

adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar (diserap secara abstrak 

dan konkret). Terdapat tiga tipe gaya belajar yang akan dibahas dalam dalam 

tulisan ini, yaitu visual (cenderung belajar melalui apa yang mereka lihat), 

auditorial (belajar melalui apa yang mereka dengar) dan kinestetik (belajar 

melalui gerak dan sentuhan). Selain ketiga tipe gaya belajar tersebut dalam tulisan 

ini juga akan membahas gabungan gaya belajar yang dikemukakan oleh Sari 

(2014), misalnya gabungan gaya belajar visual-auditorial, visual-kinestetik, 

auditorial-kinestetik. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Definisi Belajar 

Belajar adalah usaha sadar individu untuk mencapai tujuan peningkatan 

diri atau perubahan diri melalui latihan-latihan dan pengulanganpengulangan dan 

perubahan yang terjadi bukan karena peristiwa kebetulan. Seseorang dikatakan 

belajar apabila terjadi perubahan pada dirinya akibat adanya pengalaman dan 

latihan melalui interaksi dengan lingkungannya. “Belajar adalah suatu proses 

usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya” (Slameto, 2003). 

Sedangkan menurut Halim (2012) belajar adalah suatu proses. Artinya 

kegiatan belajar terjadi secara dinamis dan berkelanjutan, yang menyebabkan 

terjadinya perubahan dalam diri anak. 

Berdasarkan beberapa pengertian belajar di atas dapat disimpulkan bahwa 

belajar adalah perubahan tingkah laku akibat interaksi dengan lingkungan, tingkah 

laku yang dialami karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian baik 

fisik maupun psikis seperti perubahan dalam pemahaman suatu persoalan, 

pemecahan suatu masalah, kebiasaan atau sikap. 

Benjamin Bloom dalam Sudjana (2011) membagi hasil belajar menjadi 

tiga ranah, yaitu:  
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1) Ranah kognitif, yaitu berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang 

terdiri dari enam aspek yaitu pengetahuan, ingatan, pemahaman, aplikasi, 

analisis, sintesis, dan evaluasi.  

2) Ranah afektif, yaitu berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek, 

yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penelitian, organisasi, dan 

internalisasi.  

3) Ranah psikomotorik, yaitu berkenaan dengan hasil belajar keterampilan 

dan kemampuan bertindak. 

2.1.2 Teori Belajar 

Teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan bagaimana terjadinya 

belajar atau bagaimana informasi diproses di dalam pikiran siswa. Berdasarkan 

suatu teori belajar, diharapkan pembelajaran dapat lebih meningkatkan perolehan 

hasil belajar siswa (Trianto, 2007). Beberapa teori belajar yang melandasi 

pembahasan dalam penelitian ini antara lain: 

2.1.2.1. Teori Belajar Kontruktivisme 

Satu prinsip yang paling penting adalah bahwa guru tidak hanya sekedar 

memberikan pengetahuan kepada siswa. Siswa harus membangun sendiri 

pengetahuan di dalam benak mereka. Guru dapat memberikan kemudahan untuk 

proses ini, dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

menerapkan ide-ide mereka sendiri (Trianto, 2007). Teori yang sesuai dengan hal 

tersebut adalah teori kontruktivisme yang menyatakan bahwa siswa harus 

menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek 

informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan 
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itu tidak lagi sesuai. Bagi siswa agar benar-benar memahami dan dapat 

menerapkan pengetahuan, mereka harus bekerja memecahkan masalah, 

menemukan segala sesuatu untuk dirinya, berusaha dengan susah payah dengan 

ide-ide.  

Dalam penelitian ini terdapat keterkaitan dengan teori kontruktivisme 

yaitu siswa mencerna dan memahami persoalan yang diberikan dari soal yang 

diberikan terkait dengan materi yang akan diajarkan oleh guru. 

a) Teori Belajar Piaget 

Tiga prinsip utama dalam pembelajaran menurut Piaget dalam Sugandi 

(2004:36) antara lain: 

(1) Belajar aktif 

Pengetahuan terbentuk dari dalam subjek belajar yang dapat membantu 

perkembangan kognitif anak, sehingga proses aktif termasuk dari suatu proses 

pembelajaran. Perkembangan kognitif anak perlu diciptakan untuk mendukung 

kondisi belajar yang memungkinkan anak dapat belajar sendiri misalnya 

melakukan percobaan, memanipulasi simbol-simbol, mengajukan pertanyaan, dan 

membandingkan penemuan sendiri dengan penemuan temannya. 

(2) Belajar lewat interaksi sosial 

Melalui interaksi sosial, perkembangan kognitif anak akan diperkaya 

dengan macam-macam sudut pandang dan alternatif tindakan. Situasi saat belajar 

perlu diciptakan suasana yang memungkinkan terjadi interaksi di antara subjek 

belajar. Piaget percaya bahwa belajar akan membantu perkembangan kognitif 

anak. 
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(3) Belajar lewat pengalaman sendiri 

Perkembangan kognitif anak akan lebih berarti apabila didasarkan pada 

pengalaman nyata daripada bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. Jika 

hanya menggunakan bahasa tanpa pengalaman sendiri, perkembangan kognitif 

anak cenderung mengarah ke verbalisme. Piaget dengan teori konstruktivisnya 

berpendapat bahwa pengetahuan akan dibentuk oleh siswa dengan obyek/orang 

dan siswa selalu mencoba membentuk pengertian dari interaksi tersebut. 

Dengan demikian penelitian ini memiliki kualitas keterkaitan dengan 

teori Piaget yaitu belajar aktif melalui kemampuan siswa menemukan sendiri, 

belajar lewat interaksi sosial melalui diskusi kelompok, dan pembelajaran dengan 

pengalaman sendiri akan membentuk pembelajaran yang bermakna sehingga 

dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam memahami persoalan matematika. 

b) Teori Belajar Gagne 

Gagne menggunakan matematika sebagai sarana untuk menyajikan dan 

mengaplikasi teori-teorinya tentang belajar. Menurut Gagne dalam Purwoko, 

objek belajar matematika terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. 

Objek langsung adalah transfer belajar, kemampuan menyelidiki, kemampuan 

memecahkan masalah, disiplin pribadi dan apresiasi pada struktur matematika. 

Sedangkan objek tak langsung belajar matematika adalah fakta, keterampilan, 

konsep dan prinsip.  

1. Fakta (fact) adalah perjanjian-perjanjian dalam matematika seperti simbol-

simbol matematika, kaitan simbol “3” dengan kata “tiga” merupakan 

contoh fakta. Contoh lainnya fakta : “+” adalah simbol dari operasi 
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penjumlahan dan sinus adalah nama suatu fungsi khusus dalam 

trigonometri.  

2. Keterampilan (skills) adalah kemampuan memberikan jawaban yang benar 

dan cepat. Misalnya pembagian cara singkat, penjumlahan pecahan dan 

perkalian pecahan.  

3. Konsep (concept) adalah ide abstrak yang memungkinkan kita 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan bukan contoh. Himpunan, 

segitiga, kubus, dan jari-jari adalah merupakan konsep dalam matematika.  

4. Prinsip (principle) merupakan objek yang paling kompleks. Prinsip adalah 

sederetan konsep beserta dengan hubungan diantara konsep-konsep 

tersebut.  

c) Teori Belajar Bruner 

Bruner yang memiliki nama lengkap Jerome S. Bruner seorang ahli 

psikologi (1915) telah mempelopori aliran psikologi kognitif. Bruner banyak 

memberikan pandangan mengenai perkembangan kognitif manusia, bagaimana 

manusia belajar, atau memperoleh pengetahuan dan mentransformasi 

pengetahuan. 

Menurut Bruner, dalam prosses belajar siswa menempuh tiga tahap, yaitu: 

1. Tahap informasi (tahap penerimaan materi) 

Dalam tahap ini, seorang siswa yang sedang belajar memperoleh sejumlah 

keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. 

2. Tahap transformasi (tahap pengubahan materi) 
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Dalam tahap ini, informasi yang telah diperoleh itu dianalisis, diubah atau 

ditransformasikan menjadi bentuk yang abstrakatau konseptual. 

3. Tahap evaluasi 

Dalam tahap evaluasi, seorang siswa menilai sendiri sampai sejauh mana 

informasi yang telah ditransformasikan tadi dapat dimanfaatkan untuk 

memahami gejala atau masalah yang dihadapi. 

Teori Belajar Bruner, dapat diuraikan sebagai berikut (Slameto, 2003).  

a. Model Tahap Enaktif  

Dalam tahap ini penyajian yang dilakukan melalui tindakan siswa secara 

langsung terlibat dalam memanipulasi (mengotak-atik) objek. Pada tahap ini siswa 

belajar sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu dipelajari secara aktif, dengan 

menggunakan benda-benda konkret atau menggunakan situasi yang nyata, seperti 

model kerangka kubus atau balok, interior ruang kelas, dan lain-lain. Siswa akan 

memahami materi sudut dalam ruang dari berbuat atau melakukan sesuatu.  

b. Model Tahap Ikonik  

Dalam tahap ini kegiatan penyajian dilakukan berdasarkan pada pikiran 

internal dimana pengetahuan disajikan melalui serangkaian gambar-gambar atau 

grafik yang dilakukan siswa, berhubungan dengan mental yang merupakan 

gambaran dari objek-objek yang dimanipulasinya. Tahap ikonik yaitu suatu tahap 

pembelajaran sesuatu pengetahuan di mana pengetahuan itu direpresentasikan 

(diwujudkan) dalam bentuk bayangan visual (visual imaginary), gambar, atau 

diagram, yang menggambarkan kegiatan konkret atau situasi konkret yang 

terdapat pada tahap enaktif. Bahasa menjadi lebih penting sebagai suatu media 
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berpikir. Siswa disajikan gambar-gambar kerangka macam-macam bangun ruang 

maupun gambar konkret seperti tripod, interior ruang tamu, dan Kabah. 

c. Model Tahap Simbolis  

Dalam tahap ini bahasa adalah pola dasar simbolik, siswa memanipulasi 

simbol-simbol atau lambang-lambang objek tertentu. Siswa tidak lagi terikat 

dengan objek-objek seperti pada tahap sebelumnya. Pada tahap ini siswa sudah 

mampu menggunakan notasi tanpa ketergantungan terhadap objek riil. Pada tahap 

simbolik ini, pembelajaran direpresentasikan dalam bentuk simbol-simbol abstrak 

(abstract symbols), yaitu simbol-simbol arbiter yang dipakai berdasarkan 

kesepakatan orang-orang dalam bidang yang bersangkutan, baik simbol-simbol 

verbal (misalnya huruf-huruf, kata-kata, kalimat-kalimat), lambang-lambang 

matematika, maupun lambang-lambang abstrak yang lain. 

2.1.3 Pembelajaran Matematika 

 Pembelajaran adalah suatu yang dilakukan siswa, bukan dibuat untuk 

siswa. Pembelajaran pada dasarnya merupakan upaya untuk membantu siswa 

melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran adalah suatu proses yang konstruktif, 

bukanlah suatu proses mekanis sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. 

Tujuan pembelajaran adalah terwujudnya efisiensi dan efektivitas kegiatan belajar 

yang dilakukan siswa. Pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau 

perancangan (desain) sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Itulah sebabnya 

dalam belajar, siswa tidak berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber 

belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin 

dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran 
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Matematika merupakan mata pelajaran yang memiliki peran penting 

dalam kehidupan. Konsep dalam matematika tidak cukup hanya dihafalkan saja, 

tetapi harus dipahami melalui suatu proses berpikir kritis dan aktivitas penalaran. 

Kemahiran matematika dipandang bermanfaat bagi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran pada jenjang lebih lanjut atau untuk mengatasi masalah dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

Menurut Slameto (2003) pembelajaran matematika sangat ditentukan 

oleh strategi dan pendekatan yang digunakan dalam mengajar matematika itu 

sendiri. Pembelajaran matematika di sekolah adalah sarana berpikir yang jelas, 

kritis, kreatif, sistematis, dan logis. Pembelajaran matematika menjadi arena untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, mengenal pola-pola hubungan dan 

generalisasi pengalaman serta pengembangan kreativitas. Oleh karena itu, 

matematika dipelajari di sekolah oleh semua siswa baik mulai SD hingga 

perguruan tinggi. 

Seorang guru harus mampu memilih dan menggunakan model, 

pendekatan, yang melibatkan partisipasi aktif dari siswa dalam pembelajaran 

matematika. Melalui kegiatan seperti memahami, menebak, menemukan, 

mencoba siswa memperoleh pengalaman langsung sehingga pembelajaran 

matematika menjadi lebih efektif. Hakikat pembelajaran yang efektif adalah 

proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai siswa, 

namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan 

pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu serta dapat 
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memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan 

mereka. 

2.1.4 Model Pembelajaran Matematika Knisley 

2.1.4.1 Pengertian Model Pembelajaran Matematika Knisley 

 Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK) merupakan model 

pembelajaran yang dikembangkan oleh Dr. Jeff Knisley. Model Pembelajaran 

Matematika Knisley merupakan model pembelajaran yang dapat diterapkan pada 

setiap materi matematika. Keunggulan Model Pembelajaran 

Matematika Knisley terletak pada tahap-tahap pembelajarannya yang terstruktur, 

di mana pengalaman belajar yang diperoleh siswa akan lebih tahan lama dalam 

memori karena siswa membangun sendiri pengetahuannya, pada akhirnya akan 

dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Jadi, 

siswa tidak hanya menghasilkan model matematika tetapi juga diharapkan 

mengerti konsep-konsep yang digunakan dalam pembentukan model matematik 

dari permasalahan yang diberikan. 

 Model Pembelajaran ini terdiri dari empat tahap, tahap pembelajaran yang 

dapat membimbing siswa dalam mengkonstruksi konsep dari materi yang mereka 

pelajari. Tahap-tahap tersebut antara lain: 

1. Kongkrit–Reflektif: Guru menjelaskan konsep secara figuratif dalam 

konteks yang familiar berdasarkan istilah-istilah yang terkait dengan konsep 

yang telah diketahui siswa. 

2. Kongkrit-Aktif: Guru memberikan tugas dan dorongan agar siswa 

melakukan eksplorasi, percobaan, mengukur, atau membandingkan 
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sehingga dapat membedakan konsep baru ini dengan konsep – konsep yang 

telah diketahuinya. 

3. Abstrak–Reflektif: Siswa membuat atau memilih pernyataan yang terkait 

dengan konsep baru, memberi contoh kontra untuk menyangkal pernyataan 

yang salah, dan membuktikan pernyataan yang benar bersama-sama dengan 

guru. 

4. Abstrak–Aktif: Siswa melakukan practice (latihan) menggunakan konsep 

baru untuk memecahkan masalah dan mengembangkan strategi. 

2.1.4.2 Langkah-Langkah Model Pembelajaran Matematika Knisley (MPMK)  

 Langkah-langkah dalam melakukan model pembelajaran Knisley adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Knisley 

No Tahap 
Hal yang 

dilakukan guru 
Hal yang dilakukan siswa 

1 Konkret-

Reflektif  

Guru bertindak 

sebagai pencerita  

Siswa merumuskan konsep baru 

berdasarkan konsep yang telah 

diketahuinya dan belum dapat 

membedakan konsep baru dengan 

konsep yang telah dikuasainya.  

2 Konkret-aktif  Guru bertindak 

sebagai pembimbing 

dan motivator  

Siswa mencoba untuk mengukur, 

menggambar, menghitung, dan 

membandingkan untuk 

membedakan konsep baru dengan 

konsep lama yang telah 

diketahuinya.  

3 Abstrak-

reflektif  

Guru bertindak 

sebagai narasumber  

Siswa menginginkan algoritma 

dengan penjelasan yang masuk 

akal, menyelesaikan masalah 

dengan suatu logika, melangkah 

tahap demi tahap dimulai dengan 

asumsi awal dan suatu kesimpulan 

sebagai logika.  

4 Abstrak-aktif  Guru bertindak 

sebagai pelatih  

Siswa menyelesaikan masalah 

dengan konsep yang telah dibentuk.  
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 Berdasarkan langkah-langkah tersebut, langkah pertama dan langkah 

ketiga mencerminkan bahwa guru yang lebih aktif untuk memberikan pengaruh 

terhadap peningkatan kemampuan pemahaman siswa terhadap konsep ditahap 

paling dasar. Sedangkan langkah kedua dan keempat mencerminkan usaha 

peningkatan kemampuan pemahaman siswa sudah mulai terjadi. Pada langkah 

tersebut, siswa bereksplorasi dan mengkontruksi pengetahuan mereka untuk 

memahami persoalan yang diberikan guru kemudian mencoba menyelesaikan 

masalah dengan model matematika dengan rasa percaya diri, fleksibel, gigih, ulet, 

dan dapat menhyimpulkan hasil pembelajarannya. Selain hal tersebut, terlihat 

bahwa kerjasama antara guru dengan siswa terlihat saling bergantian, tidak 

monoton selalu guru yang aktif ataupun tidak monoton selalu siswanya yang 

selalu aktif. 

 Dalam penelitian ini, langkah pembelajaran Matematika Knisley 

berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah sebagai berikut. 

(1) Guru memberikan pengantar materi. 

(2) Guru mengelompokkan 4 siswa tiap kelompok. 

(3) Guru memberikan lembar permasalahan Model Knisley berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

(4) Siswa membaca permasalahan dan guru memastikan bahwa setiap 

kelompok mengerti apa yang ditanyakan. 

(5) Siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. 

(6) Guru berusaha meninjau ulang kelompok siswa yang masih belum 

memahami permasalahan. 
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(7) Siswa berusaha memahami kembali persoalan setelah diajarkan ulang oleh 

guru dan memecahkan persoalan tersebut. 

2.1.5 Kemampuan Pemahaman Konsep 

2.1.5.1 Pengertian Kemampuan Pemahaman Konsep 

 Pemahaman merupakan terjemahan dari istilah understanding yang 

diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang dipelajari. Dalam kamus 

Besar Bahasa Indonesia, paham berarti mengerti dengan tepat, 

sedangkan konsep berarti suatu rancangan.  Sedangkan dalam 

matematika, konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang 

untuk menggolongkan suatu objek atau kejadian. Jadi, pemahaman konsep adalah 

pengertian yang benar tentang suatu rancangan atau ide abstrak. 

Menurut Zulkardi dalam Herawati (2010) mata pelajaran matematika 

menekankan pada konsep. Artinya dalam mempelajari matematika siswa harus 

memahamai konsep matematika terlebih dahulu agar dapat menyelesaikan soal-

soal dan mampu mengaplikasikan pembelajaran tersebut dalam dunia nyata. 

Sedangkan menurut Gutierrez (1996) mengenai pemahaman konsep 

matematika, “a theory of conceptual understanding useful for mathematics 

education should not be limited to saying, for example, that understanding the 

concept of function is a person's mental experience assigning some object to the 

term 'function'.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sangat penting bagi 

seseorang dalam memahami konsep dari suatu objek. 

 Hasil belajar yang dinilai dalam mata pelajaran matematika ada tiga aspek. 

Ketiga aspek itu adalah pemahaman konsep, penalaran dan komunikasi, serta 

http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
http://ahli-definisi.blogspot.com/2011/03/definisi-pemahaman-konsep.html
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pemecahan masalah.  Ketiga aspek tersebut bisa dinilai dengan menggunakan 

penilaian tertulis, penilaian kinerja, penilaian produk, penilaian proyek, maupun 

penilaian portofolio.  

 Kemampuan pemahaman konsep matematika sangat penting karena 

disamping menjadi salah satu tujuan pembelajaran matematika, kemampuan 

pemahaaman konsep juga dapat membantu siswa untuk tidak hanya sekedar 

menghafal rumus, tetapi dapat mengerti benar apa makna dalam pembelajaran 

matematika (Pitaloka, 2013). 

 Dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi 

pelajaran itu sendiri.  Hal ini sesuai dengan  Hudojo (2003) yang menyatakan 

tujuan mengajar adalah agar pengetahuan yang disampaikan dapat dipahami 

peserta didik. 

2.1.5.2   Jenis-jenis Pemahaman Konsep 

 Berkaitan dengan pentingnya pemahaman dalam matematika (Sumarmo, 

2010) juga mengatakan visi pengembangan pembelajaran matematika untuk 

memenuhi kebutuhan masa kini yaitu pembelajaran matematika perlu diarahkan 

untuk pemahaman konsep dan prinsip matematika yang kemudian diperlukan 

untuk menyelesaikan masalah matematika, masalah dalam disiplin ilmu lain, dan 

masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

 Pemahaman diartikan sebagai penyerapan arti suatu materi yang 

dipelajari. Pemahaman juga merupakan salah satu aspek dalam Taksonomi 

Bloom. Ada beberapa jenis pemahaman menurut para ahli yaitu: 

a) Polya, membedakan empat jenis pemahaman: 
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 Pemahaman mekanikal, yaitu  dapat mengingat dan menerapkan 

sesuatu secara rutin atau perhitungan sederhana. 

 Pemahaman induktif, yaitu dapat mencobakan sesuatu dalam 

kasus sederhana dan tahu bahwa sesuatu itu berlaku dalam kasus 

serupa. 

 Pemahaman rasional, yaitu dapat membuktikan kebenaran sesuatu. 

 Pemahaman intuitif, yaitu dapat memperkirakan kebenaran sesuatu 

tanpa ragu-ragu, sebelum menganalisis secara analitik. 

b) Polattsek, membedakan dua jenis pemahaman: 

 Pemahaman komputasional, yaitu dapat menerapkan sesuatu pada 

perhitungan rutin/sederhana, atau mengerjakan sesuatu 

secara  algoritmik 

 Pemahaman fungsional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan 

hal lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 

c) Copeland, membedakan dua jenis pemahaman: 

 Knowing how to, yaitu dapat mengerjakan sesuatu secara 

rutin/algoritmik. 

 Knowing, yaitu dapat mengerjakan sesuatu dengan sadar 

akan proses yang dikerjakannya. 

d) Skemp, membedakan dua jenis pemahaman: 

 Pemahaman instrumental, yaitu hafal sesuatu secara terpisah atau 

dapat menerapkan sesuatu pada perhitungan rutin/sederhana, 

mengerjakan sesuatu secara algoritmik saja. 
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 Pemahaman relasional, yaitu dapat mengkaitkan sesuatu dengan hal 

lainnya secara benar dan menyadari proses yang dilakukan. 

 Dalam pemahaman tidak hanya sekedar memahami sebuah informasi 

tetapi termasuk juga keobjektifan, sikap dan makna yang terkandung dari sebuah 

informasi. Dengan kata lain seorang siswa dapat mengubah suatu informasi yang 

ada dalam pikirannya kedalam bentuk lain yang lebih berarti. Untuk memahami 

suatu objek secara mendalam seseorang harus mengetahui: 1) objek itu sendiri; 2) 

relasinya dengan objek lain yang sejenis; 3) relasinya dengan objek lain yang 

tidak sejenis; 4) relasi-dual dengan objek lainnya yang sejenis; 5) relasi dengan 

objek dalam teori lainnya. Oleh sebab itu pemahaman sangat penting dalam ilmu 

pengetahuan khususnya matematika. 

 Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, dalam penelitian ini akan 

menggunakan indikator kemampuan pemahaman yang dikemukakan oleh 

Pollatsek dalam Sumarmo (2010). 

a. Pemahaman komputasional, yaitu mampu menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana dan mengerjakan perhitungan secara 

algoritmik.  

b. Pemahaman fungsional, yaitu mampu mengaitkan satu konsep/prinsip 

dengan konsep/prinsip lainnya dan menyadari  proses yang 

dikerjakannya.  

2.1.6 Gaya Belajar 

Gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang 

menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi (Hasrul, 2009). Gaya 
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belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, 

mendengar, menulis dan berkata tetapi juga aspek pemrosesan informasi 

sekunsial, analitik, global atau otak kiri dan otak kanan. Aspek lain adalah ketika 

merespon sesuatu atas lingkungan belajar (diserap secara abstrak dan konkret). 

Identifying students’ learning styles helps educators understand how 

people perceive and process information in different ways (Shih, 2001). Artinya, 

mengidentifikasi gaya belajar siswa membantu guru dalam memahami cara 

seorang merasa dan memproses informasi dengan cara yang berbeda.  

Mengetahui gaya belajar dari setiap siswa apabila dapat dipahami oleh 

setiap guru sebagai suatu hal yang sangat penting, tentunya akan banyak 

berpengaruh pada proses pembelajaran yang ada di kelas. Menurut Bobby de 

Potter, mengetahui gaya belajar yang berbeda ini telah membantu para guru 

dimana pun untuk dapat mendekati semua atau hampir semua murid hanya 

dengan menyampaikan informasi dengan gaya yang berbeda-beda. Namun 

masalahnya hal ini tidak dapat langsung dideteksi oleh guru, karena melihat gaya 

belajar siswa tidak bisa dilakukan hanya dengan melihat pembelajaran ketika di 

kelas saja, butuh keuletan dan kedisiplinan untuk mengetahuinya. 

 Pada dasarnya kita semua bisa belajar, tetapi kita tidak belajar dengan 

gaya/ cara yang serupa. Setiap individu atau siswa tentunya mempunyai gaya 

belajar masing-masing sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga 

memungkinkan setiap siswa mempunyai banyak gaya belajar/ kombinasi gaya 

belajar tergantung dengan situasinya. 
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Menurut Rita Dunn seperti dikutip oleh Bobbi DePorter dan Mike 

Hernacki telah menemukan banyak variabel yang menpengaruhi cara belajar 

orang. Ini mencakup faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, dan lingkungan. 

Sebagian orang, misalnya dapat belajar paling baik dengan cahaya terang, sedang 

sebagian orang lain dengan pencahayaan suram. Ada orang yang belajar paling 

baik secara berkelompok, sedang yang lain lagi memilih adanya figur otoriter 

seperti orang tua atau guru, yang lain lagi merasa bahwa bekerja sendirilah yang 

paling efektif bagi mereka. Sebagian orang memerlukan musik sebagai latar 

belakang, sedangkan yang lain tidak dapat berkonsentrasi kecuali dalam ruangan 

sepi. Ada orang yang yang memerlukan lingkungan kerja yang teratur dan rapi, 

tetapi yang lain lagi lebih suka menggelar segala sesuatunya supaya semua dapat 

terlihat. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2008) dinyatakan bahwa “Gaya belajar 

adalah kombinasi dari cara seseorang dalam menyerap informasi, kemudian 

mengatur informasi, dan mengolah informasi tersebut menjadi bermakna.” 

Terdapat tiga tipe gaya belajar yang akan dibahas dalam tulisan ini yang mengacu 

pada Bobbi DePorter dan Mike Hernacki, yaitu visual (cenderung belajar melalui 

apa yang mereka lihat), auditorial (belajar melalui apa yang mereka dengar) dan 

kinestetik (belajar melalui gerak dan sentuhan) atau yang biasa dengan istilah 

gaya belajar V-A-K.  

2.1.6.1 Gaya Belajar Visual 

Siswa yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama yaitu 

menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indra mata. DePorter dan 
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Hernacki (2008) menjelaskan bahwa orang bergaya belajar visual lebih dekat 

dengan ciri seperti lebih suka mencoret-coret ketika berbicara di telepon, 

berbicara dengan cepat, dan lebih suka melihat peta dari pada mendengar 

penjelasan. 

2.1.6.2 Gaya Belajar Auditorial 

Siswa yang bergaya belajar auditorial dapat dikenali dari ciricirinya yang 

lebih banyak menggunakan modalitas belajar dengan kekuatan indra pendengaran 

yakni telinga. DePorter dan Hernacki (2008) menjelaskan bahwa orang bergaya 

belajar auditorial lebih dekat dengan ciri seperti lebih suka berbicara sendiri, lebih 

menyukai ceramah atau seminar dari pada membaca buku, dan atau lebih suka 

berbicara dari pada menulis. 

2.1.6.3 Gaya Belajar Kinestik 

Siswa yang bergaya belajar visual dapat dilihat dari ciri-ciri utama yaitu 

menggunakan modalitas belajar melalui aktivitas fisik dan keterlibatan langsung. 

DePorter dan Hernacki (2008) menjelaskan bahwa orang bergaya belajar 

kinestetik lebih dekat dengan ciri seperti saat berpikir lebih baik ketika bergerak 

atau berjalan, lebih menggerakkan anggota tubuh ketika bicara dan merasa sulit 

untuk duduk diam. 

2.1.6.4 Gabungan Gaya Belajar 

Selain tiga tipe gaya belajar yang mengacu pada Bobbi DePorter dan Mike 

Hernacki, pada tulisan ini juga akan membahas tipe gabungan gaya belajar seperti 

yang diungkapkan oleh Ariesta Kartika Sari (2014) bahwa penarikan kesimpulan 

kecenderungan gaya belajar siswa dengan cara membandingkan tiga nilai masing-
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masing kelompok penyataan yang diisi oleh subjek tersebut. Penarikan 

kesimpulan didasarkan pada:  

a) Jika terdapat nilai tertinggi pada suatu kelompok pertanyaan gaya 

belajar, maka disimpulkan subjek tersebut cenderung dominan pada 

gaya belajar tersebut;  

b) Jika terdapat dua nilai tertinggi yang sama dari dua kelompok 

pertanyaan gaya belajar, maka subjek tersebut tergolong pada pada 

“Gabungan kedua Gaya Belajar” tersebut.  

c) Jika terdapat dua nilai tertinggi dari dua kelompok pertanyaan gaya 

belajar yang berselisih 1 poin, maka subjek tersebut tergolong pada 

pada “Gabungan kedua Gaya Belajar” tersebut.  

Hal tersebut juga disampaikan oleh Peymen et.al. (2014) siswa dapat 

memilih satu atau lebih dari pilihan pertanyaan gaya belajar VARK (visual, 

aural/auditorial, read&write, kinestetik) berdasarkan modalitas yang cenderung 

dimiliki oleh mereka. Data diperoleh dari angket yang terdiri dari dua bagian. 

Pada bagian pertama memuat pertanyaan mengenai umur, jenis kelamin, 

pendidikan lanjut, dan nilai komulatif yang diperoleh partisipan dalam kelas. 

Sedangkan pada bagian kedua memuat standart angket gaya belajar VARK yang 

dikembangkan oleh Fleming. Siswa dapat memilih satu atau lebih dari pilihan 

yang tersedia berdasarkan sensor modalitas yang mereka sukai ke dalam informasi 

baru. Sehingga dapat diketahui gaya belajar yang dimiliki siswa. Menggunakan 

angket VARK untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa adalah kunci 

pendekatan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas mengajar dan 
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proses pembelajaran. Penelitian yang dilakukan oleh Peymen et.al. (2014) 

memberikan hasil bahwa siswa yang memiliki gabungan dua gaya belajar disebut 

bi-modal, gabungan tiga gaya belajar disebut tri-modal, dan gabungan keempat 

gaya belajar VARK disebut quad-modal.  

2.1.7 Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Lembar Kerja Siswa adalah lembaran-lembaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa. LKS biasanya berupa petunjuk dan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan suatu tugas. Bentuk-bentuk LKS terdiri dari LKS eksperimen dan 

LKS non eksperimen. LKS eksperimen berupa lembar kerja yang memuat 

petunjuk praktikum yang menggunakan alat-alat dan bahan-bahan. LKS non 

eksperimen berupa lembar kegiatan yang memuat teks yang menuntut siswa 

melakukan kegiatan diskusi suatu materi pembelajaran. 

Sebagaimana diungkapkan oleh Trianto dalam Afifah (2009) bahwa Lembar 

Kerja Siswa adalah paduan siswa yang digunakan untuk melakukan kegiatan 

penyelidikan atau pemecahan masalah. Lembar Kerja Siswa (LKS) adalah suatu 

media pembelajaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar 

Kerja Siswa (LKS) biasanya memuat judul, kompetensi dasar, indikator yang 

akan dicapai, waktu penyelesaian, alat/bahan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan, informasi singkat, langkah kerja, tugas yang harus dilakukan, dan 

laporan yang harus disampaikan (Sugiarto, 2010).  
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2.1.8 Model Pembelajaran Matematika Knisley Berbantuan Lembar Kerja 

Siswa (LKS) 

Model pembelajaran matematika Knisley pelaksanaannya menitikberatkan 

pada kegiatan penemuan konsep terbimbing yang dibangun oleh siswa sendiri 

secara berkelompok. Melalui model Knisley siswa diharapkan dapat belajar secara 

aktif untuk mencari informasi yang diperlukan, siswa dituntut untuk terampil 

bertanya dan mengemukakan pendapat, menemukan informasi yang relevan dari 

sumber yang telah ada, mencari berbagai alternatif solusi dengan konsep baru 

yang diperoleh, dan menentukan cara yang paling efektif untuk memecahkan 

masalah melalui konsep baru yang telah dibangun oleh siswa sendiri. 

Sedangkan LKS merupakan media pembelajaran berisi tugas yang harus 

dikerjakan oleh siswa, mulai dari menemukan rumus, menggunakan rumus pada 

permasalahan yang ada sampai dengan menyelesaikan soal dengan tepat, serta 

menjadi media pemecahan masalah peserta didik dengan algoritma yang runtun. 

Jadi, dapat dibentuk sebuah kombinasi model pembelajaran matematika Knisley 

berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang diharapkan dapat membentuk 

keterampilan pemahaman konsep terhadap susatu permasalahan yang hasil 

akhirnya mempengaruhi kemampuan pemecahan masalah siswa.  

 

2. 2  Penelitian yang Relevan 

Penelitian terhadap gaya belajar yang dilakukan oleh Halim (2012) 

memperoleh hasil bahwa gaya belajar yang paling dominan pada siswa adalah 
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gaya belajar auditorial yang memperoleh hasil belajar lebih tinggi dibandingkan 

kelompok lainnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Afrilianto (2012) bertujuan untuk 

menelaah peningkatan pemahaman konsep matematika dan kompetensi strategis 

matematis antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan pendekatan 

metaphorical thinking, dengan siswa yang memperoleh pembelajaran biasa. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) Terdapat perbedaan peningkatan pemahaman 

konsep dan kompetensi strategis matematis antara siswa yang memperoleh 

pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking, dengan siswa yang 

memperoleh pembelajaran biasa; (2) Siswa menunjukkan sikap yang positif 

terhadap pembelajaran dengan pendekatan metaphorical thinking. 

Penelitian oleh Endang Mulyana yang berjudul, bertujuan untuk 

memperoleh bukti empirik tentang pengaruh MPMK terhadap peningkatan 

pemahaman disposisi matematika siswa kelas XI SMA program IPA. Dari 

penelitian ini diperoleh (1) pada sekolah level bawah, MPMK berpengaruh baik 

terhadap peningkatan pemahaman matematika siswa; (2) pada sekolah level 

sedang, MPMK berpengaruh baik terhadap peningkatan conceptual 

understanding, pada sekolah level bawah dan pada seluruh level sekolah, MPMK 

berpengaruh baik terhadap conceptual understanding dan adaptive reasoning 

siswa; (3) MPMK tidak berpengaruh terhadap peningkatan disposisi matematika, 

(4) tidak terjadi interaksi antara model pembelajaran dan level sekolah dalam 

peningkatan pemahaman dan disposisi matematika, tetapi terjadi interaksi antara 

model pembelajaran (MPMK dan MPMB) dan level sekolah (Atas, Sedang dan 
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Bawah) yang berarti dalam peningkatan procedural fluency dan adaptive 

reasoning 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya adalah 

peneliti ingin menganalisis kemampuan pemahaman konsep mtematika siswa 

berdasarkan gaya belajaranya dengan menggunakan model Knisley. 

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Matematika memiliki peran dalam berbagai dimensi kehidupan sehingga 

menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang menduduki posisi sangat 

penting. Akan tetapi, siswa kesulitan dalam belajar matematika yang disebabkan 

oleh sifat obyek matematika yang abstrak dan membutuhkan pemahaman yang 

tepat untuk dapat memecahkan persoalan dengan baik dan benar. 

NCTM merumuskan bahwa siswa harus mempelajari matematika melalui 

pemahaman dan aktif membangun pengetahuan baru dari pengalaman dan 

pengetahuan yang dialami sebelumnya. Untuk mewujudkannya dirumuskan lima 

tujuan umum pembelajaran matematika, yaitu (1) belajar untuk berkomunikasi 

(mathematical communication), (2) belajar untuk bernalar (mathematical 

reasoning), (3) belajar memecahkan masalah (mathematical problem solving), (4) 

belajar untuk mengaitkan ide (mathematical connection), dan (5) pembentukan 

sikap positif terhadap matematika. Semua itu disebut Mathematical Power (daya 

matematis). 

Menyadari pentingnya suatu pemahaman konsep dasar dalam 

pembelajaran matematika, sudah sepantasnya kemampuan pemahaman konsep 
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matematika dianalisis. Kemampuan pemahaman konsep matematika dapat 

dilakukan menggunakan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan materi 

yang akan diajarkan oleh guru sehingga menjadikan siswa menjadi termotivasi 

dalam belajar matematika dan selanjutnya mampu menyelesaikan masalah 

matematika. Oleh karena itu, diperlukan sistem pembelajaran yang menyenangkan 

agar siswa dapat antusias dalam pembelajaran di sekolah yaitu dengan Model 

Pembelajaran Matematika Knisley. 

Apabila kemampuan pemahaman konsep siswa dianalisis dengan lebih 

jauh, maka akan dapat dirasakan oleh guru sebagai pendidik tentang gaya belajar 

yang tepat untuk siswa ketika mengerjakan soal terkait pemahaman konsep 

matematis siswa sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk pembelajaran 

selanjutnya. Namun, kemampuan pemahaman konsep matematis tiap siswa pasti 

berbeda dikarenakan gaya belajar yang mereka terapkan juga berbeda satu dengan 

yang lain. Dengan ketidaksamaan tersebut, kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa berdasarkan gaya belajarnya dapat dikatakan baik apabila nilai 

rata-rata yang dicapai oleh siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan 

dengan nilai rata-rata yang dicapai oleh siswa pada kelas kontrol. Kerangka 

berpikir dari penelitian ini dirangkum dalam bagan seperti berikut.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 
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2.4       Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian pada landasan teori dan kerangka berpikir maka 

dirumuskan hipotesis penelitian yaitu:  

1. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII yang 

menggunakan model pembelajaran matematika Knisley mencapai 

ketuntasan klasikal. 

2. Kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII yang 

menggunakan model pembelajaran matematika Knisley lebih baik jika 

dibandingkan dengan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VII yang menggunakan model pembelajaran ekspositori. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kombinasi 

atau mixed methods. Penelitian ini merupakan langkah penelitian yang 

menggabungkan langkah penelitian kuantitatif dan langkah penelitian kualitatif. 

Sugiyono (2012) menyatakan bahwa metode penelitian kombinasi adalah 

suatu metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan 

metode kualitatif untuk digunakan bersama dalam dalam suatu kegiatan penelitian 

sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel, dan objektif. 

Pada penelitian jenis kuantitatif, data yang diperoleh berupa angka-angka 

dan analisis yang digunakan adalah statistik. Sugiyono (2012) mengungkapkan 

bahwa metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau 

sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis 

data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang 

telah ditetapkan.  

Sedangkan Sugiyono (2012) mendefinisikan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik 
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pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kuantitatiif dan 

kualitatif. 

Model penelitian kombinasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sequential explanatory design. Metode kombinasi model sequential explanatory 

adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif secara berurutan dimana pada tahap pertama penelitian 

menggunakan metode kuantitaif dan pada tahap kedua menggunakan metode 

kualitatif (Sugiyono, 2012). Sama halnya dengan penelitian ini, yaitu urutan 

metode kuantitatif untuk menguji apakah kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa kelas VII pada pembelajaran matematika dengan model Knisley 

lebih baik daripada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII 

pada pembelajaran matematika dengan model ekspositori dengan metode 

kualitatif untuk menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelas VII  pada pembelajaran matematika menggunakan model Knisley. 

Penggunaan model kombinasi desain sequential explanatory, tahap awal 

penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menguji 

hipotesis dan penelitian tahap berikutnya adalah dengan kualitatif yaitu dengan 

menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. Selain itu juga 

bertujuan menyatukan data kuantitatif dan data kualitatif agar diperoleh analisis 

yang lebih lengkap. 

Pada penelitian kombinasi (mixed methods), peneliti melaksanakan 

penelitian kuantitatif dan kualitatif. Pada penelitian kuantitatif peneliti bertujuan 

untuk membandingkan data kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 



39 

 

kelas VII setelah pembelajaran matematika menggunakan model Knisley dan data 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII setelah pembelajaran 

matematika menggunakan model ekspositori. Sedangkan pada penelitian 

kualitatif, peneliti melakukan analisa data secara induktif serta memperoleh hasil 

penelitian yang lebih menekankan proses dan makna dalam pengungkapan 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII berdasarkan gaya 

belajarnya menggunakan model Knisley secara deskriptif. 

 

3. 2  Populasi, Sampel, dan Subjek Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 37 Semarang yang merupakan 

salah satu Sekolah Menengah Pertama Negeri yang beralamat di Jalan Sompok 

No. 43, Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Pemilihan lokasi ini karena 

alasan akademik. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas VII 

semester genap di SMP Negeri 37 Semarang tahun pelajaran 2015/2016. 

Dengan menggunakan nilai hasil Ulangan Tengah Semester (UTS) genap 

tahun pelajaran 2015/2016 diperoleh data awal untuk menentukan bahwa sampel 

penelitian berasal dari kondisi populasi yang berdistribusi normal dan homogen, 

setelah itu dipilih dua kelas secara acak, yaitu kelas eksperimen yang akan diberi 

perlakuan berupa pemberian model pembelajaran Knisley dan kelas kontrol yang 

akan diberi perlakuan berupa pemberian model ekspositori. Sugiyono (2012) 

menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Pengambilan sampel dalam penelitian ini ditentukan 

dengan teknik cluster random sampling.  
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Menurut Sugiyono (2012) actor, pelaku atau orang-orang yang sedang 

memainkan peran tertentu. Ia juga berpendapat bahwa actor adalah semua orang 

yang terlibat dalam situasi sosial. Dalam penelitian ini, subjek penelitian yang 

menjadi sumber informasi adalah minimal 8 siswa kelas VII SMP N 37 

Semarang, yaitu 2 siswa dari kelompok gaya belajar visual, 2 siswa dari kelompok 

gaya belajar auditorial, 2 siswa dari kelompok gaya belajar kinestetik, dan 2 siswa 

dari multimodalitas gaya belajar (memiliki lebih dari satu gaya belajar). Berikut 

disajikan alur penentuan subjek penelitian. 
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Gambar 3.1 Alur Penentuan Subjek Penelitian 
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didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan 

ciri-ciri pokok populasi; (3) Subjek yang diambil sebagai sampel benar-benar 

merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada 

populasi.  

Pengambilan 8 subjek penelitian tersebut didasarkan pada pengambilan 

sampel secara puposive sampling dari siswa di salah satu kelas VII (kelas 

eksperimen) yang sesuai dengan syarat dan kondisi populasi yang ada. Kriteria 

pemilihan subjek dipilih berdasarkan hasil pekerjaan siswa terhadap soal tes 

kemampuan pemahaman konsep. Hasil pekerjaan siswa dalam menjawab soal 

kemampuan pemahaman konsep dilihat dan disesuaikan dengan indikator 

kemampuan pemahaman yang dipilih oleh peneliti. 

Setiap hasil pekerjaan siswa dalam menjawab soal tes kemampuan 

pemahaman konsep dengan masing-masing gaya belajarnya, menjadi acuan 

peneliti dalam menganalisis kemampuan pemahaman konsep matematis. Siswa 

yang mampu menjawab permasalahan dengan strategi pengerjaan yang menarik 

perhatian peneliti pada masing-masing gaya belajar paling kuat, nantinya akan 

dijadikan sebagai subjek penelitian. 

Tes penggolongan gaya belajar dari DePorter dan Hernacki akan 

memperoleh tiga gaya belajar siswa, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik. 

Berdasarkan klasifikasi tersebut setiap gaya belajar diambil masing-masing 2 

orang untuk dijadikan subjek yang dipandang cukup untuk memberikan gambaran 

tingkat kemampuan pemahaman konsep matematika. 
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Gaya belajar yang dimiliki siswa untuk memahami suatu konsep 

matematika dapat ditentukan melalui langkah-langkah berikut ini. 

(1) Setiap siswa diminta mengisi instrumen berupa angket gaya belajar, 

kemudian berdasarkan angket tersebut peneliti menggolongkan gaya belajar siswa 

yang berdasarkan ciri-ciri yang dikemukakan oleh Bobbi DePorter dan Hernacki 

(2008). 

(2) Peneliti akan mengambil 8 siswa yang terpilih sebagai subjek penelitian 

dilihat dari hasil angket gaya belajar paling dominan atau paling kuat. Subjek 

penelitian tersebut adalah masing-masing 2 siswa dengan gaya belajar visual 

paling kuat, 2 siswa gaya belajar auditorial paling kuat, 2 siswa gaya belajar 

kinestetik paling kuat, dan 2 siswa yang memiliki multimodalitas gaya belajar 

paling kuat. 

(3) Penarikan kesimpulan terhadap siswa yang memiliki multimodalitas gaya 

belajar dalam penelitian ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sari (2014): 

a) Jika terdapat nilai tertinggi pada suatu kelompok pertanyaan gaya 

belajar, maka disimpulkan subjek tersebut cenderung dominan pada gaya 

belajar tersebut;  

b) Jika terdapat dua nilai tertinggi yang sama dari dua kelompok 

pertanyaan gaya belajar, maka subjek tersebut tergolong pada pada 

“Gabungan kedua Gaya Belajar” tersebut.  

c) Jika terdapat dua nilai tertinggi dari dua kelompok pertanyaan gaya 

belajar yang berselisih 1 poin, maka subjek tersebut tergolong pada pada 

“Gabungan kedua Gaya Belajar” tersebut.  
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Berikut ini alasan peneliti memilih 8 siswa sebagai subjek penelitian 

dalam satu kelas eksperimen. 

(1) Peneliti meyakini bahwa model pembelajaran sangat mempengaruhi hasil 

belajar dari siswa dalam mempelajari suatu materi. Pada kasus ini 

peneliti memilih model pembelajaran matematika Knisley yang dirasa 

mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

(2) Selain model pembelajaran, peneliti juga meyakini faktor lain yang 

sangat mendukung hasil belajar siswa adalah gaya belajar siswa karena 

gaya belajar siswa yang berbeda satu sama lain. 

(3) Karena pikiran, tenaga, dan waktu dari peneliti yang terbatas maka 

subjek penelitian yang dipilih hanya 8 siswa dengan masing-masing 2 

siswa tiap gaya belajar audio, visual, dan kinestetik maupun 

multimodalitas dalam 1 kelas. 

(4) Berdasarkan gaya belajar dan model pembelajaran yang diterapkan, 

peneliti berharap melalui subjek penelitian yang terdiri dari 8 siswa, 

dapat memberikan ulasan mengenai kemampuan pemahaman konsep 

matematika siswa. 

 

3.3 Variabel Penelitian 

3.3.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (Sugiyono, 

2012). Penelitian ini variabel bebasnya adalah pembelajaran segitiga 
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dalam model pembelajaran matematika Knisley berdasarkan gaya 

belajarnya dan pembelajaran segitiga dalam model pembelajaran 

ekspositori. 

3.3.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian 

ini variabel terikatnya adalah kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 

VII  materi segitiga dalam model pembelajaran matematika Knisley. 

 

3.4 Data dan Sumber Data Penelitian 

Data kualitatif dapat dibedakan menjadi 2 yaitu data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari subyek 

penelitian. Data ini dapat berupa tes, hasil pengamatan, hasil wawancara yang 

diperoleh melalui wawancara dengan subyek penelitian. Data dapat direkam atau 

dicatat oleh peneliti sendiri. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah 

sumber data primer yang berupa dokumen serta hasil wawancara dengan siswa 

yang ditentukan oleh peneliti sebagai subjek. 

 

3. 5  Metode Pengumpulan Data 

Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penggunaan metode 

berikut. 
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3.5.1 Metode Observasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilakukan 

dengan melakukan pengamatan secara teliti menggunakan instrumen yang 

sengaja dirancang untuk mengamati penerapan model pembelajaran 

matematika Knisley di kelas. Dalam penelitian ini, obyek penelitian 

tersebut adalah penampilan peneliti dan aktifitas siswa. Observasi ini 

dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan kemampuan peneliti 

sebagai guru dalam mengelola pembelajaran dengan menggunakan model 

pembelajaran matematika Knisley. 

3.5.2 Metode Tes Tertulis 

Dalam penelitian ini tes dilakukan untuk menganalisis kemampuan 

pemahaman konsep siswa berdasarkan gaya belajarnya. Angket 

penggolongan gaya belajar diberikan pada siswa untuk memperoleh data 

tentang gaya belajar siswa. 

Kemudian, untuk memperoleh data tentang kemampuan 

pemahaman konsep siswa, dilakukan dengan memberi siswa lembar tes 

kemampuan pemahaman konsep yang berisi persoalan pemahaman konsep 

matematika dengan materi yang telah diajarkan dengan model 

pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti.  

3.5.3 Metode Wawancara 

Salah satu cara untuk mendapatkan data primer adalah dengan 

melakukan wawancara. Wawancara bertujuan untuk mengetahui dan 

menangkap kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 
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Wawancara ini memuat pertanyaan dengan maksud mengungkap aktivitas 

karakteristik kemampuan pemahaman konsep matematika siswa. 

Hal-hal yang berkaitan dengan pedoman wawancara adalah sebagai 

berikut. (1) Alur pertanyaan dikembangkan terlebih dahulu agar arah 

diskusi dapat terbimbing. Hal ini dilakukan agar tanya-jawab yang 

dilakukan oleh peneliti tidak melebar dari pokok pertanyaan. (2) Jumlah 

pertanyaan yang diajukan ke narasumber tidak lebih dari 20 pertanyaan. 

(3) Jenis pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang tidak 

terstruktur. (4) Seorang pewawancara harus tampil untuk mengarahkan 

diskusi dan tanggap untuk memahami perilaku narasumber. (5) 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan perekam dan 

pembuatan catatan saat diskusi. 

Konten/isi yang akan diungkap dalam wawancara adalah mengenai 

kemampuan pemahaman siswa yang dikemukakan oleh Pollatsek dalam 

Sumarmo (2010), yaitu: 

a. Pemahaman komputasional, yaitu menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana dan mengerjakan perhitungan secara 

algoritmik. Kemampuan ini tergolong pada kemampuan pemahaman 

matematik tingkat rendah. 

b. Pemahaman fungsional, yaitu mengaitkan satu konsep/prinsip dengan 

konsep/prinsip lainnya dan menyadari  proses yang dikerjakannya. 

Kemampuan ini tergolong pada kemampuan pemahaman matematik 

tingkat tinggi. 
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 Prosedur wawancara dilakukan kepada subjek penelitian yang berjumlah 

8 siswa secara satu persatu, sehingga peneliti mendapatkan data untuk dianalisis 

yang valid. Berikut adalah pedoman wawancara yang telah disesuaikan oleh 

peneliti dengan indikator pemahaman dari Pollatsek dalam Sumarmo (2010). 

Tabel 3.1 Pedoman Wawancara 

No. Indikator Pemahaman Pedoman Wawancara  

1. Pemahaman komputasional. 

Dapat menerapkan rumus 

dalam perhitungan sederhana 

dan mengerjakan perhitungan 

secara algoritmik. 

1. Menurut kamu, apakah soal yang 

diberikan dapat dipahami? 

2. Informasi apa saja yang kamu peroleh 

dari soal tersebut? 

3. Apa yang ditanyakan dalam soal 

tersebut? 

4. Dapatkah kamu menuliskan 

rumusnya? 

5. Mengapa kamu memilih rumus 

tersebut? 

6. Dari soal yang diberikan hal-hal apa 

saja yang harus dikerjakan lebih 

dahulu? 

7. Mengapa hal-hal tersebut yang harus 

kamu kerjakan lebih dahulu? 

8. Bagaimana strategi/langkah-langkah 

yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut dari awal 

hingga akhir? 

9. Apakah kamu yakin dengan 

pekerjaanmu sendiri tanpa kamu teliti 

lebih lanjut? 

2. Pemahaman fungsional. 

Dapat mengaitkan satu 

konsep/prinsip dengan 

konsep/prinsip lainnya dan 

menyadari  proses yang 

dikerjakannya. 

1. Dari soal yang diberikan, dugaan apa 

yang muncul pertama kali untuk kamu 

kerjakan? 

2. Menurut kamu, ide/konsep apa yang 

dapat digunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut? 

3. Adakah ide/konsep yang relevan 

dengan soal yang ditanyakan? 

4. Adakah hubungan yang saling terkait 

dari informasi soal tersebut? Jelaskan! 

5. Apakah masalah dalam soal tersebut 

memiliki hubungan dengan ide/konsep 

matematika di luar materi yang 



48 

 

dipelajari? 

6. Pernahkah kamu menjumpai soal yang 

menyerupai soal tersebut? Jika pernah, 

berikan contoh soalnya! 

7. Apakah yang kamu kerjakan sudah 

sesuai dengan informasi yang ada pada 

soal? 

8. Apa kesimpulan yang kamu peroleh 

setelah mengerjakan soal tersebut? 

 

3.5.4 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. 

Teknik dokumentasi pada penelitian ini menggambarkan secara nyata 

mengenai situasi pembelajaran, meliputi RPP, hasil tes penggolongan gaya 

belajar, hasil tes kemampuan pemahaman konsep siswa, rekaman serta 

foto pelaksanaan pembelajaran di kelas maupun saat penelitian. 

 

3. 6  Instumen Penelitian 

Instrumen penelitian ini digunakan karena peneliti ingin mengungkap 

proses berpikir siswa dalam pemahaman konsep matematis siswa. Instrumen 

penelitian ini ada dua yaitu instrumen utama dan instrumen bantu. Sugiyono 

(2012) menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif peneliti adalah instrumen 

utama. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti memasuki objek penelitian. Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif, peneliti merupakan instrumen utama yang dimaksudkan untuk 

menganalisis masing-masing gaya belajar dalam memahami konsep-konsep dasar 

persoalan matematika untuk kemudian diselesaikan dengan tepat. 
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Sedangkan instrumen bantu, adalah instrumen digunakan sebagai alat ukur 

untuk mendeskripsikan tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa yaitu: (1) 

Instrumen Penggolongan Gaya Belajar, (2) Instrumen Perangkat Pembelajaran,  

(3) Instrumen Tes Kemampuan Pemahaman Konsep, (4) Instrumen Lembar 

Pengamatan Pembelajaran, dan (5) Instrumen Wawancara. 

3.6.1 Instrumen Angket Gaya Belajar 

    Penyusunan instrumen penggolongan gaya belajar ini dilakukan untuk 

mengetahui gaya belajar yang digunakan setiap siswa sehingga membantu peneliti 

dalam melakukan penelitian mengenai gaya belajar siswa terhadap kemampuan 

pemahaman konsep matematika. Instrumen ini dirancang oleh peneliti dengan 

bentuk berupa angket yang berisi pertanyaan-pertanyaan tentang ciri-ciri siswa 

dengan gaya belajar yang dimilikinya. Peneliti merancang penyusunan angket 

gaya belajar ini berdasarkan ciri-ciri gaya belajar yang dikemukakan oleh Bobbi 

De Porter dan Hernacki (2008). Sebelum pembuatan angket gaya belajar, peneliti 

terlebih dahulu menyusun kisi-kisi angket gaya belajar agar lebih memudahkan 

peneliti. 

3.6.2 Instrumen Kemampuan Pemahaman Konsep 

Instrumen tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

dimiliki oleh masing-masing siswa. Instrumen kemampuan pemahaman konsep 

dalam penelitian ini menggunakan instrumen yang terdiri dari beberapa item soal. 

Soal-soal kemampuan pemahaman konsep ini dibuat berdasarkan dengan merujuk 

pada indikator kemampuan pemahaman yang diungkapkan oleh Pollatsek. Dari 
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hasil pekerjaan siswa dalam mengerjakan soal-soal tersebut kemudian peneliti 

mengevaluasi dengan melihat pada pedoman penskoran yang telah dibuat 

sebelumnya.  

3.6.3 Instrumen Perangkat Pembelajaran 

Instrumen perangkat pembelajaran dibuat dengan tujuan sebagai alat 

pengumpulan data saat pembelajaran berlangsung. Pembelajaran dilakukan secara 

langsung oleh peneliti sebagai sarana untuk mengetahui kemampuan pemahaman 

konsep siswa dan keterlaksaan pembelajaran dengan model pembelajaran yang 

digunakan oleh peneliti. Sebelum pembelajaran, perangkat pembelajaran berupa 

silabus, RPP, bahan ajar, dan pedoman penilaian dipersiapkan terlebih dahulu 

dengan sebaik mungkin dan dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

3.6.4 Instrumen Lembar Pengamatan Pembelajaran 

Instrumen lembar pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan lembar pengamatan aktivitas siswa. 

Lembar pengamatan aktivitas guru ini berguna dalam hal mengamati 

berlangsungnya model pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu model 

Knisley. Lembar pengamatan ini diserahkan kepada guru kelas yang bertindak 

sebagai pengamat ketika penelitian berlangsung. Pengamatan dilakukan dengan 

tujuan untuk memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan pembelajaran dan 

penampilan guru dalam mengajarkan materi. Sedangkan instrumen lembar 

pengamatan aktivitas siswa digunakan oleh peneliti untuk mengamati tingkat 

keaktifan siswa ketika pembelajaran berlangsung. Pengamatan terhadap siswa 
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bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai keterlaksanaan pembelajaran 

matematika Knisley dan keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas. 

3.6.5 Instrumen Pedoman Wawancara 

  Penyusunan instrumen pedoman wawancara diawali dengan mempelajari 

dan mengkaji teori-teori proses berpikir yang dijadikan pedoman dalam menyusun 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan disusun berdasar pada tujuan untuk 

mengungkap kemampuan pemahaman matematis siswa secara lebih mendalam 

dan memperlancar jalannya wawancara agar wawancara tidak melebar kemana-

mana. Pedoman wawancara juga disusun dengan memperhatikan indikator 

kemampuan pemahaman yang dijadikan landasan dalam penelitian. Sehingga 

melalui proses wawancara diharapkan memperoleh informasi mengenai sejauh 

mana kemampuan pemahaman konsep matematis yang dimiliki oleh siswa. 

Wawancara dilakukan kepada semua subyek penelitian secara satu persatu, 

sehingga peneliti mendapatkan data untuk dianalisis. 

 

3. 7  Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan harus memenuhi: (1) 

mendemonstrasikan nilai yang benar; (2) menyediakan dasar agar hal itu dapat 

diterapkan; (3) memperbolehkan keputusan luar yang dapat dibuat tentang 

konsistensi dari prosedurnya dan kenetralan dari temuan keputusan-keputusannya. 

Untuk memeriksa keabsahan temuan ada beberapa teknik pemeriksaan yaitu: (1) 

perpanjangan keikutsertaan, (2) ketekunan/keajegan pengamatan, (3) triangulasi, 

(4) pengecekan sejawat, (5) kecukupan referensi, (6) kajian kasus negatif, (7) 
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pengecekan anggota. Keabsahan data diperiksa setelah dilakukan penganalisisan 

data.  

Teknik triangulasi dipilih dalam penelitian ini untuk memeriksa keabsahan 

data. Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebgai pembanding terhadap data itu. 

Penelitian ini menggunakan triangulasi dengan sumber yang berarti 

membandingkan dan mengecek baik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Pada 

penelitian ini, triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil penelitian dengan data hasil wawancara. 

 

3. 8  Analisis Instrumen Penelitian Tes 

 Instrumen tes yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa soal 

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep siswa yang berbentuk uraian. 

Instrumen tersebut harus dimantapkan kualitasnya melalui suatu langkah yang 

disebut uji coba. Sebelum diberikan kepada siswa pada kelas penelitian, soal-soal 

tersebut diuji cobakan terlebih dahulu kepada siswa kelas uji coba. Dari data hasil 

uji coba perangkat tes dipilih butir soal yang memenuhi validitas, reliabilitas, daya 

beda, dan tingkat kesukaran yang menggunakan rumus sebagai berikut. 

3.8.1 Validitas 

Validitas didefinisikan sebgai ukuran seberapa cermat suatu tes 

melakukan fungsi ukurnya. Jadi untuk dikatakan valid tes harus mengukur 
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sesuatu dan harus melakukannya dengan cermat. Untuk mengetahui 

tingkat validitas menggunakan rumus korelasi product moment. 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁∑𝑋𝑌 − (∑𝑋)(∑𝑌)

√{𝑁∑𝑋2 − (∑𝑋)2}{𝑁∑𝑌2 − (∑𝑌)2}
 

(Arikunto, 2012) 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌   : koefisien korelasi tiap item 

𝑁  : banyaknya subjek uji coba 

∑𝑋  : jumlah skor item 

∑𝑌 : jumlah skor total 

∑𝑋2 : jumlah kuadrat skor item 

∑𝑌2 : jumlah kuadrat skor total 

∑𝑋𝑌 : jumlah perkalian skor item dan skor total 

Setelah diperoleh nilai 𝑟𝑥𝑦, selanjutnya nilai 𝑟𝑥𝑦 dibandingkan dengan 

harga 𝑟 pada tabel product moment dengan 𝑎 = 5%. Jika 𝑟𝑥𝑦 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 

maka maka butir soal tersebut dikatakan valid (Arikunto, 2012).  

3.8.2 Reliabilitas 

Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes 

dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut 

dapat memberikan hasil yang tetap. Menurut Arikunto (2012), untuk 

menghitung koefisien reliabilitas tes bentuk uraian digunakan rumus 

Alpha (𝛼), sebagai berikut. 
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𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) [1 −

∑𝜎𝑖
2

𝜎𝑖
2 ] 

dengan 𝜎𝑖
2 =

∑𝑋2−
(∑𝑋)2

𝑁

𝑁
 

Keterangan: 

𝑟11  : reliabilitas yang dicari 

∑𝜎𝑖
2  : jumlah varians skor butir soal 

𝜎𝑖
2  : varians skor total 

𝑋 : skor tiap butir soal 

N         : jumlah peserta 

𝑛  : banyak butir soal 

∑ 𝑋 : jumlah skor butir soal 

∑ 𝑋2 : jumlah kuadrat skor butir soal 

Rumus perhitungan 𝑟11 kemudian dicocokkan dengan kriteria reliabilitas 

sebagai berikut. Kriteria pengujian reliabilitas tes adalah setelah didapat 

koefisien korelasi yaitu 𝑟11 kemudian dikonsultasikan dengan tabel 

𝑟 product moment dengan taraf signifikansi 𝑎, dan jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 

item tes yang diujicobakan tersebut reliabel. 

3.8.3 Daya Pembeda 

Menurut Arifin (2012), daya pembeda soal adalah kemampuan 

suatu soal untuk membedakan antara siswa yang pandai (menguasai 

materi) dengan siswa yang kurang pandai (kurang menguasai materi). 

Untuk menguji daya pembeda, langkah-langkah yang ditempuh adalah 

sebagai berikut. 
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1. Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

2. Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai dengan skor 

terkecil. 

3. Menetapkan 27% skor terbesar sebagai kelompok atas dan 27% skor 

terkecil sebagai kelompok bawah. 

4. Menghitung rata-rata skor untuk masing-masing kelompok (kelompok 

atas maupun kelompok bawah). 

5. Menghitung daya pembeda soal dengan rumus: 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚
 

Keterangan: 

𝐷𝑃  : daya pembeda 

�̅�𝐾𝐴 : rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐾𝐵  : rata-rata kelompok bawah 

Tabel 3.2 Kategori Daya Pembeda 

Daya Pembeda (DP) Klasifikasi 

𝑫𝑷 ≥ 𝟎, 𝟒𝟎 Sangat baik 

𝟎, 𝟑𝟎 ≤ 𝑫𝑷 < 𝟎, 𝟒𝟎 Baik 

𝟎, 𝟐𝟎 ≤ 𝑫𝑷 < 𝟎, 𝟑𝟎 Cukup 

𝑫𝑷 < 𝟎, 𝟐𝟎 Kurang baik 

    (Arifin, 2012) 

3.8.4 Tingkat Kesukaran 

Menurut Arifin (2012), tingkat kesukaran soal adalah peluang 

untuk menjawab benar suatu soal pada tingat kemampuan tertentu yang 

biasa dinyatakan dengan indeks. Rumus yang digunakan untuk mencari 

tingkat kesukaran soal uraian adalah sebagai berikut. 
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𝑚𝑒𝑎𝑛 =
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑝𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑏𝑎𝑛𝑦𝑎𝑘 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑡𝑒𝑠
 

𝑇𝐾(𝑇𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝐾𝑒𝑠𝑢𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛) =
𝑟𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑠𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙
 

Untuk menginterpretasikan tingkat kesukaran soal digunakan tolak ukur 

sebagai berikut. 

Kriteria: 

Tingkat Kesukaran Klasifikasi 

𝟎, 𝟎𝟎 ≤ 𝑻𝑲 < 𝟎, 𝟑𝟏 soal sukar 

𝟎, 𝟑𝟏 ≤ 𝑻𝑲 < 𝟎, 𝟕𝟏 soal sedang 

𝟎, 𝟕𝟏 ≤ 𝑻𝑲 ≤ 𝟏, 𝟎𝟎 soal mudah 

Tabel 3.3 Kategori Tingkat Kesukaran 

  

3. 9  Teknik Analisis Data  

3.9.1      Analisis Data Kuantitatif 

Analisis data kuantitatif dilakukan dua tahap, yaitu analisis data awal dan 

analisis data akhir. Analisis data awal dilaksanakan sebelum diberikan perlakuan. 

Hal ini dilaksanakan untuk mengetahui apakah kedua kelas yang akan 

dibandingkan memiliki kondisi yang sama. Data yang digunakan pada analisis 

awal adalah data nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) genap kelas VII SMP 

Negeri 37 Semarang tahun pelajaran 2015/2016. Sedangkan analisis data akhir 

yaitu analisis data nilai hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis yang 

dilakukan setelah pembelajaran matematika. Analisis data akhir ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

VII setelah pembelajaran matematika menggunakan model Knisley lebih baik 

dibandingkan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas VII setelah 

pembelajaran matematika menggunakan model ekspositori. 
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3.9.1.1    Data Awal 

3.9.1.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas merupakan langkah awal dalam menganalisis data secara 

spesifik. Pengujian nomalitas data sampel yang diperoleh menggunakan uji Chi 

Kuadrat. 

1) Uji hipotesis 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

2) Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝜒2 < 𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 dengan 

taraf signifaksi 𝛼 = 5%  dan derajat kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 3 (Sudjana, 

2005). 

3) Statistik hitung 

(a) Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝑘

𝑖−1
 

Keterangan: 

𝜒2= harga chi kuadrat 

𝑂𝑖 = frekuensi hasil pengamatan 

𝐸𝑖 = frekuensi yang diharapkan 

𝑘= banyaknya kelas interval 

(b) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

4) Menarik kesimpulan,  𝐻0 diterima jika dengan taraf signifikan 𝛼 = 5% 

harga 𝜒   ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒   𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 .  
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3.9.1.1.2    Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

data penelitian berawal dari kondisi yang homogen, untuk menentukan 

statistik uji 𝑡 yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas menggunakan uji Bartlet dengan hipotesis statistiknya 

sebagai berikut: 

1) Uji hipotesis 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data homogen) 

 𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data tidak homogen) 

2) Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝜒2 ≥ 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 dengan 

taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑘 − 1. 

(Sudjana, 2005). 

3) Statistik hitung 

(a) Rumus yang digunakan 

 Varians tiap sampel 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 =

∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖
2

∑(𝑛𝑖 − 1)
 

 Harga satuan B 

𝐵 = (log 𝑠𝑔𝑎𝑏
2 ) ∑(𝑛𝑖 − 1) 

 Statistik Chi-kuadrat dalam uji Bartlet 

𝜒2 = (ln 10) {𝐵 − ∑(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 
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Keterangan: 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 = varians gabungan kelompok sampel 

ln 10 = 2,3026 , disebut logaritma asli dari bilangan 10 

𝑛 = banyak data 

𝑛𝑖 = banyak data tiap kelompok sampel 

𝑠𝑖
2 = varians tiap kelompok sampel 

𝑘 = jumlah sampel keseluruhan 

(b) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

4) Menarik kesimpulan, 𝐻0 ditolak jika harga 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  

3.9.1.1.3   Uji Kesamaan Rata-rata 

 Uji hipotesis 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen sama dengan 

rata-rata data kelompok kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen tidak sama 

dengan rata-rata data kelompok kontrol) 

 Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 

dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat kebebasan 𝑑𝑘 =

𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 Statistik hitung 

a) Rumus yang digunakan adalah 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2
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dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan: 

𝑡 = nilai t 

𝑥1̅̅̅= rata-rata nilai kelompok eksperimen 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata nilai kelompok kontrol 

𝑠 = simpangan baku (akar 𝑠2) 

𝑠1
2 = varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 = varians kelompok kontrol 

𝑛1 = banyaknya subjek kelompok eksperimen 

𝑛2 = banyaknya subjek kelompok kontrol (Sudjana, 2005) 

b) Membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 Menarik kesimpulan,  𝐻0 diterima jika dengan taraf signifikansi 

𝛼 = 5% nilai  −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

3.9.1.2    Data Akhir 

3.9.1.2.1 Uji Normalitas 

Pada analisis data akhir, dilakukan uji normalitas untuk menganalisis data 

secara spesifik. Pengujian nomalitas data sampel yang diperoleh menggunakan uji 

Chi Kuadrat. 

1) Uji hipotesis 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 
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2) Kriteria pengujiannya adalah terima 𝐻0 jika 𝜒2 < 𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 dengan 

taraf signifaksi 𝛼 = 5%  dan derajat kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 3 (Sudjana, 

2005). 

3) Statistik hitung 

(c) Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝑘

𝑖−1
 

Keterangan: 

𝜒2= harga chi kuadrat 

𝑂𝑖 = frekuensi hasil pengamatan 

𝐸𝑖 = frekuensi yang diharapkan 

𝑘= banyaknya kelas interval 

(d) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

4) Menarik kesimpulan,  𝐻0 diterima jika dengan taraf signifikan 𝛼 = 5% 

harga 𝜒   ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 < 𝜒   𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2 .  

3.9.1.2.2    Uji Homogenitas 

Uji homogenitas dilakukan untuk memperoleh asumsi bahwa 

data penelitian berawal dari kondisi yang homogen, untuk menentukan 

statistik uji 𝑡 yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis. Uji 

homogenitas menggunakan uji Bartlet dengan hipotesis statistiknya 

sebagai berikut: 

1) Uji hipotesis 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data homogen) 

 𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data tidak homogen) 
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2) Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝜒2 ≥ 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 dengan 

taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑘 − 1. 

(Sudjana, 2005). 

3) Statistik hitung 

(a) Rumus yang digunakan 

 Varians tiap sampel 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 =

∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖
2

∑(𝑛𝑖 − 1)
 

 Harga satuan B 

𝐵 = (log 𝑠𝑔𝑎𝑏
2 ) ∑(𝑛𝑖 − 1) 

 Statistik Chi-kuadrat dalam uji Bartlet 

𝜒2 = (ln 10) {𝐵 − ∑(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 

Keterangan: 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 = varians gabungan kelompok sampel 

ln 10 = 2,3026 , disebut logaritma asli dari bilangan 10 

𝑛 = banyak data 

𝑛𝑖 = banyak data tiap kelompok sampel 

𝑠𝑖
2 = varians tiap kelompok sampel 

𝑘 = jumlah sampel keseluruhan 

(b) Membandingkan harga chi kuadrat hitung dengan chi kuadrat tabel. 

4) Menarik kesimpulan, 𝐻0 ditolak jika harga 𝜒ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔
2 ≥ 𝜒𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙

2  
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3.9.1.2.3  Uji Proporsi (Uji Proporsi Satu Pihak) 

 Uji ketuntasan klasikal diuji dengan uji proporsi (satu pihak) untuk 

mengetahui ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen. Ketuntasan 

belajar klasikal tercapai apabila 75% siswa satu kelas mencapai 

ketuntasan belajar individual yaitu 75. Untuk uji proporsi, hipotesis 

yang diajukan adalah sebagai berikut. 

H0 : 𝜋 < 0,75 (artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa  kelas eksperimen kurang dari  75% ) 

H1 : 𝜋 ≥ 0,75 (artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa kelas eksperimen mencapai 75%) 

 Rumus statistika yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

   (Sudjana, 2005) 

Keterangan: 

z = nilai z yang dihitung; 

𝑥 = banyaknya siswa yang tuntas scara individual; 

𝜋0= nilai yang dihipotesiskan; 

𝑛 = jumlah anggota sampel (ukuran sampel). 

 Kriteria pengujiaannya adalah 𝐻0 ditolak jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  

dengan nilai 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑍0.5−0.05 untuk 𝛼 = 5%. Jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 <

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. 

3.9.1.2.4   Uji Beda Dua Rata-rata 

Uji beda dua rata-rata data akhir (uji pihak kanan). 
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 Uji hipotesis 

𝐻0:  𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen kurang dari 

atau sama dengan rata-rata data kelompok kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen lebih dari rata-

rata data kelompok kontrol) 

 Kriteria pengujiannya adalah tolak 𝐻0 jika 𝑡 > 𝑡(1−𝛼) dengan 

taraf signifikansi 𝛼 = 5% dengan derajat kebebasannya adalah 

𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 Statistik hitung 

a) Rumus yang digunakan adalah 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Keterangan: 

𝑡 = nilai t 

𝑥1̅̅̅= rata-rata nilai kelompok eksperimen 

𝑥2̅̅ ̅ = rata-rata nilai kelompok kontrol 

𝑠 = simpangan baku gabungan (akar 𝑠2) 

𝑠1
2 = varians kelompok eksperimen 

𝑠2
2 = varians kelompok kontrol 

𝑛1 = banyaknya subjek kelompok eksperimen 

𝑛2 = banyaknya subjek kelompok kontrol (Sudjana, 2005) 
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b) Membandingkan nilai 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 dengan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

 Menarik kesimpulan,  𝐻0 ditolak jika dengan taraf signifikansi 

𝛼 = 5% nilai  𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙. 

3.9.2     Analisis Data Kualitatif 

 Analisis data kualitatif yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

analisis kemampuan pemahaman konsep matematika siswa berdasarkan 

penggolongan gaya belajar siswa dan hasil wawancara pada subjek penelitian. 

Penggolongan gaya belajar siswa untuk menentukan tipe subjek penelitian. 

Sedangkan analisis data hasil wawancara untuk memvalidasi kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa. 

Analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan 

gaya belajarnya dilakukan setelah siswa mengikuti tes kemampuan pemahaman 

konsep matematika dan tes penggolongan gaya belajar. Siswa dikelompokkan atas 

tiga kelompok yaitu kelompok Visual, kelompok Auditorial, dan kelompok 

Kinestetik. Penggolongan gaya belajar tersebut disesuaikan dengan hasil tes 

masing-masing siswa dan ciri-ciri dari masing-masing gaya belajar yang 

diungkapkan oleh Bobbi DePorter dan Hernacki. 

Menurut Sugiyono (2012) mengatakan bahwa analisis data ini dilakukan 

dengan tahap-tahap yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan menarik 

kesimpulan. 

3.9.2.1 Reduksi Data 

Reduksi data dilakukan agar peneliti akan mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, 
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dan mencarinya jika diperlukan. Semua data yang berhasil dikumpulkan peneliti 

selanjutnya direduksi untuk memperoleh data yang diperlukan dan membuang 

data yang tidak diperlukan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu.  

3.9.2.2 Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, bagan alit, dan lain-lain. Melalui 

penyajian data ini, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah untuk dipahami. Pada penelitian ini, data tentang 

perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan hambatan yang dialami oleh subyek 

penelitian akan disajikan dalam bentuk tabel. Melalui penyajian data, akan 

mempermudah rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

sebelumnya. 

3.9.2.3 Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah temuan baru yang belum pernah 

ada. Tujuan ini biasanya berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang 

sebelumnya masih samar sehingga diteliti agar menjadi jelas. Hasil yang 

diperoleh dalam seluruh proses analisis selanjutnya disimpulkan secara deskriptif 

komparatif dengan melihat data-data temuan yang ditemukan selama proses 

penelitian. 
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Gambar 3.2  Alur Penelitian 

3. 10  Tahap-tahap Penelitian 

Secara umum, tahapan dari penelitian dapat dilihat dari gambar alur 

penelitian di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melihat Latar Subjek 

Melaksanakan pembelajaran model Knisley dan model ekspositori 

Pelaksanaan tes kemampuan pemahaman konsep 

Pelaksanaan tes penggolongan gaya belajar 

Menyiapkan instrumen penggolongan gaya belajar, instrumen perangkat 

pembelajaran, instrumen kemampuan pemahaman konsep, instrumen wawancara  

Penentuan subjek penelitian 

Wawancara subjek penelitian 

Analisis Data 

Deskripsi kemampuan pemahaman konsep siswa jika ditinjau dari gaya 

belajarnya melalui model pembelajaran Knisley 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian  

Penelitian analisis kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

VII pada materi segitiga dalam model pembelajaran matematika Knisley yang 

dilaksanakan di SMP Negeri 37 Semarang tahun ajaran 2015/2016. SMP Negeri 37 

Semarang memiliki 24 kelas yang terdiri dari 8 kelas VII, 8 kelas VIII, dan 8 kelas 

IX. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 3 kelas, yaitu kelas VII E sebagai 

kelas uji coba, kelas VII F sebagai kelas kontrol, dan kelas VII H sebagai kelas 

eksperimen.. Daftar nama kelas VII F, VII H, dan VII E dapat dilihat pada Lampiran 

1, Lampiran 2, dan Lampiran 3. Pemilihan sekolah dan kelas tersebut dilakukan 

berdasarkan kemampuan akademik siswa. 

Hasil penelitian pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian di SMP 

Negeri 37 Semarang pada bulan April – Mei 2016 yang dilakukan untuk 

mengetahui keterlaksanaan model pembelajaran matematika Knisley, kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa kelas eksperimen pada materi segitiga yang 

diberi model pembelajaran matematika Knisley lebih baik dan mencapai ketuntasan 

klasikal daripada kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kelas yang 

diberi model pembelajaran ekspositori, serta deskripsi kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa dalam menyelesaikan soal pada materi segitiga 

berdasarkan gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. Materi yang dipilih 

adalah segitiga. Untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai  dengan rumusan 
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masalah pada Bab 1, dalam penelitian ini peneliti harus melalui prosedur yang 

meliputi pelaksanaan uji coba soal tes, analisis data awal, pelaksanaan model 

pembelajaran matematika Knisley, pelaksanaan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa, analisis data akhir, pelaksanaan wawancara, dan analisis 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa. 

4.1.1   Pelaksanaan Uji Coba Soal Tes 

 Uji coba soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam 

penelitian ini berguna sebagai sumber informasi untuk mengetahui validitas, 

reliabilitas, daya beda, dan taraf kesukaran butir soal tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa. Dalam penelitian ini uji coba soal dilaksanakan pada 

tanggal 18 April 2016 di kelas VII E yang terdiri dari 32 siswa. Kisi-kisi uji coba 

soal dan soal uji coba tes kemampuan pemahaman konsep matematis dapat dilihat 

pada Lampiran 14 dan Lampiran 13. 

4.1.1.1 Uji Coba Soal Tes 

 Sebelum diberikan  kepada siswa pada kelas eksperimen dan kelas kontrol, 

soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis siswa diuji cobakan terlebih 

dahulu kepada siswa kelas uji coba. Soal yang akan diberikan kepada kelas uji coba 

tersebut telah disusun oleh peneliti dan telah dikonsultasikan kepada dosen 

pembimbing dan guru matematika kelas VII SMP Negeri 37 Semarang. Adapun 

hasil dari konsultasi tersebut terhadap instrumen uji coba soal tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis siswa adalah layak digunakan dengan sedikit 

perbaikan pada penulisan kalimatnya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

memutuskan untuk segera menguji cobakan soal tersebut kepada siswa kelas VII E. 
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4.1.1.2 Analisis Soal Uji Coba 

 Analisis soal uji coba dilakukan dalam penelitian ini meliputi validitas butir 

soal, reliabilitas, daya pembeda, dan taraf kesukaran. Analisis dilakukan setelah 

soal tes diuji cobakan di kelas VII E. Berikut adalah hasil analisis tujuh butir soal 

yang diujicobakan. 

Tabel 4.1 Hasil Analisis Soal Uji Coba 

Bentuk 

Soal 

No 

Soal 
Validitas Reliabilitas 

Taraf 

Kesukaran 

Daya 

Beda 
Keterangan 

Uraian 

1 Valid 

Reliabel 

Sedang Baik Tidak 

dipakai 

2 Valid Sukar Cukup Dipakai 

(Diperbaiki) 

3 Valid Sedang Sangat 

Baik 

Dipakai 

(Diperbaiki) 

4 Valid Sukar Cukup Tidak 

dipakai 

5 Valid Sukar Sangat 

Baik 

Dipakai 

6 Tidak 

Valid 

Mudah Kurang 

Baik 

Tidak 

dipakai 

7 Tidak 

Valid 

Sukar Kurang 

Baik 

Tidak 

dipakai 

 

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dilihat bahwa dari tujuh soal yang diujicobakan 

semuanya reliabel, namun terdapat dua soal yang tidak valid, yaitu soal nomor 6 

dan 7. 1 soal dengan taraf kesukaran tergolong mudah, 2 soal tergolong sedang, dan 

4 soal tergolong sukar. Sedangkan untuk daya beda, soal nomor 6 dan 7 memeiliki 

daya beda yang kurang baik, soal nomor 2 dan 4 memiliki daya beda cukup, soal 

nomor 1 memiliki daya beda yang baik, dan soal nomor 3 dan 5 memiliki daya beda 

sangat baik. 
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Dari hasil analisis tersebut, peneliti memakai 3 soal yang akan digunakan 

untuk mengukur kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam 

penelitian ini. Untuk soal tes kemampuan pemahaman konsep matematis dapat 

dilihat pada Lampiran 15. Kunci jawaban dan pedoman penskoran dapat dilihat 

pada Lampiran 16. 

4.1.2    Hasil Analisis Data Tahap Awal 

 Analisis data awal terdiri dari uji normalitas, uji homogenitas, dan dua rata-

rata untuk menunjukkan bahwa kedua kelas sampel memiliki kemampuan awal 

yang sama. Analisis data awal yang digunakan dalam penelitian ini adalah data nilai 

ulangan tengah semester genap mata pelajaran matematika tahun pelajaran 

2015/2016. 

4.1.2.1 Hasil Uji Normalitas 

 Untuk mengukur kenormalan data sampel yang diambil maka digunakan uji 

Chi Kuadrat, adapun hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 Berdasarkan uji normalitas nilai awal dengan nilai rata-rata 70,06, nilai 

simpangan baku 16,33, nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 35, diperoleh 𝜒2 

hitung = 3,92 dan 𝜒2 tabel =  𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 = 7,81 dengan 𝛼 = 5% dan 𝑑𝑘 =  3. 

Karena 𝜒2 hitung < 𝜒2 tabel, maka 𝐻0 diterima. Hal ini berarti data awal 

berdistribusi normal, untuk perhitungan selengkapanya lihat Lampiran 7. 
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4.1.2.2 Hasil Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas data awal menggunakan statistik Chi Kuadrat dalam 

uji Bartlet, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data memiliki varians homogen 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data memiliki varians yang tidak homogen 

 Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data awal diperoleh varians 

kelompok kontrol 319,624, varians kelompok eksperimen 230,916, varians 

gabungan dari semua sampel 274,5428, harga satuan B 148,76, statistik 𝜒2 dalam 

uji Bartlet 0,80. Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 2-1 = 1, maka diperoleh 𝜒2 tabel = 

𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 = 3,84. Karena 𝜒2 hitung = 0,80 < 𝜒2 tabel = 3,84 , maka 𝐻0 diterima. 

Hal ini berarti data awal memiliki varians yang homogen. Perhitungan 

selengkpanya dapat dilihat pada Lampiran 8. 

4.1.2.3 Hasil Uji Kesamaan Dua Rata-rata 

 Untuk menguji kesamaan dua rata-rata antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen maka digunakan uji dua pihak, adapun hipotesisnya adalah 

sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2,  artinya rata-rata data kelompok eksperimen sama dengan rata-rata 

data kelompok kontrol 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2, artinya rata-rata data kelompok eksperimen tidak sama dengan 

rata-rata data kelompok kontrol.  

 Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata data awal kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −0,016 dan variansnya 

271,18. Untuk 𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 = 31 + 32 − 2 = 61, maka diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =
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1,99. Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −0,016 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99, maka 𝐻0 

diterima. Hal ini berarti rata-rata data kelompok eksperimen sama dengan rata-rata 

data kelompok kontrol. Perhitungan selengkapanya dapat dilihat pada Lampiran 9. 

 Dari ketiga uji yang dilakukan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diketahui bahwa data awal antara kedua kelas tersebut normal, homogen, dan 

mempunyai rata-rata awal yang sama. Ini berarti kemampuan awal siswa antara 

kelas eksperimen sama dengan kemampuan awal siswa kelas kontrol. 

4.1.3 Pelaksanaan Pembelajaran Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Berbantuan Lembar Kerja Siswa 

 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan 3 kali pertemuan. Pada pertemuan 

pertama berlangsung 2 jam pelajaran, pertemuan kedua berlangsung 1 jam 

pelajaran, dan pertemuan ketiga berlangsung 2 jam pelajaran. Kegiatan 

pembelajaran dilaksanakan pada kelas eksperimen, yaitu kelas VII H. Banyak siswa 

di kelas VII H adalah 32 orang. Pembelajaran dilaksanakan dengan tujuan untuk 

mengetahui kemampuan pemahaman konsep matematis siswa berdasarkan gaya 

belajarnya. 

 Pada pembelajaran pertemuan pertama dilaksanakan pada tanggal 25 April 

2016 dengan materi jenis-jenis dan sifat segitiga. Pertemuan kedua dilaksanakan 

pada tanggal 27 April 2016 dengan materi keliling segitiga. Sedangkan pertemuan 

terakhir dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016 dengan materi luas segitiga. 

Selama pelaksanan pembelajaran menggunakan model Knisley berlangsung, 

peneeliti diamati oleh guru mata pelajaran matematika di sekolah tersebut bersama 

dengan satu mahasiswa pendidikan matematika. Pengamatan oleh mahasiswa 

tersebut terhadap peneliti dilakukan dengan menggunakan lembar pengamatan 
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keterlaksaan model pembelajaran matematika Knisley berbatuan LKS. Lembar 

pengamatan yang telah diisi oleh observer terdapat pada Lampiran 17 s.d Lampiran 

20, sedangkan RPP yang digunakan terdapat pada Lampiran 26 s.d Lampiran 28 

yang sebelumnya telah dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dosen pembimbing 

dan layak untuk dilaksanakan. 

4.1.3.1 Keterlaksanaan Model Pembelajaran Matematika Knisley Berbantuan 

Lembar Kerja Siswa (LKS) 

 Berdasarkan hasil pengamatan aktivitas guru terhadap keterlaksanaan 

model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS untuk menganalisis 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dalam waktu tiga kali pertemuan 

diperoleh data sebagai berikut. 

Tabel 4.2 Hasil Keterlaksanaan Model Knisley berbantuan LKS 

Pertemuan ke- Persentase Kriteria 

1 80,77% Sangat Baik 

2 80,77% Sangat Baik 

3 81,73% Sangat Baik 

Rata-rata 81,09% Sangat Baik 

 

 Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, terlihat bahwa persentase 

keterlaksanaan model pembelajaran matematika Knisley pertemuan pertama dan 

kedua memiliki keterlaksanaan yang sangat baik, namun tidak terdapat 

peningkatan. Sedangkan model pembelajaran matematika Knisley pertemuan 

terakhir juga terlaksana dengan sangat baik dan mengalami peningkatan. Hal ini 

menunjukkan bahwa proses pembelajaran melalui model Knisley berbantuan LKS 

memiliki kualitas keterlaksanaan yang sangat baik dan sesuai dengan sintaks 

pembelajaran model Knisley berbantuan LKS pada setiap pertemuannya. Pada 
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penelitian ini, grafik persentase keterlaksanaan model pembelajaran matematika 

Knisley berbantuan LKS ditunjukkan melalui grafik berikut. 

 

Gambar 4.1 Grafik Hasil Keterlaksanaan Model Knisley Berbantuan LKS 

4.1.3.2 Pengamatan Aktivitas Siswa 

 Pada setiap pertemuan selama proses pembelajaran menggunakan model 

pembelajaran matematika Knisley, dilakukan pengamatan mengenai aktivitas siswa 

pada kelas eksperimen oleh peneliti. Hasil pengamatan aktivitas siswa selama 

proses pembelajaran diapat dilihat perkembangannya melalui tabel berikut. 

Tabel 4.3 Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

Pertemuan ke- Persentase Kriteria 

1 58,75% Aktif 

2 71,25% Aktif 

3 82,5% Sangat Aktif 

Rata-rata 70,83% Aktif 

 

Dari hasil pengamatan diperoleh bahwa rata-rata persentase aktivitas siswa 

pada model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS mencapai 70,83% 

dengan kriteria aktif. Grafik persentase aktivitas siswa pada kelas dengan model 

pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS adalah sebagai berikut. 
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Gambar 4.2 Grafik Hasil Pengamatan Aktivitas Siswa 

4.1.4 Pelaksanaan Tes Kemampuan Pemahaman Konsep Matematis 

Pada hari Jumat, 30 April 2016 dilaksanakan tes kemampuan pemahaman 

konsep matematis di kelas VII H  selama 60 menit pada jam pelajaran pertama dan 

separuh jam pelajaran kedua, karena sisa waktu 20 menit digunakan untuk tes 

penggolongan gaya belajar. Sedangkan pada kelas VII F, tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis juga dilaksanakan pada tanggal yang sama namun 

berbeda jam pelajaran, yaitu pada jam pelajaran keenam dan ketujuh selama 60 

menit, karena sisa waktu 20 menit digunakan oleh guru matematika sekolah 

tersebut untuk pemberian sedikit refleksi jelang ulangan kenaikan kelas.  

Tes dikerjakan secara individu dan tidak diperkenankan untuk 

mengerjakan soal-soal menggunakan kalkulator dalam bentuk apapapun maupun 

membuka buku atau catatan. Pelaksanaan tes ini diamati dan diawasi langsung oleh 

peneliti serta didampingi guru matematika dan seorag mahasiswa pendidikan 

matematika. Hasil tes kemampuan pemahaman konsep matematis ini digunakan 
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sebagai data akhir untuk selanjutnya dianalisis membuktikan hipotesis dan 

menjawab rumusan masalah pada bab 1. 

4.1.5 Pelaksanaan Tes Penggolongan Gaya Belajar  

 Tes penggolongan gaya belajar dilaksanakan pada hari Jumat, 30 April 

2016 selama 20 menit di kelas eksperimen, yaitu kelas VII H setelah siswa-siswa 

selesai mengerjakan tes kemampuan pemahaman konsep matematis. Tes ini 

dilaksanakan untuk mengetahui gaya belajar yang dimiliki siswa kelas VII H, 

sehingga siswa dianjurkan mengerjakan tes tersebut sesuai dengan kebiasaan yang 

mereka lakukan sehari-hari. 

 Hasil dari tes penggolongan gaya belajar ini yang digunakan untuk 

memilih subjek penelitian dengan melihat gaya belajar paling kuat pada masing-

masing gaya belajar visual, auditorial, kinestetik, maupun gabungannya. Setelah 

subjek penelitian terpilih dari masing-masing gaya belajar paling kuat, subjek 

penelitian yang terpilih akan dianalisis untuk menjawab rumusan masalah pada bab 

1 secara deskripstif. Angket penggolongan gaya belajar terdapat pada Lampiran 12. 

Sedangkan hasil angket penggolongan gaya belajar selengkapnya pada Lampiran 

4. 

4.1.6    Hasil Analisis Data Tahap Akhir 

 Setelah memberikan perlakuan pada kelas eksperimen dengan model 

pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS selama tiga kali pertemuan, 

dilanjutkan pemberian tes kemampuan pemahaman konsep matematis pada kelas 

eksperimen dan kelas kontrol materi luas dan keliling segitiga. Nilai tes 

kemampuan pemahaman konsep matematis dari kelas eksperimen dan kelas kontrol 
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dijadikan sebagai data akhir yang dianalisis melalui uji normalitas, uji homogenitas, 

uji proporsi, dan uji beda rata-rata. Data-data yang diperoleh peneliti berdasarkan 

nilai tes kemampuan pemahaman konsep matematis kedua kelas tersebut adalah 

sebagai berikut. 

Tabel 4.4 Data Hasil Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kelas N Rata-rata 
Simpangan 

Baku 

Nilai 

tertinggi 

Nilai 

terendah 

Eksperimen 32 76,9375 18,6827 100 20 

Kontrol 31 65,3871 26,3034 100 20 

 

4.1.6.1 Hasil Uji Normalitas 

 Untuk mengukur kenormalan data sampel yang diambil maka digunakan uji 

Chi Kuadrat, adapun hipotesis yang digunakan adalah: 

𝐻0: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

 Berdasarkan uji normalitas nilai awal dengan nilai rata-rata 71, nilai 

simpangan baku 23,42, nilai tertinggi 100, dan nilai terendah 20, diperoleh 𝜒2 

hitung = 5,78 dan 𝜒2 tabel =  𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 = 9,49 dengan 𝛼 = 5% dan 𝑑𝑘 =  3. 

Karena 𝜒2 hitung = 5,78 < 𝜒2 tabel = 9,49, maka 𝐻0 diterima. Hal ini berarti data 

akhir berdistribusi normal, untuk perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 21. 

4.1.6.2 Hasil Uji Homogenitas 

 Pengujian homogenitas data awal menggunakan statistik Chi Kuadrat dalam 

uji Bartlet, adapun hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2, artinya data memiliki varians homogen 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2, artinya data memiliki varians yang tidak homogen 
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 Berdasarkan perhitungan uji homogenitas data awal diperoleh varians 

kelompok kontrol 349,05, varians kelompok eksperimen 691,87, varians 

gabungan dari semua sampel 523,27, harga satuan B 165,84, statistik 𝜒2 dalam uji 

Bartlet 3,49. Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 2-1 = 1, maka diperoleh 𝜒2 tabel = 

𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 = 3,84. Karena 𝜒2 hitung = 3,49 < 𝜒2 tabel = 3,84 , maka 𝐻0 diterima. 

Hal ini berarti data awal memiliki varians yang homogen. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 22. 

4.1.6.3 Hasil Uji Hipotesis I (Uji Proporsi Satu Pihak) 

 Uji proporsi digunakan untuk mengetahui apakah kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa dengan model pembelajaran matematika Knilsey mencapai 

ketuntasan klasikal pada materi segitiga. Kriteria ketuntasan klasikal yaitu 

persentase siswa yang tuntas secara individu mencapai minimal 75% dari 

keseluruhan siswa dalam kelas tersebut. Uji ketuntasan klasikal menggunakan uji 

proporsi satu pihak, yaitu pihak kiri. Hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

H0 : 𝜋 < 0,75, artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa  kelas eksperimen kurang dari 75% dan tidak mencapai 

ketuntasan klasikal 

H1 : 𝜋 ≥ 0,75, artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa kelas eksperimen mencapai 75% dan mencapai ketuntasan 

klasikal 

 Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak diperoleh 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =

0,41 dan 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,1736 dengan 𝛼 = 5%. Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,41 ≥ 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

0,17, maka 𝐻0 ditolak. Hal ini berarti kemampuan pemahaman konsep matematis 
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siswa kelas eksperimen mencapai 75% dan mencapai ketuntasan klasikal. Untuk 

perhitungan selengkapnya lihat Lampiran 24. 

4.1.6.4 Hasil Uji Hipotesis II (Uji Beda Dua Rata-rata) 

 Untuk menguji kesamaan dua rata-rata antara kelompok kontrol dengan 

kelompok eksperimen maka digunakan satu pihak. Uji ini digunakan untuk 

menjawab salah satu rumusan masalah yang tercantum pada Bab 1. Adapun 

hipotesisnya adalah sebagai berikut. 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2,   artinya rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

dengan model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS 

kurang dari atau sama dengan rata-rata kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa pada kelas dengan pembelajaran 

ekspositori. 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2,   artinya rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

dengan model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS 

lebih dari rata-rata kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa pada kelas dengan pembelajaran ekspositori.  

 Berdasarkan perhitungan uji beda data akhir kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004 dan variansnya 523,27. Untuk nilai 

𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 = 31 + 32 − 2 = 61, maka diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99. Karena 

nilai dari  −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99, maka 𝐻0 ditolak. 

Hal tersebut menunjukkan bahwa rata-rata data kelompok eksperimen lebih dari 

rata-rata data kelompok kontrol. Rata-rata data kelompok eksperimen lebih baik 
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dibandingkan dengan rata-rata data kelompok kontrol. Perhitungan selengkapnya 

pada Lampiran 23. 

Dari keempat uji yang dilakukan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diketahui bahwa data akhir antara kedua kelas tersebut normal dan homogen tetapi 

tidak mempunyai rata-rata yang sama, karena rata-rata kelas eksperimen lebih baik 

daripada rata-rata kelas kontrol. Ini berarti kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa antara kelas eksperimen yang dikenai model pembelajaran 

matematika Knisley lebih baik jika dibandingkan dengan kemampuan pemahaman 

konsep matematis siswa kelas kontrol yang menggunakan model pembelajaran 

ekspositori oleh guru. Diketahui pula, persentase siswa yang tuntas secara individu 

mencapai minimal 75% dari keseluruhan siswa. Ini menunjukkan bahwa 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas tersebut telah mencapai 

ketuntasan klasikal.  

4.1.7 Pemilihan Subjek 

 Subjek penelitian dipilih setelah siswa pada kelas eksperimen 

dikelompokkan berdasarkan gaya belajar yang mereka miliki, yaitu masing-masing 

2 siswa dengan gaya belajar visual paling kuat, 2 siswa gaya belajar auditorial 

paling kuat, 2 siswa gaya belajar kinestetik paling kuat, dan 2 siswa yang memiliki 

multimodalitas (gabungan) gaya belajar paling kuat. Pada penelitian ini, 

multimodalitas gaya belajar yang dimiliki siswa kelas eksperimen hanya satu 

multimodalitas, yaitu gaya belajar visual – auditorial. 
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 Rekapitulasi data tersebut diperoleh dari setiap siswa dalam menjawab 

angket yang tersedia. Berikut ini beberapa langkah dalam menganalisis data angket 

tersebut: 

1. Terdapat beberapa pertanyaan dalam instrumen angket gaya belajar yang 

harus diisi oleh siswa. Terdapat 3 kelompok pernyataan yang 

mencerminkan masing-masing gaya belajar, yaitu kelompok gaya belajar 

visual (V), kelompok gaya belajar auditorial (A), dan kelompok gaya belajar 

kinestetik (K). 

2. Masing-masing pernyataan menceminkan setiap kelompok gaya belajar 

yang dipilih siswa. Setiap pernyataan yang dipilih siswa tersebut memiliki 

skor 1. 

3. Sebagaimana diungkapkan oleh Sari (2014) bahwa penarikan kesimpulan 

kecenderungan gaya belajar siswa yaitu dengan cara menghitung skor 

masing-masing pernyataan yang mencerminkan setiap gaya belajar 

kemudian membandingkan ketiga skor dari pernyataan tersebut. Penarikan 

kesimpulan didasarkan pada: 

a) Jika terdapat skor tertinggi pada suatu kelompok pernyataan gaya 

belajar, maka disimpulkan subjek tersebut cenderung dominan 

pada gaya belajar dengan skor tertinggi tersebut. 

b) Jika terdapat dua skor tertinggi yang sama dari kelompok 

pernyataan gaya belajar, maka subjek tersebut tergolong pada 

gabungan kedua gaya belajar tersebut. 
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c) Jika terdapat dua skor tertinggi dari dua kelompok pernyataan 

gaya belajar yang berselisih 1 poin, maka subjek tersebut 

tergolong pada gabungan kedua belajar tersebut. 

 Berdasarkan pengelompokkan gaya belajar di atas, pada penelitian di kelas 

eksperimen terdapat 12 siswa dengan gaya belajar visual, 6 siswa dengan gaya 

belajar auditorial, 7 siswa dengan gaya belajar kinestetik, dan 7 siswa 

multimodalitas visual – auditorial. Daftar siswa tiap kelompok gaya belajar dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.5 Daftar Siswa Tiap Kelompok Gaya Belajar 

Visual Auditorial Kinestetik Visual – Auditorial  

E-24, E-06, E-

30, E-32, E-01, 

E-14, E-05, E-

04, E-23, E-28, 

E-27 

E-09, E-08, E-07, 

E-20, E-21, E-02,  

E-15, E-13, E-22, 

E-19, E-03, E-29, 

E-12,  

E-31, E-11, E-25, 

E-16, E-17, E-18, 

E-26, E-10,  

Masing-masing kelompok gaya belajar tersebut dipiih masing-masing 2 

siswa dengan gaya belajar paling kuat sebagai subjek penelitian. Selanjutnya 8 

subjek penelitian tersebut diwawancarai satu per satu mengenai tes kemampuan 

pemahaman konsep yang telah mereka kerjakan. Daftar subjek penelitian masing-

masing kelompok gaya belajar dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Daftar Subjek Penelitian 

No. Kode Kelompok Gaya Belajar 

1 E-06 Visual 

2 E-24 Visual 

3 E-08 Auditorial 

4 E-20 Auditorial 

5 E-13 Kinestetik 

6 E-22 Kinestetik 

7 E-11 Visual – Auditorial 

8 E-31 Visual – Auditorial  
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4.1.8 Pelaksanaan Wawancara 

 Kegiatan wawancara dengan subjek penelitian yang telah terpilih, 

dilaksanakan selama 8 hari dengan mengambil waktu di luar jam pelajaran sehingga 

tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Wawancara dilakukan dengan 

tujuan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang kemampuan 

pemahamn konsep siswa berdasarkan gaya belajarnya. Selama wawancara 

berlangsung, peneliti menggunakan alat perekam dan catatan pada kertas kosong 

untuk merekam semua hasil wawancara yang diperoleh. Pedoman wawancara juga 

digunakan oleh peneliti untuk memudahkan peneliti dalam memberikan pertanyaan 

yang diselingi pertanyaan lain untuk menggali lebih jauh tentang informasi yang 

telah diperoleh dari subjek terpilih. 

4.1.9 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Dalam Model 

Pembelajaran Matematika Knisley  

Setelah tes kemampuan pemahaman konsep dan tes penggolongan gaya 

belajar dilaksanakan, kemudian dilanjutkan pemilihan 2 subjek penelitian dari 

masing-masing kelompok gaya belajar yang paling kuat untuk diwawancara yang 

bertujuan memvalidasi kemampuan pemahaman konsep siswa. 

Analisis kemapuan pemahaman konsep pada setiap subjek dilakukan 

berdasarkan indikator kemampuan pemahaman menurut Polattsek (Sumarmo, 

2010). Peneliti membuat pedoman penskoran kunci jawaban tes kemampuan 

pemahaman konsep untuk mengklarifikasi jawaban siswa dengan hasil wawancara. 

Identifikasi kemampuan pemahaman konsep pada setiap subjek, dengan 

menganalisis kemampuan pemahaman konsep siswa yang terpilih menjadi subjek 

penelitian pada tiap nomor. Dalam hal ini, peneliti membuat pedoman untuk 
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mengklasifikasikan kemampuan peserta didik pada tiap indikator kemampuan 

pemahaman konsep matematis seperti pada tabel berikut. 

Tabel 4.7 Pedoman Pengklasifikasian Kemampuan Siswa pada Setiap Indikator 

Kemampuan Pemahaman Konsep 

Klasifikasi Banyak soal yang dipenuhi tiap indikator  

Baik 3 soal 

Cukup Baik 2 soal 

Kurang Baik ≤ 1 soal 

 

Berikut ini hasil analisis kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII 

berdasarkan gaya belajar dalam model pembelajaran matematika Knisley 

berbantuan LKS melalui data tes kemampuan pemahaman konsep dan hasil 

wawancara masing-masing subjek penelitian. 

4.1.9.1  Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Gaya Belajar Visual 

4.1.9.1.1   Subjek E-06 

 Analisis kemampuan pemahaman konsep meliputi hasil tes dan wawancara. 

Hasil tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara nantinya akan dibuat 

kesimpulan melalui cara triangulasi. Berikut ini analisis data subjek E-06. 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Hasil jawaban tes kemampuan pemahaman konep subjek E-06 untuk soal nomor 1 

sebagai berikut  
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Gambar 4.3 Data Tes Tertulis E-06 Soal Nomor 1 

Berdasarkan jawaban tersebut, E-06 menunjukkan pencapaian 

indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.8 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-06 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan rumus 

dalam perhitungan 

sederhana 

M Subjek E-06 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana untuk menyelesaikan 

permasalahan pada soal.  

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan secara 

algoritmik 

M Subjek E-06 juga mampu mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik dengan 

mengidentifikasi terlebih dahulu panjang 
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sisi yang diketahui merupakan segitiga 

atau bukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya  

M Subjek E-06 mampu mengaitkan konsep 

ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang dikerjakannya 

TM E-06 kurang memperhatikan proses yang 

dikerjakannya. E-06 kurang teliti dalam 

memahami pertanyaan tentang keliling 

segitiga, sehingga ukuran panjang sisi 

yang tidak dapat dibentuk bangun datar 

segitiga juga dihitung kelilingnya. Berikut 

ini letak bahwa E-06 tidak menyadari 

proses yang seharusnya ia kerjakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-06 pada soal nomor 

1 memperlihatkan bahwa E-06 memenuhi semua indikator kemampuan 

pemahaman konsep. 

b) Wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes kemampuan pemahaman konep subjek 

E-06 maka dilakukan wawancara dengan subjek E-06 sebagai berikut 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-06 : Sangat mudah sekali, Bu. 

P : Nah, kalau sangat mudah coba jelaskan informasi apa saja yang 

kamu peroleh dari soal nomor satu? 

E-06 : Ya informasinya itu, Bu, macam-macam ukuran panjang sisi-sisi. 

P : Menurut kamu, informasi itu menunjukkan ukuran panjang sisi-

sisi dari bangun datar apa? 

E-06 : Emm, segitiga, Bu. 

P : Yakin semua ukuran panjang sisi-sisi yang ada pada soal itu 

miliknya sisi-sisi pada segitiga? 

E-06 : Tidak, Bu.  

P : Menurut kamu, ide apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : ide saya untuk mengerjakan soal tersebut dari dugaan saya 

pertama kali adalah menjumlahkan sisi-sisi yang ada. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-06 : Jadi, dari macam-macam panjang sisi-sisi yang diketahui itu saya 

harus mencari tahu terlebih dahulu yang merupakan ukuran 

panjang sisi-sisi segitiga. Kemudian, saya harus mencari juga 

kelilingnya, Bu. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan 

pertanyaan tersebut? 

E-06 : a+b > c dan s+s+s (subjek menuliskan dikertas yang disediakan) 

P : Nah, a ditambah b lebih dari c itu rumus apa? 

E-06 : Itu rumus ketaksamaan segitiga, Bu. 

P : Lalu, rumus s+s+s itu rumus apa? 

E-06 : s+s+s itu rumus keliling segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus tersebut? 

E-06 : Karena untuk mencari tahu sisi-sisi yang di soal itu merupakan 

segitiga atau bukan memang harus pakai ketaksamaan segitiga, 

Bu. Jadi, a ditambah b itu karena sisi a dan sisi b merupakan sisi 

terpendek jika dibandingkan dengan sisi c dan hasil penjumlahan 

sisi terpendek itu harus lebih besar dari sisi terpanjangnya yaitu 

sisi c. Sedangkan supaya tahu keliling segitiga itu berapa, saya 

jumlahkan sisi-sisinya. Jadi saya gunakan rumus s+s+s. 
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Dari hasil wawancara terlihat bahwa subjek E-06 menunjukkan 

pemahaman konsep matematis terhadap persoalan pada nomor 1 dengan lancar 

ia menyebutkan informasi yang diperoleh dan apa saja yang ditanyakan. 

Selanjutnya ia juga mampu menerapkan rumus yang berkaitan dengan konsep 

pada soal kemudian mengerjakan sesuai dengan algoritmanya. Subjek E-06 juga 

mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lainnya, misal dalam hal 

ini E-06 mampu mengaitkan konsep ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga dan juga mengaitkan konsep pada soal dengan permasalahan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

Walaupun E-06 mampu mengaitkan antar konsep, tetapi E-06 masih 

kurang menyadari proses yang dikerjakannya, hal ini terlihat ketika wawancara 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal hingga 

akhir! 

E-06 : Pertama yang saya kerjakan adalah mencari tahu sisi-sisi 4 cm, 7 

cm, 11 cm merupakan sisi segitiga menggunakan ketaksamaan 

segitiga. Sisi terpendeknya adalah 4 cm dan 7 cm kemudian saya 

jumlahkan sisi tersebut dan saya bandingkan dengan sisi 

terpanjangnya 11 cm. Hasilnya itu sama, Bu. 

Kemudian.....(terhenti) 

P : Tadi kamu jawab sisi-sisi tersebut bukan sisi-sisi segitiga, lalu 

mengapa kamu cari kelilingnya? 

E-06 : Karena tadi kelilingnya ditanyakan juga. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-06 : Ada, Bu. Dulu pernah diberi tugas sama Bu Lis untuk membuat 

segitiga dari potongan-potongan lidi. Dari situ supaya membentuk 

segitiga saya harus memperhatikan ukuran panjang sisi-sisinya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-06 : Untuk mengetahui sisi-sisi yang ditanyakan segitiga atau bukan 

harus menjumlahkan sisi terpendek kemudian membandingkan 

sisi terpanjangnya. Jika dia segitiga, barulah dicari kelilingnya. 
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berlangsung ia tidak tahu seharusnya tidak perlu mencari semua kelilingnya. 

Namun ketika guru bertanya lebih dalam, ia mampu menjawab apa saja 

kesalahannya ketika mengerjakan soal nomor 1. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-06, terlihat bahwa 

langkah-langkah penyelesaian dan hasil penyelesaian yang diberikan sudah 

tepat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara subjek E-06 diperoleh hasil 

bahwa E-06 mampu menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan 

mengerjakan perhitungan secara algoritmik, mampu mengaitkan satu konsep 

dengan konsep lainnya dan menyadari proses yang dikerjakannya. Sehingga data 

tes tertulis subjek E-06 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-06 

dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1 subjek E-06 memiliki jenis 

pemahaman komputasional. Sedangkan pemahaman fungsionalnya hanya 

sebagian saja yang dimilikinya. Hal ini terlihat bahwa E-06 mampu mengaitkan 

antar konsep tetapi tidak mampu menyadari proses yang ia kerjakan. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Hasil jawaban tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-06 untuk 

soal nomor 2 sebagai berikut. 
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Gambar 4.4 Data Tes Tertulis Subjek E-06 Soal Nomor 2 

Berdasarkan jawaban tersebut, E-06 menunjukkan pencapaian 

indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.9 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-06 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan rumus 

dalam perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-06 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana untuk menyelesaiakan 

persoalan yang ada. 

      

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan secara 

algoritmik 

M Selanjutnya, E-06 mampu mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik dengan 

baik. Hal ini terihat setelah mengerjakan 

langkah di atas, E-06 mencari ukuran 

panjang setiap sisi segitiga satu persatu 

lengkap dengan satuan panjangnya. 

 

 

    

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya  

M Subjek E-06 mampu mengaitkan konsep 

keliling segitiga dengan konsep 

persamaan linier satu variabel  
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4. Menyadari proses 

yang dikerjakannya 

M E-06 menyadari proses dalam 

mengerjakan permasalahan pada soal 

nomor 2. Ia mampu mengerjakan dengan 

langkah-langkah yang baik dan benar 

tanpa ada langkah yang terlewati. 

Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Dari hasil tes tertulis subjek E-06 tersebut, terlihat bahwa E-06 mampu 

memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep. 

b) Wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep subjek E-06, maka dilakukan wawancara dengan subjek E-06 sebagai 

berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-06 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-06 : Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dan keliling segitiganya. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-06 : Ukuran panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya, Bu. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 

E-06 : Langkah pertamanya saya tuliskan dulu rumus keliling segitiga ABC, 

karena di soal diketahui keliling segitiga ABC. Setelah itu ukuran yang 

sebenarnya saya misalkan dengan huruf 𝑥. Kemudian pada ukuran 

perbandingan masing-masing sisinya saya kalikan dengan 𝑥. Jadi 

panjang AB adalah 1𝑥, panjang BC 4𝑥, panjang AC 4𝑥. Kemudian, 

saya jumlahkan sisi-sisi tersebut, hasilnya adalah 9𝑥. Karena pada soal 

diketahui kelilingnya adalah 27, jadi untuk mencari nilai 𝑥, 27 dibagi 

9= 3, sedangkan panjang sisi BC dan AC adalah 12 dari 4 × 3. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-06 tersebut, terlihat bahwa E-06 

mampu menyebutkan informasi apa saja yang diperoleh dari soal dan 

menyebutkan apa yang ditanyakan dengan tepat. E-06 juga mamu memilih 

rumus yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut dan 

menerapkannya dengan baik. Perhitungan yang dilakukan oleh E-06 juga sesuai 

dengan algoritma yang benar. Selain itu, subjek E-06 mampu mengaitkan satu 

konsep dengan konsep lainnya dan menyadari proses yang dikerjakannya.  

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-06, terlihat bahwa 

langkah-langkah penyelesaian  dan hasil penyelesaian yang diberikan sudah 

tepat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara subjek E-06 diperoleh hasil 

bahwa E-06 mampu menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan 

mengerjakan perhitungan secara algoritmik, mengaitkan satu konsep dengan 

konsep lainnya dan menyadari proses yang dikerjakannya. Sehingga data tes 

tertulis subjek E-06 dapat dikatakan valid. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses 

pengerjaanmu menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : Syaratnya saya harus tahu kelilingnya dan menjumlah panjang 

sisi perbandingannya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-06 : Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga 

yang hanya diketahui perbandingan sisi-sisinya dan kelilingnya 

saya harus menjumlahkan perbandingan sisi-sisi tersebut 

kemudian kelilingnya saya bagi dengan hasil penjumlahan 

perbandingan sisi tersebut. Setelah itu, saya kalikan perbandingan 

tersebut dengan hasil dari keliling dibagi penjumlahan 

perbandingan sisi. 
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Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-

06 dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-06 memiliki jenis 

pemahaman komputasional dan pemahaman fungsional, karena memenuhi 

semua indikator kemampuan pemahaman tersebut. Oleh sebab itu, subjek E-06 

dapat dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik dalam 

mengerjakan soal nomor 2. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

Hasil jawaban tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-06 untuk 

soal nomor 3 sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Data Tes Tertulis Subjek E-06 Soal Nomor 3 

Berdasarkan jawaban tersebut, E-06 menunjukkan pencapaian 

indikator kemampuan pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.10 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-06 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan rumus 

dalam perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-06 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana 

untuk menyelesaiakan persoalan yang 

ada. 
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2. Mengerjakan 

perhitungan secara 

algoritmik 

M Selanjutnya, E-06 mampu mengerjakan 

perhitungan secara algoritmik dengan 

baik. Soal nomor 3 ini termasuk soal yang 

tidak dapat dikerjakan secara langsung 

dan harus melalui beberapa perhitungan 

awal. Subjek E-06 mamu mengerjakan 

prhitungan dengan langkah-langkah yang 

tepat. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya  

M Subjek E-06 mampu mengaitkan konsep 

luas segitiga dengan konsep perkalian dan 

memperhatikan proses yang 

dikerjakannya. 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang dikerjakannya 

M Hal ini terlihat pada hasil penyelesaian E-

06 mampu mendeskripsikan langkah-

langkah pengerjaannya secara rinci dan 

tepat. 

 

 

 

 

 

 
     Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Dari hasil tes tertulis subjek E-06 tesrebut, dapat dilihat bahwa E-06 

mampu memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep, yaitu 

indikator 1 dan 2. 
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b) Wawancara 

Berkaitan dengan data analisis hasil tes kemampuan pemahaman 

konsep subjek E-06, maka dilakukan wawancara dari subjek E-06 sebagai 

berikut. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-06 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-06 : informasinya banyak, Bu. Merupakan segitiga sama kaki, yang 

sama ukurannya 5 cm, eh, 5 meter, terus tingginya 3 meter, 

panjang sisi lainnya 8 meter, biaya rumput per meter 12.500 

rupiah. 

P :Nah, panjang sisi lainnya 8 meter, maksudnya itu sisi yang 

mana ya, Nis? 

E-06 : Alasnya segitiga, Bu. Kan tingginya ada, lalu sisi yang sama 5 

meter menurut saya alasnya yang 8 meter, ini saya gambar, Bu 

dipekerjaan saya. 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-06 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput supaya 

tamannya tertutupi rumput? 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus 

apa? 

E-06 : rumus luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-06 : Karena supaya rumput menutupi seluruh taman bermain itu 

saya harus mencari luasnya terlebih dahulu. 

P : Lalu? 

E-06 : Lalu setelah dapat luasnya saya kalikan luas tamannya dengan 

harga rumput permeter 12.500, sudah ketemu hasilnya Bu. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama 

kali ketika kamu akan mengerjakan? 

E-06 : Dugaan pertama kali saya ya menghitung luas segitiga dulu, 

baru kemudian menghitung biaya rumputnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : Syaratnya ukurannya harus sama dulu baru bisa dikerjakan, 

Bu? 

P : maksudnya ukurannya harus sama bagaimana Nis? 

E-06 : Ukuran ini, Bu, harus sama-sama meter semua, kalau misal 

yang ini centimeter ya harus disamakan ke meter dulu. 

P : Oh, yakin centimeter dan meter itu namanya ukuran? 

E-06 : Bukan ya, Bu? Namanya satuan ukuran panjang tamannya, Bu. 

(tertawa) 
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Pada cuplikan wawancara tersebut, subjek E-06 dengan lancar 

menjawab semua pertanyaan yang dierikan oleh peneliti. Hanya ada satu 

pertanyaan saja yang dijawab oleh E-06 dengan jawaban yang kurang yakin, 

namun setelah ditanya lebih mendalam E-06 mampu menjawab dengan tepat. 

Subjek E-06 menunjukkan kemampuannya dalam memahami soal dan jawaban 

yang ia tulis pada soal nomor 3 hingga mampu menerapkan rumus dan 

mengaitkannya dengan konsep lain dengan benar. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-06, terlihat bahwa 

langkah-langkah penyelesaian dan hasil penyelesaian yang diberikan sudah 

tepat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara subjek E-06 diperoleh hasil 

bahwa E-06 mampu menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan 

mengerjakan perhitungan secara algoritmik, mengaitkan satu konsep dengan 

konsep lainnya dan menyadari proses yang dikerjakannya. Sehingga data tes 

tertulis subjek E-06 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-

06 dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 3 subjek E-06 memiliki jenis 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-06 : Kesimpulannya biaya keseluruhannya Rp150.000 untuk 

menanami taman tersebut dengan rumput. 

P : Ada kesimpulan lain dalam mengerjakan soal tersebut langkahnya 

seperti apa? 

E-06 : Tidak, Bu. Hanya seperti tadi, dicari dulu luasnya kemudian hasil 

luasnya dikalikan dengan biaya rumput per meter. 

 



98 
 

pemahaman komputasional dan pemahaman fungsional, karena memenuhi 

semua indikator kemampuan pemahaman tersebut. Oleh sebab itu, subjek E-06 

dapat dikatakan memiliki kemampuan pemahaman konsep yang baik dalam 

mengerjakan soal nomor 3. 

Melalui tes dan wawancara subjek E-06 yang memiliki gaya belajar 

visual, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep subjek E-06. 

Tabel 4.11 Hasil Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-06 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ - 

2 √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

Klasifikasi Baik Baik Baik Cukup 

 

4.1.9.1.2 Subjek E-24 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Data tes tertulis untuk subjek E-24 sebagai berikut. 
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Gambar 4.6 Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep, subjek E-24 

menunjukkan kemampuan untuk mencapai indikator sebagai berikut. 

Tabel 4.12 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-06 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Walaupun sudah mampu menerapkan 

rumus keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana, namun subjek E-24 kurang 

mampu mengerjakan perhitungan secara 

algoritmik hanya pada satu bagian nomor 

1c. Hal ini terlihat dalam penyelesaiannya 
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mengubah ukuran 
1

2
 𝑚 ke dalam satuan 

panjang 𝑑𝑚 tidak dijelaskan secara rinci. 

 

 

 

Sedangkan dalam perhitungan lainnya pada 

soal nomor 1a, 1b, dan 1d serta 

menghitunng kelilingnya, E-24 sudah 

mampu mengerjakan secara algoritmik 

dengan baik. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-24 mampu mengaitkan antara konsep 

ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga, hal ini dapat dilihat pada 

hasil penyelesaiannya sebagai berikut. 

 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Hanya saja E-24 kurang menyadari proses 

yang dikerjakannya dengan menghitung 

semua keliling dari ukuran panjang sisi 

yang diketahui pada soal, walaupun 

sebenarnya tidak harus dihitung kelilingnya 

karena bukan merupakan ukuran panjang 

sisi suatu segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-24 memperlihatkan bahwa 

E-24 hanya mampu memenuhi tiga indikator kemampuan pemahaman konsep, 

yaitu indikator 1 s.d. 3. Hal ini menunjukkan bahwa E-24 memiliki pemahaman 

fungsionalnya hanya sebagian saja. 

b) Wawancara 

Berdasarkan data analisis hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-

24, maka dilakukan wawancara. Cuplikan wawancara mengenai penyelesaian 

nomor 1 dari subjek E-24 sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-24 : Cukup mudah, Bu. 

P : Cukup mudah? Berarti kurang mudah dipahami? Coba jelaskan 

kalimat mana yang kurang dipahami? 

E-24 : Kalimat ini, ‘Caramu memperoleh keliling’ itu saya ragu harusnya 

saya cukup menjelaskan cara memperoleh kelilingnya atau saya cari 

kelilingnya, Bu? 

P : Coba, kamu lihat pekerjaanmu, bagaimana dengan pekerjaanmu itu? 

E-24 : Iya, akhirnya di pekerjaan saya ini saya tuliskan cara memperoleh 

kelilingnya dan hasil kelilingnya, Bu. 

P :Ya, bagus itu sudah tepat. Lalu, informasi apa saja yang kamu peroleh 

dari soal tersebut? 

E-24 : Informasinya macam-macam ukuran panjang sisi-sisi. 

P : Menurut kamu, informasi itu menunjukkan ukuran panjang sisi-sisi 

dari bangun datar apa? 

E-24 : Ada yang segitiga dan ada yang bukan, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus-rumus tersebut? 

E-24 : Karena......(diam) 

P : Iya karena apa? Salah juga tidak apa-apa, lanjutkan saja. 

E-24 : Karena setahu saya untuk mengetahui dia segitiga atau bukan dengan 

menjumlahkan kedua sisi terpendeknya lalu dibandingkan dengan sisi 

terpanjang, kalau jumlah sisi terpendek lebih besar dari sisi terpanjang 

ya dia segitiga. Kalau lebih kecil atau sama dengan ya bukan. Kalau 

mencari keliling segitiga itu harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. 

Semua bangun datar juga begitu, Bu untuk tahu kelilingnya berapa 

tinggal dijumlahkan saja sisi-sisi seluruhnya. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1b) dari awal hingga akhir! 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa E-24 cukup 

memahami permasalahan pada soal nomor 1. E-24 mampu menerapkan rumus 

dalam perhitungan sederhana walaupun kurang mampu mengerjakan 

perhitungan secara algoritma. Selain itu, E-24 juga sudah mampu mengaitkan 

satu konsep dengan konsep yang lainnya dengan baik walaupun belum 

menyadari proses yang ia kerjakan. E-24 dapat menjelaskan langkah-langkah 

untuk menyelesaikan soal nomor 1 dengan baik, hanya saja dalam hasil 

pekerjaannya ada satu langkah yang tidak ia tuliskan dengan jelas. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data tes tertulis kemampuan pemahaman konsep dan data 

wawancara subjek E-24, diperoleh hasil bahwa E-24 mampu memenuhi 

sebagian indikator kemampuan pemahaman konsep, yaitu indikator 1 dan 3. Hal 

ini menunjukkan bahwa jenis pemahaman komputasional dan fungsionalnya 

yang dimilikinya hanya sebagian saja. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Data tes tertulis untuk subjek E-24 soal nomor 2 sebagai berikut. 

E-24 : Jadi saya selidiki dulu ketaksamaan segitiganya. 4 cm dan 7 cm saya 

jumlahkan sisi tersebut karena dua sisi terpendek terus saya 

bandingkan dengan 11 cm yang paling panjang. Hasilnya 4+7= 11, 

ternyata hasil enjumlahannya sama dengan sisi terpanjang jadi 

kesimpulannya tidak bisa dibuat segitiga. Kalau kelilingnya saya 

jumlahkan saja sisi-sisi itu jadi 4 cm+ 7 cm + 11 cm hasilnya 22 cm. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-24 : Kesimpulannya supaya tahu segitiga atau bukan jumlahkan sisi 

terpendek lalu hasilnya dibandingkan dengan sisi terpanjang, terus 

dicari kelilingnya. 
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Gambar 4.7 Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep, E-24 

menunjukkan kemampuan untuk mencapai indikator sebagai berikut. 

Tabel 4.13 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-24 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana untuk mengetahui keliling 

segitiga dari ukuran perbandingannya. 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Langkah-langkah yang digunakan E-24 

dalam menghitung panjang sisi sebenarnya 

juga sudah baik dan tidak ada langkah 

yang terlewati untuk mendapatkan hasil 

akhir. 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-24 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga dengan konsep 

perbandingan. 
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4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M E-24 menyadari proses yang dikerjakannya. 

Hal ini ditunjukkan pada hasil pekerjaannya 

bahwa dari awal jawaban hingga hasil akhir 

untuk menemukan ukuran panjang sisi yang 

sebenarnya sudah sesuai dengan informasi 

yang ada pada soal. 

Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-24 memperlihatkan bahwa 

E-24 mampu memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep 

tersebut dengan baik. 

b) Wawancara 

Berdasarkan data analisis hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-

24, maka dilakukan wawancara. Cuplikan wawancara dari subjek E-24 sebagai 

berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-24 : Mudah, Bu. Tapi sedikit bingung waktu mengerjakannya. 

P : Baik, informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-24 : Perbandingan AB:BC:CA adalah 1:4:4 dan keliling segitiga 

ABC 27 centimeter. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-24 : Panjang sisi sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal 

tersebut dari awal hingga akhir? 

E-24 : Pertamanya saya jumlahkan dulu perbandingan sisi-sisi segitiga 

yang diketahui, kemudian setiap ukuran sisi perbandingannya 

saya bagi dengan jumlah semua perbandingannya terus dikalikan 

dengan keliling segitiga yang diketahui. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-24 : kelilingnya harus ada, terus perbanndingan tiap sisinya juga 

harus diselidiki dia memang segitiga atau bukan, karena kalau 

bukan segitiga tidak perlu saya lanjutkan pekerjaan saya, Bu. 

(tertawa) 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-24 tersebut, dapat terlihat bahwa E-

24 menunjukkan bahwa ia memahami soal nomor 2. E-24 mampu menjawab 

pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti dengan baik, hanya saja 

masih perlu diberi pertanyaan tambahan untuk menggali lebih dalam dari yang 

dijelaskan oleh E-24. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis kemampuan pemahaman konsep 

dan wawancara subjek E-24, terlihat bahwa langkah-langkah penyelesaian dan 

hasil penyelesaian yang diberikan sudah tepat. E-24 mampu menerapkan rumus 

dalam perhitungan sederhana, mengerjakan perhitungan secara algorimtik, 

mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, dan menyadari proses 

yang dikerjakannya. Sehingga data tes tertulis subjek E-24 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawnacara subjek E-24 

dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-24 memenuhi semua 

indikator kemampuan pemahaman konsep. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

Data tes tertulis untuk subjek E-24 soal nomor 3 sebagai berikut. 

 

 

E-24 : Kesimpulannya yaitu harus membagi antar ukuran pada 

perbandingan dengan jumlah semua sisi perbandingan kemudian 

dikalikan dengan keliling segitiga. 
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Gambar 4.8 Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep, E-24 

menunjukkan kemampuan untuk mencapai indikator sebagai berikut. 

Tabel 4.14 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-24 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-24 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana 

untuk mengetahui luas taman yang 

berbentuk segitiga. 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Langkah-langkah yang digunakan E-24 

dalam menghitung luas taman juga sudah 

baik dan tidak ada langkah yang terlewati. 

- E-24 mampu menghitung luas 

taman dengan mengelompokkan 
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terlbih dahulu ukuran panjang alas 

dan tinggi taman tersebut. 

 

 

 

 

 

 

- Setelah menggambar sketsa taman 

beserta ukuran yang dimilikinya, E-

24 mampu menghitung dengan baik 

tanpa mlewatkan satuan luas taman.  

 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-24 mampu mengaitkan antara konsep luas 

segitiga segitiga dengan konsep perkalian. 

 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan oleh E-24 dari awal 

hingga akhir nampak benar, tepat, dan 

sesuai dengan informasi yang ada pada soal. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa E-24 

mampu menyadari proses yang 

dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Setelah hasil tes tertulis subjek E-24 pada soal nomor 3 dianalisis 

seperti pada tabel 4.14, terlihat bahwa subjek E-24 mampu memenuhi semua 

indikator dengan baik, yaitu indikator kemampuan pemahaman konsep 1 s.d. 4. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara dari subjek E-24 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-24 tersebut, terlihat bahwa subjek 

E-24 memahami soal nomor 3 dengan baik. E-24 mampu menghitung secara 

algoritmik dengan langkah-langkah yang tepat.  

c) Triangulasi 

Hasil tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-24 pada soal nomor 3 

ini menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda. Kedua data tersebut 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-24 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-24 : Informasinya dia itu segitiga sama kaki ukurannya 5 meter, terus 

tingginya 3 meter, panjang sisi lainnya 8 meter, biaya rumput per 

meter 12.500 rupiah. 

P : Panjang sisi lainnya 8 meter, 8 meter itu di bagian mana, Fish? 

E-24 : Alasnya segitiga, Bu. Ini gambar saya seperti ini. (menunjukkan 

gambar di pekerjaan) 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-24 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput supaya tamannya 

tertutupi rumput? 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-24 : Rumus luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-24 : Karena rumputnya harus ditanam di taman itu secara keseluruhan, 

berarti menghitung luasnya, Bu. Lalu hasil dari luasnya saya kali 

dengan 12.500 yaitu harga rumputnya. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali 

ketika kamu akan mengerjakan? 

E-24 : Menghitung luas taman bermain, terus menghitung biaya rumput 

seluruhnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-24 : Syaratnya saya hrus menggambar dulu bentuk taman itu seperti 

ini, jadi saya tahu alasnya mana, tingginya mana. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-24 : Kesimpulannya jika ada soal seperti ini harus dihitung dulu 

luasnya terus luasnya dikalikan dengan harga rumput per meternya. 

Jadi biaya untuk membeli rumput keseluruhan Rp150.000. 
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memperlihatkan bahwa subjek E-24 mampu menyelesaikan soal dengan baik 

dan benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data tes tertulis subjek E-24 valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-24 

dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 3 subjek E-24 memenuhi indikator 

1 s.d. 4 dari indikator kemampuan pemahaman konsep. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-24, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep subjek E-24 sebagai 

berikut. 

Tabel 4.15 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-24 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ - 

2 √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

Klasifikasi Baik Baik Baik Cukup 

 

4.1.9.2  Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Gaya Belajar Auditorial 

4.1.9.2.1 Subjek E-08 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

subjek E-08 pada soal nomor 1. 
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Gambar 4.9 Data Tes Tertulis Subbjek E-08 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-08 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.16 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-08 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

TM Subjek E-08 tidak mampu menerapkan 

rumus keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana. Hal ini terlihat dari hasil 

pekerjaannya yang tidak mampu 

menyelesaikan perhitungan keliling 

segitiga nomor 1c sesuai dengan yang 

ditanyakan pada soal.  
 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

TM Langkah-langkah yang digunakan E-08 

dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga pada soal juga banyak yang 

terlewatkan dan tidak runtun. 

- E-08 tidak menuliskan secara 

lengkap hasil penjumlahan antara 

sisi terpendek dan langsung 

membandingkan dengan sisi 

terpanjang yang ukurannya sama 

dengan hasil jumlah tersebut. 
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- E-08 juga tidak menuliskan 

langkah-langkahnya dalam 

mendapatkan hasil ukuran panjang 

sisi 
1

2
 tanpa satuan panjangnya. 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

TM E-08 tidak mampu mengaitkan antara 

konsep ketaksamaan segitiga dengan 

konsep keliling segitiga. Setelah E-08 

menyimpulkan sisi-sisi yang diketahui 

adalah sisi-sisi pada segitiga, E-08 tidak 

menghitung keliling segitiga dengan ukuran 

tersebut. Hal ini terlihat pada langkah 

penyelesaiannya nomor 1c. 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan oleh E-08 dari awal 

hingga akhir nampak kurang baik. Ia tidak 

mampu menjelaskan langkah-langkah 

untuk menyelesaikan pertanyaan pada soal 

dengan baik. Jadi, dapat dikatakan E-08 

tidak mampu menyadari proses yang 

dikerjakannya. 

 

 

 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-08 memperlihatkan bahwa 

E-08 tidak memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep pada 

soal nomor 1. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-08 mengenai soal nomor 1 

sebagai berikut. 
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P : Baik. Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-08 : Lumayan susah. 

P : Susahnya bagian mana? 

E-08 : Bagian perintah yang suruh menjelaskan secara rinci cara 

memperoleh keliling. 

P : Kamu tahu tidak cara memperoleh keliling segitiga itu bagaimana? 

E-08 : Menjumlahkan sisi-sisinya. 

P : Lalu, menurut kamu keliling yang merupakan sisi segitiga dari soal 

nomor satu mana saja? 

E-08 : Yang 1b dan 1c, karena sisi terpendeknya kalau dijumlahkan lebih 

besar dari sisi terpanjangnya. Jadi b dan c itu sisi-sisinya segitiga. 

P : Bagus. Kalau sudah tahu b dan c merupakan sisi segitiga mengapa 

tidak kamu hitung kelilingnya? 

E-08 : Karena, saya ragu, Bu. Maksudnya perintah ini mencari keliling 

segitiga ini semua atau hanya diminta menunjukkan rumus segitiga 

asalnya darimana, begitu Bu. 

P : Benar. Sekarang informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal 

nomor satu? 

E-08 : Informasinya seprtinya ini saja, hanya macam-macam sisi-sisi. 

P : Menurut kamu, ide apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut? 

E-08 : Idenya menggunakan konsep ketaksamaan segitiga.. 

P : Baik. Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang 

ditanyakan apa saja dalam soal ini? 

E-08 : Yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan panjang sisi-

sisi dari segitiga dan kelilingnya.. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus ini? 

E-08 : Karena agar tahu sisi-sisi yang di soal itu merupakan segitiga atau 

bukan menggunakan ketaksamaan segitiga. Terus, agar tahu keliling 

segitiga itu berapa, saya jumlahkan sisi-sisinya, yaitu s+s+s. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1c) dari awal hingga akhir! 

E-08 : Tidak tahu, Bu. Yang ini susah, Bu. Karena ini ada 
1

2
 𝑚, tapi yang 

ini 3 dm dan 4 dm, jadi saya bingung harus bagaimana. Tapi 

sepetinya itu sisi-sisinya segitiga, tidak tahu caranya bagaimana. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang 

ada pada soal? 

E-08 : Belum, Bu. Tapi ada yang sudah sesuai yang nomor 1a, 1b, 1d, 

hanya yang nomor 1c saja yang tidak sesuai dengan informasi yang 

ada. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-08 : Kesimpulannya yang merupakan segitiga adalah sisi-sisi pada 

nomor 1b dan 1c. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-08 tersebut, nampak bahwa E-08 

kurang mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. E-08 

mampu menjawab pertanyaan dari peneliti ketika diberikan pertanyaan 

tambahan yang fungsinya untuk terus memancing jawaban dari E-08 yang lebih 

jelas. Oleh sebab itu, subjek E-08 dapat disimpulkan tidak memiliki semua 

indikator kemampuan pemahaman konsep pada soal nomor 1 walaupun hasil 

akhirnya sedikit sesuai dengan permintaan pada soal. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

data yang diberikan dari hasil tes tertulis merupakan pekerjaan murni dari subjek 

E-08. Sehingga, dari analisis kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

soal nomor 1 subjek E-08 memang tidak mampu memenuhi semua indikator 1 

s.d. 4 pada indikator kemampuan pemahaman konsep. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-08 

pada soal nomor 2. 

 

 

 

 

 

Gambar 4.10 Data Tes Tertulis Subjek E-08 Soal Nomor 2 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-08 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.17 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-08 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-08 mampu menerapkan rumus 

perbandingan untuk menghitung sisi 

segitiga yang sebenarnya.  

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

TM Terdapat satu langkah yang terlewatkan 

oleh E-08 pada pekerjaannya. Langkah 

tersebut adalah E-08 tidak menjelaskan asal 

mula penyebut masing-masing pecahan 

yang ia tuliskan bernilai 9. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-08 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga yang sebenarnya dengan 

konsep perbandingan.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan E-08 di awal 

penyelesaian memang melewati satu 

langkah, namun hasil akhirnya sesuai 

dengan permasalahan pada soal. Ia mampu 

menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikannya. Jadi, dapat dikatakan E-

08 mampu menyadari proses yang 

dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

 Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-08 memperlihatkan 

bahwa E-08 memenuhi indikator 1, 3, dan 4 dari indikator kemampuan 

pemahaman konsep tersebut. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-08 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-08 mampu 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti dengan lancar. Saat wawancara 

berlangsung, E-08 juga lupa menjelaskan asal mula nilai 9 pada penyebut 

masing-masing pecahan yang ia tulis. Namun, ketika peneliti menggali 

pertanyaan lebih mendalam, E-08  mampu menjawabnya dengan benar. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-08 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-08 : Perbandingan panjang sisi segitiga dan keliling yang sebenarnya.. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

E-08 : Ukuran panjang sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 

E-08 : Jadi dicari panjang sisi yang sebenarnya, yang pertama mencari 

panjang sisi AB yaitu membandingkan sisi perbandingannya dengan 

jumlah perbandingannya terus dikalikan dengan keliling sebenrnya. 

Jadi, 1 per 9 dikalikan 27 sama dengan 3. Untuk panjang sisi BC 

adalah 4 per 9 dikalikan 27 sama dengan 12, terus panjang sisi AC 4 

per 9 dikalikan 27 sama dengan 12. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-08 : Syaratnya menjumlah panjang sisi perbandingannya. 

P : Mengapa tidak kamu jelaskan asal mula penyebut bernilai 9 pada 

pecahan itu? 

E-08 : Lupa menuliskannya, Bu, ‘kan saya pikir sudah saya tulis di 

pekerjaan saya, tapi ternyata hanya di oret-oretan. 

P : Apakah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-08 : Ada, Bu. Seperti mencari tahu ukuran taman segitiga yang 

sebenarnya, tapi yang ada hanyalah gambar taman segitiga di kertas. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-08 : Jadi, ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga dapat diketahui jika 

menjumlahkan perbandingan sisi-sisi tersebut terus setiap ukuran 

perbandingannya saya bagi dengan hasil penjumlahan perbandingan 

sisi tersebut.  

P : Terus bagaimana? 

E-08 : Terus, saya kalikan perbandingan tersebut dengan hasil dari keliling 

dibagi penjumlahan perbandingan sisi. 
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c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-08, terlihat bahwa 

langkah-langkah penyelesaian oleh E-08 ada sedikit yang terlewatkan namun 

hasil yang diberikan sudah tepat. Kemudian berdasarkan hasil wawancara subjek 

E-08 diperoleh hasil bahwa E-08 mampu menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya, menyadari proses 

yang dikerjakannya. Hanya saja E-08 tidak menjelaskan dengan baik asal mulai 

nilai 9 pada penyebut di setiap masing-masing pecahan untuk menghitung 

panjang sisi segitiga yang sebenarnya. 

Bedasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-08 memenuhi indikator 1, 3, 

dan 4. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-08 

pada soal nomor 3. 

 

 

Gambar 4.11 Data Tes Tertulis Subjek E-08 Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-08 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 
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Tabel 4.18 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-08 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-08 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana.  

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Perhitungan yang dilakukan oleh E-08 

sudah sesuai dengan algoritmik yang 

seharusnya. 

- Mencari luas taman terlebih dahulu 

   

 

 

- Kemudian menghitung biaya untuk 

membeli rumput 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-08 mampu mengaitkan antara konsep luas 

segitiga dengan konsep perkalian.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan E-08 dari awal 

hingga akhir sudah tepat, namun Ia tidak 

melengkapi satuan panjang dan satuan luas 

saat menghitung luas taman serta tidak 

melengkapi mata uang pada jawaban akhir 

sesuai yang diketahui pada soal. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahamann konsep E-08 memperlihatkan 

bahwa E-08 memenuhi indikator 1, 2, dan 3 dari indikator kemampuan 

pemahaman konsep. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-08 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut. 
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Subjek E-08 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-08 

memahami dan mampu menyelesaiakan soal nomor 3 dengan baik. Namun, pada 

penyelesaian soal nomor 3, E-08 nampak kurang memperhatikan proses yang ia 

kerjakan seperti mencermati satuan-satuan yang harus ia gunakan dalam 

menghitung luas serta mencantumkan mata uang rupiah sebagai hasil akhir yang 

ditanyakan pada soal. 

 

 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-08 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-08 : Segitiga sama kaki, ukurannya yang sama 5 meter, terus tingginya 3 

meter, panjang sisi lainnya 8 meter, biaya rumput per meter 12.500 

rupiah. 

P : Nah, panjang sisi lainnya 8 meter, maksudnya itu sisi yang mana? 

E-08 : Alasnya segitiga, Bu.  

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-08 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-08 : Luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-08 : Karena, supaya tahu biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput 

yang menutupi seluruh taman itu saya harus cari luasnya, setelah dapat 

luasnya saya kalikan luas tamannya dengan harga rumput permeter 

12.500, biaya membeli rumput Rp150.000. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-08 : Menghitung luas tamannya dulu. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-08 : Syaratnya harus tahu ukuran panjang alas taman segitiga, harus tahu 

luasnya juga. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-08 : Kesimpulannya mencari tahu dulu luasnya kemudian dikalikan 

dengan biaya rumput per meter. 
 

 

 

 
 



119 
 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-08 untuk soal nomor 3, 

subjek E-08 mampu memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep dari 

indikator 1 s.d 3. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menyebutkan 

informasi yang ada pada soal. Kemudian ia mampu menerapkan rumus luas 

segitiga untuk mencari luas taman yang akan ditnami rumput beserta biaya untuk 

membeli rumptnya. Hanya saja E-08 kurang menyadari proses yang ia kerjakan 

bahwa hasil pekerjaannya tidak memiliki satuan yang tepat. 

Berdasarkan analisis kedua data di atas, dapat disimpulkan bahwa soal 

nomor 3 subjek E-08 memenuhi indikator kemampua pemahaman konsep yaitu 

indikator 1, 2, dan 3. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-08, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-08 sebagai berikut. 

Tabel 4.19 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-08 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 - - - - 

2 √ - √ √ 

3 √ √ √ - 

Klasifikasi Cukup Kurang Cukup Kurang 

 

4.1.9.2.2 Subjek E-20 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

subjek E-20 pada soal nomor 1. 
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Gambar 4.12 Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-20 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.20 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

TM Subjek E-20 tidak menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana. Langkah-langkah 

penyelesaiannya tidak menunjukkan 

adanya hasil untuk menjawab permasalahan 

menghitung keliling segitiga yang ada.  

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

TM Langkah-langkah yang digunakan E-20 

dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga pada soal juga banyak yang 

terlewatkan dan tidak runtun. 

- E-20 tidak menuliskan langkah-

langkahnya dalam mendapatkan 

hasil ukuran panjang sisi 5 dm  tanpa 

satuan panjang. Begitu pula untuk 

satuan ukuran panjang yang lain. 

 

 

- E-20 tidak menyelesaikan 

pekerjaannya dengan baik, karena 

setelah mengetahui ukuran panjang 

sisi yang diketahui pada soal dapat 

dibuat segitiga, Ia tidak menghitung 

keliling sesuai yang ditanyakan. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

TM E-20 tidak mampu mengaitkan antara 

konsep ketaksamaan segitiga dengan 

konsep keliling segitiga. Setelah E-20 

menyimpulkan sisi-sisi yang diketahui 

dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga, E-

20 tidak menghitung keliling segitiga 
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dengan ukuran tersebut. Hal ini terlihat pada 

langkah penyelesaiannya nomor 1c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Berdasarkan langkah-langkah penyelesaian 

E-20 hingga hasil akhirnya, terlihat bahwa 

E-20 kurang memahami permasalahan dan 

tidak menyadari proses yang seharusnya ia 

kerjakan. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-20 memperlihatkan bahwa 

E-20 tidak memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep pada 

soal nomor 1. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-20 mengenai soal nomor 1 

sebagai berikut. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Bagaimana dengan ulangan matematika kemarin, yakin dapat 

mengerjakan semua soal dengan benar atau tidak? 

E-20 : Tidak yakin, Bu. 

P : Mengapa tidak yakin? 

E-20 : Karena waktu mengerjakan saya tidak percaya diri dengan 

jawaban yang saya tulis. 

P : Kalau begitu, Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah 

soalnya mudah dipahami? 

E-20 : Cukup mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor satu? 

E-20 : Informasinya disini tersedia bermacam-macam panjang sisi-sisi 

antara segitiga dan tidak. 

 

 



122 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari cuplikan wawancara subjek E-20 tersebut, nampak bahwa E-20 

cukup mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. E-20 

E-20 : Intinya yang ditanyakan kita diminta menyelidiki sisi-sisi yg di 

soal itu mana saja yang dapat dibuat segitiga, seperti itu Bu. 

P : Coba dibaca lagi soalnya dengan cermat! 

E-20 : Ini, Bu, ada yang terlewat pertanyaannya, di soal juga diminta 

cara memperoleh kelilingnya. 

P : Mengapa di pekerjaanmu ini tidak kamu hitung keliling 

segitiganya? 

E-20 : Karena saya tidak membaca perintah soal dengan baik, Bu. 

P : Konsep apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

E-20 : Konsep ketidaksamaan segitiga. 

P : Lalu, rumus s+s+s itu rumus apa? 

E-20 : Keliling segitiga. 

P : Mengapa paada pekerjaanmu nomor 1c ini ada angka 5? 

Darimana asal angka 5 ini? 

E-20 : Itu dari 
1

2
 𝑚 saya jaadikan ke 𝑑𝑚, jadi harus saya kalikan 10 

hasilnya 5 dm. 

P : Mengapa yang kamu kerjakan lebih dahulu adalah ketaksamaan 

segitiga, bukan kelilingnya saja dulu? 

E-20 : Kalau kelilingnya dulu, belum tentu itu keliling segitiga. Karena, 

setahu saya yang bisa dihitung keliling di soal ini itu sisi-sisi yang 

membentuk segitiga. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal! 

E-20 : Pertama yang saya kerjakan adalah mencari tahu sisi-sisi 4 cm, 7 

cm, 11 cm merupakan sisi segitiga menggunakan ketaksamaan 

segitiga. Sisi terpendeknya adalah 4 cm dan 7 cm kemudian saya 

jumlahkan sisi tersebut dan saya bandingkan dengan sisi 

terpanjangnya 11 cm. Hasilnya itu sama dengan sisi terpanjang. 

Jadi, sisi 4 cm, 7 cm, 11 cm dapat dijadikan segitiga. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang 

ada pada soal? 

E-20 : Belum, Bu. Kurang menghitung kelilingnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-20 : Kesimpulannya, mencermati setiap sisi-sisi yang ada yang dapat 

dibuat segitiga antara sisi terpendek dan sisi terpanjangnya. Sisi-sisi 

terpendek dijumlahkan harus lebih besar dari sisi terpanjangnya 

baru dapat disimpulkan kalau sisi-sisi tersebut dapat dijadikan 

segitiga. 
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mampu menjawab pertanyaan dari peneliti untuk mengklarifikasi hasil 

pekerjaannya. Dalam wawancara terungkap bahwa hasil pekerjaannya tidak 

sempurna karena ia terlalu tergesa-gesa dan kurang percaya diri dalam 

menjawabnya. Oleh sebab itu, subjek E-20 dapat disimpulkan tidak memiliki 

semua indikator kemampuan pemahaman konsep pada soal nomor 1. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

data yang diberikan dari hasil tes tertulis merupakan pekerjaan murni dari subjek 

E-20. Sehingga, dari analisis kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa subjek 

E-20 tidak mampu memenuhi satu pun indikator kemampuan pemahaman 

konsep pada soal nomor 1. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-20 

pada soal nomor 2.   

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 2 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-20 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.21 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-20 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga sebagai langkah awal untuk 

menghitung ukuran panjang sisi segitiga 

yang sebenarnya.  

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

TM Banyak langkah yang tidak dikerjakan oleh 

E-20 pada pekerjaannya. Langkah tersebut 

adalah E-20 tidak menghitung ukuran 

panjang sisi segitiga yang sebenarnya ketika 

sudah mengetahui keliling segitiga dengan 

menjumlahkan sisi-sisi perbandingannya. 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M Untuk menghitung ukuran panjang sisi yang 

sebenarnya, E-20 sudah mampu berpikir 

untuk memunculkan ide dengan 

mengaitkan konsep keliling segitiga dengan 

sisi segitiga pada perbandingan yang 

diketahui. 

 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan E-20 dari awal 

penyelesaian hingga hasil akhir tidak 

menunjukkan jawaban yang benar terhadap 

yang ditanyakan pada soal. Jadi, dapat 

dikatakan E-20 tidak mampu menyadari 

proses yang dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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 Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-20 memperlihatkan 

bahwa E-20 memenuhi indikator 1 dan 3 dari indikator kemampuan pemahaman 

konsep tersebut. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-20 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-20 tidak 

mampu menjawab semua pertanyaan dari peneliti dengan baik. Saat wawancara 

berlangsung, E-20 selalu berusaha menjelaskan hasil pekerjaan yang ia tuliskan 

namun tetap tidak mampu menjawab setiap pertanyaan dari peneliti. Namun, 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-20 : Tidak, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-20 : Panjang sisi segitiga ABC adalah 1:4:4. Terus kelilingnya 27 𝑐𝑚. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-20 : Ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal 

tersebut dari awal hingga akhir? 

E-20 : Panjang sisi segitiga ABC yang perbandingan ini saya jumlahkan, 

jadi 1 tambah 4 tambah 4 hasilnya 9. 

P : Mengapa dijumlahkan? 

E-20 : Karena bersangkutan dengan keliling segitiga, Bu. 

P : Lalu bagaimana? 

E-20 : Lalu, kelilingnya 27 cm ini saya bagi dengan jumlah panjang sisi 

tadi yaitu 9, hasilnya 3. 

P : Kamu yakin dengan jawabanmu ini? 

E-20 : Tidak, Bu. 

P : Jawaban 3 ini untuk ukuran panjang sisi yang sebenarnya? 

E-20 : Iya, Bu. 

P : Tidak apa-apa santai saja, dipikir sambil dioret-oret saja. 

E-20 : Tidak tahu, Bu. Saya kurang paham cara menyelesaikannya. 

P : Ya sudah tidak apa-apa. 
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ketika peneliti menggali pertanyaan lebih mendalam, E-20  mampu sedikit 

menjawab dengan benar. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-20, terlihat bahwa hasil 

penyelesaian E-20 banyak yang terlewatkan dan hasil yang diberikan kurang 

tepat, karena E-20 tidak memahami permasalahan yang ada pada soal nomor 2 

dan tidak meyadari proses yang ia kerjakan. Kemudian berdasarkan hasil 

wawancara subjek E-20 diperoleh hasil bahwa E-20 mampu menerapkan rumus 

dalam perhitungan sederhana dan mengaitkan satu konsep dengan konsep 

lainnya. Hanya saja E-20 tidak mampu menjelaskan dengan baik 

proses/langkah-langkah yang ia kerjakan. 

Bedasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-20 memenuhi indikator 1 dan 

3. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-20 

pada soal nomor 3. 
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Gambar 4.14 Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-20 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.22 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-20 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

TM Subjek E-20 tidak mampu menerapkan 

rumus luas segitiga dalam perhitungan 

sederhana, karena dari langkah 

penyelesaiannya nampak bahwa yang ia 

tliskan bukan rumus luas segitiga tetapi 

rumus luas trapesium.  

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

TM Langkah-langkah perhitungan yang 

dilakukan oleh E-20 sebenarnya sudah 

sesuai dengan algoritmik, yaitu. 

- Mencari luas taman terlebih dahulu. 

Namun, rumus luas yang digunakan 

tidak tepat. 

- Kemudian menghitung biaya untuk 

membeli rumput dengan 

mengalikan luas taman yang 

diperoleh dengan biaya rumput yang 

diketahui. Namun, karena luas 
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taman yang ia hitung tidak tepat 

maka biaya yang dibutuhkan juga 

tidak tepat. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

TM E-20 tidak mampu mengaitkan antara 

konsep luas segitiga dengan konsep 

perkalian. Karena yang ia kerjakan adalah 

menerapkan rumus luas trapesium, bukan 

luas segitiga.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan E-20 dari awal 

hingga akhir tidak tepat. Ia tidak 

melengkapi satuan panjang saat 

menghitung luas taman, tidak melengkapi 

mata uang pada jawaban akhir sesuai yang 

diketahui pada soal, dan tidak menyadari 

rumus yang digunakan bukanlah rumus luas 

segitiga. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahamann konsep E-20 memperlihatkan 

bahwa E-20 tidak memenuhi indikator 1, 2, 3, dan 4 dari indikator kemampuan 

pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Pollatsek. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-20 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut. 

   

 

 

 

 

 

 

 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-20 : Sebenarnya mudah, Bu. Tapi saya lupa cara mencari luas segitiga 

itu bagaimana, jadi saya tidak yakin dengan jawaban saya. 

P : baik. Lalu, informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-20 : Segitiga sama kaki panjang sisinya adalah 5 m dan 8 m. Terus 

tingginya 3 m dan biaya rumputnya Rp12.500. 

P : Apakah kamu paham dengan yang dimaksud segitiga sama kaki? 

E-20 : Segitiga yang mempunyai panjang sisi yang sama. 

P : Ada berapa sisi yang ukurannya sama pada segitiga sama kaki? 

E-20 : 2 sisi. 

P : Lalu, dari segitiga sama kaki tersebut, dua sisi yang sama panjang 

ukurannya berapa? 

E-20 : Emm....oh 5 meter, Bu. 

P : Lalu yang 8 meter sisi apa? 
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Subjek E-20 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-08 

memahami dan mampu menyelesaiakan soal nomor 3 dengan baik. Namun, pada 

saat menyelesaikan langkah-langkahnya E-20 tidak ingat rumus luas segitiga, 

sehingga hasil akhir yang ia peroleh juga tidak tepat karena langkah awal yang 

ia kerjakan sudah tidak tepat terlebih dulu. 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-20 untuk soal nomor 3, 

subjek E-20 tidak mampu memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep 

dari indikator 1 s.d 4. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menyebutkan 

informasi yang ada pada soal. Tetapi ia tidak mampu menerapkan rumus luas 

segitiga untuk mencari luas taman yang akan ditanami rumput karena tidak 

E-20 : Berarti 8 m itu alasnya. 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-20 : Biaya keseluruhan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus 

apa? 

E-20 : rumus luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-20 : Karena supaya rumput menutupi seluruh taman bermain itu saya 

harus mencari luasnya terlebih dahulu. 

P : Lalu? 

E-20 : Lalu setelah dapat luasnya saya kalikan luas tamannya dengan 

harga rumput permeter 12.500. Tapi waktu itu saya lupa luas 

segitiga itu bagaimana, Bu. Tapi sekarang saya ingat, luas segitiga 

adalah alas kali tinggi bagi dua. 

P : Bagus. Dugaan apa yang muncul pertama kali ketika kamu akan 

mengerjakan? 

E-20 : Menghitung luas segitiga dulu, baru kemudian menghitung biaya 

rumputnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-20 : Untuk menghitung biaya keseluruhan membeli rumput, harus 

mencari luas taman kemudian dikalikan dengan harga rumput 

per meternya. 
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memahami cara menghitung luas segitiga. Hal ini mengakibatkan langkah-

langkahnya yang selanjutnya tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan pada soal. 

Berdasarkan analisis kedua data di atas, dapat disimpulkan bahwa soal 

nomor 3 subjek E-20 tidak memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman 

konsep. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-20, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-20 sebagai berikut. 

Tabel 4.23 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-20 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 - - - - 

2 √ - √ - 

3 - - - - 

Klasifikasi Kurang Kurang Kurang Kurang 

 

4.1.9.3  Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Gaya Belajar Kinestetik 

4.1.9.3.1 Subjek E-13 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

subjek E-13 pada soal nomor 1.  
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Gambar 4.15 Data Tes Tertulis Subbjek E-13 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-13 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.24 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-13 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-13 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana. Hal ini terlihat dari hasil 

pekerjaannya yang menghitung keliling 

segitiga yang sisi-sisinya merupakan 

ukuran panjang sisi segitiga.  
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2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga dan menghitung keliling segitiga 

langkah-langkah yang digunakan E-13  

dikatakan baik. 

- E-13 menuliskan secara lengkap 

hasil penjumlahan antara sisi 

terpendek dan membandingkan 

hasilnya dengan sisi terpanjang. Ia 

juga menjelaskan dengan tepat sisi-

sisi yang diketahui merupakan sisi 

segitiga atau bukan. 

 

 

 

 

 

- Setelah E-13 mengidentifikasi 

ukuran panjang sisi segitiga, ia juga 

menuliskan langkah-langkahnya 

dalam menghitung hasil keliling 

segitiga. 

 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-13 mampu mengaitkan antara konsep 

ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga. Setelah E-13 

menyimpulkan sisi-sisi yang diketahui 

adalah sisi-sisi pada segitiga, E-13 

menghitung keliling segitiga dengan ukuran 

tersebut.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan oleh E-13 dari awal 

hingga akhir nampak baik. Ia mampu 

menjelaskan langkah-langkah untuk 

menyelesaikan pertanyaan pada soal 

dengan baik dan memperoleh hasil akhir 

sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. 

Jadi, dapat dikatakan E-13 mampu 

menyadari proses yang dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-13 memperlihatkan bahwa 

E-13 mampu memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep pada 

soal nomor 1. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-13 mengenai soal nomor 1 

sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Untuk soal nomor 1 ini, soalnya mudah dipahami tidak? 

E-13 : Sangat mudah, Bu. 

P : Coba jelaskan informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal 

nomor satu? 

E-13 : Informasinya itu macam-macam sisi-sisi segitiga, tapi kita 

belum tahu ini sisi segitiga atau bukan terus diketahui juga 

satuannya. 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan 

apa saja dalam soal ini? 

E-13 : Pertanyaannya itu disuruh menjelaskan mana saja sisi-sisi yang 

bisa dibuat segitiga sama mencari keliling. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan 

pertanyaan tersebut? 

E-13 : Bisa, Bu. (menuliskan di lembar yang disediakan)  

P : Coba jelaskan masing-masing dari rumus itu? 

E-13 : Jadi yang 𝑎 dan 𝑏 ini sisi terpendek dari tiga sisi yang diketahui, 

kalau yang 𝑐 ini sisi terpanjang dari tiga sisi yang diketahui juga. 

Kalau 𝑠 ini singkatan dari sisi 

P : Sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor (1c) ! 

E-13 : Pertama saya lihat satuannya, ternyata satuannya berbeda. Jadi 
1

2
 𝑚 ini saya jadikan ke 𝑐𝑚, yang 3 𝑑𝑚 dan 4 𝑑𝑚 juga saya 

jadikan ke 𝑐𝑚 supaya sama semua satuannya, terus hitung pakai 

ketidaksamaan segitiga. Saya lupa perintahnya mencari keliling, 

Bu, jadi menghitung kelilingnya terakhir, ini kelilingnya 

dibelakang kertas. Jadi keliling segitiga ini 30 𝑐𝑚 + 40 𝑐𝑚 +
50 𝑐𝑚 = 120 𝑐𝑚. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya, gunakan rumus ketaksamaan segitiga untuk 

mengetahui sisi-sisi yang ada bisa dibuat segitiga atau tidak, 

memahami perintah soal, teliti dengan satuannya, dan itu saja, 

Bu kesimpulannya. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-13 tersebut, nampak bahwa E-13 

mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan benar 

dan tepat. Oleh sebab itu, subjek E-13 dapat disimpulkan memiliki semua 

indikator kemampuan pemahaman konsep pada soal nomor 1 yang dikemukakan 

oleh Pollatsek dalam Sumarmo (2010). 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

data yang diberikan dari hasil tes tertulis adalah murni hasil pemikiran subjek E-

13. Sehingga, dari analisis kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

soal nomor 1 subjek E-13 mampu memenuhi semua indikator 1 s.d. 4 pada 

indikator kemampuan pemahaman konsep, yaitu menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana sesuai dengan algoritmik, mengaitkan antar konsep, dan 

menyadari proses yang ia kerjakan.  

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-13 

pada soal nomor 2. 
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Gambar 4.16 Data Tes Tertulis Subjek E-13 Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-13 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.25 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-13 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Penerapan rumus keliling segitiga dalam 

perhitungan sederhana pada langkah awal 

penyelesaian nomor 2 nampak baik. 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M langkah-langkah penyelesaian oleh E-13 

terlihat dikerjakan dengan baik dan 

memiliki algoritma yang runtun. 

- E-13 menghitung keliling segitiga 

awal terlebih dahulu 

 

 

 

- Setelah menghitung keliling 

segitiga awal, E-13 menghitung 

ukuran panjang setiap sisi segitiga 
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ABC satu per satu dengan 

mengaitkan informasi yang telah ia 

peroleh.  
 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-13 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga yang sebenarnya melalui 

konsep perbandingan sesuai dengan 

informasi pada soal nomor 2. 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M E-13 sangat menyadari proses yang ia 

kerjakan dengan membuktikan kembali 

ukuran panjang sisi sebenarnya yang telah 

ia peroleh. 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

 E-13 memperlihatkan hasil tes kemampuan pemahaman konsepnya 

memenuhi indikator 1, 2, 3 dan 4 dari indikator kemampuan pemahaman konsep 

tersebut. Hal ini menunjukkan E-13 menguasai semua indikator kemampuan 

pemahaman konsep pada soal nomor 2. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-13 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-13 mampu 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti dengan benar dan lancar. E-13 mampu 

menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator 

pemahaman konsep dengan baik. 

c) Triangulasi 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-13 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-13 : Keliling segitiga, perbandingan segitiga AB:BC:CA. 

P : Kamu paham tidak, keliling pada soal itu keliling dari 

perbandingannya atau keliling ukuran sebenarnya? 

E-13 : Sebenarnya, Bu.  Kalau keliling perbandingan berarti ya 1 + 4 + 4 =
9 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-13 : Ukuran panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Coba jelaskan langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 

E-13 : Pertama, perbandingan segitiga ini saya jumlahkan karena 

bersangkutan dengan keliling. Terus, masing-masing sisi kan punya 

angka perbandingannya, nah angka itu saya bagi dengan jumlah 

perbandingan yang tadi kemudian saya kalikan dengan keliling yang 

sebenarnya. Karena yang ditanya adalah sisi yang sebenarnya jadi saya 

kalikan dengan keliling yang sebenarnya yang sudah diketahui, Bu. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-13 : Kelilingnya yang sebenarnya harus ada, perbandingan dari masing-

masing sisi harus tahu. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-13 : Waktu menggambar rancangan lapangan dikertas yang kecil, terus 

mau dibuat ke dalam ukuran yang lebih besar, berarti harus 

menggunakan konsep ini, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya itu panjang sisi AB, BC dan CA yang sebenarnya 

adalah 3 𝑐𝑚, 12 𝑐𝑚, dan 12 𝑐𝑚. Yang didapat dari masing-masing sisi 

perbandingannya dibagi dengan jumlah perbandingannya terus 

dikalikan dengan kelilingnya. 
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Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-13, 

terlihat bahwa E-13 benar-benar memahami permasalahan yang diberikan pada 

soal nomor 2 dan mampu menerapkan rumus-rumus yang berkaitan dengan 

konsep keliling segitiga. Selain itu E-13 juga mampu mengaitkan satu konsep 

dengan konsep yang lain dan mampu menyadari proses yang ia kerjakan dengan 

membuktikan kembali bahwa ukuran panjang sisi segitiga yang sebenarnya 

memiliki keliling yang sesuai dengan informasi pada soal. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-13 memenuhi semua indikator 

kemampuan pemahaman konsep. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-13 

pada soal nomor 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.17 Data Tes Tertulis Subjek E-13 Soal Nomor 3 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-13 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.26 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-13 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-13 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana.  

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Perhitungan yang dilakukan oleh E-13 

sudah sesuai dengan algoritmik yang 

seharusnya. 

- Mencari luas taman terlebih dahulu 

menggunakan rumus luas segitiga  

   

 

 

 

 

- Setelah mengetahui luas taman, E-

13 menghitung biaya untuk 

membeli rumput 

 
3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-13 mampu mengaitkan antara konsep luas 

segitiga dengan konsep perkalian.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan E-13 dari awal 

hingga akhir sudah tepat, tidak ada langkah 

yang terlewatkan dan memperhatikan 

satuan-satuan sesuai dengan informasi yang 

ia peroleh. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Berdasarkan tabel 4.26, terlihat bahwa hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep E-13 memenuhi semua indikator, yaitu indikator 1 s.d 4  
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kemampuan pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Pollatsek dalam 

Sumarmo (2010). 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-13 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Bagus, sekarang ke soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-13 : Mudah. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-13 : Taman bermain berbentuk segitiga sama kaki, sisi yang sama 

ukurannya 5 meter, terus tingginya 3 meter, panjang sisi lainnya 8 

meter, biaya rumput per meter 12.500 rupiah. 

P : 8 meter itu untuk panjang sisi yang mana? 

E-13 : Ini, Bu. (menunjukkan gambar di pekerjaannya) 

P : Nah, itu 8 meternya kamu gambar di bagian bawah berarti sebagai 

alas segitiga, ya? 

E-13 : Iya. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal itu? 

E-13 : Biaya untuk membeli rumput. 

P : Lalu, kamu gunakan rumus apa untuk menjawab soal tersebut? 

E-13 : Luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-13 : Karena supaya tamannya tertutupi rumput semua. Berarti, harus 

menghitung luas taman segitiga itu. Terus luasnya saya kalikan 

dengan 12.500, karena harga rumput per meter adalah Rp12.500. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali 

ketika kamu akan mengerjakan? 

E-13 : Tidak ada, Bu. Tinggal saya kerjakan saja sesuai dengan 

pertanyaannya. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-13 : Emm.........???? Ya harus tahu luas tamannya dulu, baru bisa 

menghitung biaya untuk membeli rumput, kalau tidak tahu luas 

tamannya saya tidak tahu cara mengerjakannya, Bu. (tertawa) 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya, jika menjumpai soal semacam ini, pastikan dulu 

satuannya sama semua setiap sisi-sisinya, terus hitung luasnya 

barulah diperoleh biaya untuk membeli rumput. 
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Subjek E-13 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-13 

memahami permasalahan pada soal nomor 3 dengan baik. E-13 juga mampu 

mmengungkapkan permsalahan tersebut dengan langkah-langkah dan hasil akhir 

yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa E-13 memenuhi indikator 1, 2, 3, dan 4 

pada indikator kemampuan pemahaman konsep. 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-13 untuk soal nomor 3, 

ia mampu memenuhi setiap indikator kemampuan pemahaman konsep dari 

indikator 1 s.d 4. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menyebutkan 

informasi yang ada pada soal. Kemudian ia mampu menerapkan rumus luas 

segitiga untuk mencari luas taman yang akan ditanami rumput dan menghitung 

biaya untuk membeli rumptnya. Proses yang dikerjakan oleh E-13 juga disadari 

olehnya melihat dari kesesuaian hasil akhir jawabannya dengan informasi dan 

pertanyaan yang muncul pada soal nomor 3. 

Berdasarkan analisis kedua data di atas, dapat disimpulkan bahwa soal 

nomor 3 subjek E-13 memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

indikator 1, 2, 3 dan 4. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-13, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-13 sebagai berikut. 
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Tabel 4.27 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-13 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

Klasifikasi Baik Baik Baik Baik 

 

4.1.9.3.2 Subjek E-22 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek 

E-22 pada soal nomor 1.  
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Gambar 4.18 Data Tes Tertulis Subbjek E-22 Soal Nomor 1 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-22 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.28 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-22 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Rumus yang diterapkan oleh subjek E-22 

tentang keliling segitiga dalam proses 

perhitungan sederhananya sudah bagus. 

Hasil pekerjaannya memperlihatkan E-22 

menghitung keliling segitiga yang sisi-

sisinya merupakan ukuran panjang sisi 

segitiga saja, yaitu pada soal nomor 1 point 

b dan c.  
 
 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga dan menghitung keliling segitiga 

langkah-langkah yang digunakan E-22  

sudah sesuai algoritmik yang benar. 

- E-22 menuliskan secara lengkap 

hasil penjumlahan antara sisi 

terpendek dan membandingkan 

hasilnya dengan sisi terpanjang. E-
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22 juga memberikan hasil jawaban 

yang tepat. 

 

 

 

 

 

- Selanjutnya E-22 mampu 

mengidentifikasi ukuran panjang 

sisi segitiga, ia juga menuliskan 

langkah-langkahnya dalam 

menghitung hasil keliling segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M Keterkaitan antara konsep ketaksamaan 

segitiga dengan konsep keliling segitiga 

sudah dikuasai E-22 dengan tepat dan 

benar. Setelah E-22 menyimpulkan sisi-sisi 

yang diketahui adalah sisi-sisi pada 

segitiga, E-22 menghitung keliling segitiga 

dengan ukuran tersebut.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M E-22 mampu menjelaskan langkah-langkah 

untuk menyelesaikan pertanyaan pada soal 

dengan baik dan memperoleh hasil akhir 

sesuai dengan yang ditanyakan pada soal. 

Jadi, dapat dikatakan E-13 mampu 

menyadari proses yang dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-22 memperlihatkan bahwa 

E-22 mampu memenuhi keempat indikator kemampuan pemahaman konsep 

pada soal nomor 1. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-22 mengenai soal nomor 1 

sebagai berikut. 
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P : Selamat siang, Nafi. 

E-22 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana ulangan matematika kemarin, bisa mengerjakan 

tidak? 

E-22 : Bisa, Bu. 

P : Kalau begitu, soal nomor satu ini apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Lalu informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-22 : Informasinya ini, Bu, ukuran panjang sisi-sisi ada yang segitiga 

dan ada yang bukan, terus disuruh mencari mana sisi-sisi yang 

ada di soal yang bisa dijadikan segitiga. 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan 

apa saja dalam soal ini? 

E-22 : Manakah yang merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga. 

P : Ada yang ditanyakan lagi selain itu? 

E-22 : Ada, Bu, mencari kelilingnya 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-22 : Kita disuruh mencari yang merupakan ukuran panjang sisi-sisi 

segitiga. Kemudian, saya harus mencari juga kelilingnya, Bu.  

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan 

pertanyaan tersebut? 

E-22 : s+s+s (subjek menuliskan di kertas yang disediakan) 

P : Itu untuk mencari apa? 

E-22 : Mencari keliling segitiga, Bu. 

P : Lalu, untuk mengetahui sisi-sisi yang bisa dijadikan segitiga, 

harus bagaimana? 

E-22 : Ini, Bu, menjumlah sisi-sisi terpendek terus dikurangi sisi 

terpanjang. Kalau hasilnya kurang dari sisi terpanjang berarti 

tidak bisa dijadikan segitiga. Tapi kalau hasilnya lebih dari sisi 

terpanjang bisa dijadikan segitiga. 

P : Hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih dulu? 

E-22 : Mencari tahu sisi-sisi mana saja yang bisa dijadikan segitiga, 

terus mencari keliling segitiga tersebut. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal hingga 

akhir! 

E-22 : (Diam cukup lama). Gimana ya, Bu jelasinnya? Bingung 

ngomongnya. Emm.......saya jumlahkan sisi yang terpendek 4 cm 

dan 7 cm kemudian saya bandingkan dengan sisi terpanjangnya 

yaitu 11 cm. Ternyata hasilnya sama dengan maka sisi-sisi 4 cm, 

7 cm dan 11 cm tidak bisa dijadikan segitiga.  

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi 

yang ada pada soal? 

E-22 : Insya Allah kayaknya udah, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-22 : Untuk mengetahui sisi-sisi tersebut bisa dijadikan segitiga atau 

tidak kita harus menjumlahkan sisi terpendeknya kemudian 

dibandingkan sisi terpanjangnya. Kalau hasilnya kurang dari 

yang terpanjang berarti tidak bisa dijadikan segitiga, kalau lebih 

dari yang terpanjang bisa dijadikan segitiga. Ntar kalau bisa 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-22 tersebut, nampak bahwa E-22 

mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan benar 

dan tepat. Ketika satu pertanyaan yang diajukan oleh peneliti kepada E-22 

tentang langkah penyelesaian pada nomor (1a), terlihat bahwa E-22 bingung cara 

menjelaskannya, namun pada akhirnya Ia mampu menjelaskan dengan baik dan 

tepat tanpa adanya bantuan pertanyaan pancingan dari peneliti. Oleh sebab itu, 

subjek E-22 dapat disimpulkan memiliki semua indikator kemampuan 

pemahaman konsep pada soal nomor 1 yang dikemukakan oleh Pollatsek dalam 

Sumarmo (2010), yaitu mampu menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, mengerjakan perhitungan sesuai algoritmik, mengaitkan antar 

konsep, dan menyadari proses yang dikerjakannya. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data hasil wawancara dan data tes kemampuan 

pemahaman konsep kita tahu bahwa kedua data tersebut menunjukkan hasil 

analisis yang sama terhadap subjek E-22. Sehingga data tes tertulis subjek E-22 

untuk soal nomor 1 tersebut dapat dikatakan valis. Oleh karena itu, dapat 

E-22 : Insya Allah kayaknya udah, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-22 : Untuk mengetahui sisi-sisi tersebut bisa dijadikan segitiga 

atau tidak kita harus menjumlahkan sisi terpendeknya 

kemudian dibandingkan sisi terpanjangnya. Kalau hasilnya 

kurang dari yang terpanjang berarti tidak bisa dijadikan 

segitiga, kalau lebih dari yang terpanjang bisa dijadikan 

segitiga. Ntar kalau bisa dijadikan segitiga, baru dihitung 

kelilingnya. 
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disimpulkan bahwa pada soal nomor 1 ini subjek E-22 mampu memenuhi semua 

indikator kemampuan pemahaman konsep. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-22 

pada soal nomor 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Data Tes Tertulis Subjek E-22 Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-22 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.29 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-22 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M E-22 mampu menerapkan rumus keliling 

segitiga pada langkah awal untuk 

menyelesaikan persoalan pada nomor 2. Hal 

ini terlihat dari proses penyelesaiannya 

yang ia tuliskan pada lembar pekerjaanya. 

Hanya saja, E-22 tidak menuliskan rumus 

keliling segitiga tersebut secara rapi. 
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2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Meskipun rumus keliling segitiga tidak 

dituliskan oleh E-22, langkah-langkah 

penyelesaian oleh E-22 mampu dikerjakan 

secara algoritmik. Ia mampu menghitung 

ukuran panjang setiap sisi segitiga yang 

ditanyakan. 

- E-22 menghitung ukuran panjang 

setiap sisi segitiga ABC satu per 

satu dengan mengaitkan informasi 

yang telah ia peroleh dari soal.  
 

 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-22 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga yang sebenarnya dengan 

konsep perbandingan sesuai dengan 

informasi pada soal nomor 2. 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan oleh E-22 terlihat 

sesuai dengan algoritma yang seharusnya 

dan memperoleh hasil akhir yang benar dan 

tepat. Sehingga dapat dikatakan bahwa E-

22 menyadari proses yang dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

E-22 memperlihatkan hasil tes kemampuan pemahaman konsepnya 

memenuhi indikator  1, 2, 3 dan 4 dari indikator kemampuan pemahaman 

konsep tersebut. 

b) Wawancara 

 Cuplikan wawancara terhadap subjek E-22 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-22 mampu 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti dengan benar dan lancar. E-22 mampu 

menjawab semua pertanyaan yang berkaitan dengan indikator-indikator 

pemahaman konsep dengan baik. Pada indikator menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana, Ia mampu menjawabnya dengan baik dan benar. Pada 

P : Baik, sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-22 : Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dan keliling segitiga. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan? 

E-22 : Panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal 

tersebut dari awal hingga akhir? 

E-22 : Perbandingan masing-masing sisi segitiga ABC ini saya 

jumlahkan, terus tiap-tiap ukuran perbandingannya ini per 

jumlahnya ini saya kalikan dengan keliling segitiga yang 

sebenarnya. 

P : Dimana langkahmu sudah menjumlahkan itu semua? 

E-22 : Ini, Bu. (Sambil menunujukkan hasil pekerjaan menghitung 

keliling segitiga di kertasnya) 

P : Mengapa tidak kamu beri keterangan bahwa itu adalah hasil 

perhitungan keliling segitigamu? 

E-22 : Emmmm......(diam) 

P : Ya sudah tidak apa-apa. Menurutmu apa syarat yang harus ada 

dalam proses pengerjaanmu menyelesaikan soal tersebut? 

E-22 : Syaratnya menjumlah panjang sisi perbandingannya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-22 : Ada, Bu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari masalah seperti ini 

itu kita mau membangun gedung tapi yang digambar dikertas 

ukurannya diperkecil dulu menggunakan perbandingan ini. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-22 : Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga 

yang diketahui perbandingan sisi-sisinya dan kelilingnya, 

perbandingan tiap sisi-sisi tersebut saya bagi dengan hasil 

penjumlahan perbandingan sisi tersebut dan dikalikan keliling 

sebenarnya. 
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indikator kemampuan pemahaman konsep yang lain, E-22 sudah mampu 

memenuhi dengan baik. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-22, 

terlihat bahwa E-22 memahami permasalahan yang diberikan pada soal nomor 

2. Selain mampu mengerjakan perhitungan secara algoritmik, E-22 juga mampu 

mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain dan mampu menyadari proses 

yang ia kerjakan. Sehingga data tes tertulis subjek E-22 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-22 memenuhi indikator 1, 2, 3, 

dan 4 pada indikator kemampuan pemahaman konsep. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

   Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-22 

pada soal nomor 3. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.20 Data Tes Tertulis Subjek E-22 Soal Nomor 3 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-22 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.30 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-22 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-22 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana.  

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Perhitungan yang dilakukan oleh E-22 

sudah sesuai dengan algoritmik yang 

seharusnya. 

- Mencari luas taman terlebih dahulu 

menggunakan rumus luas segitiga  

   

 

 

 

- Setelah mengetahui luas taman, E-

22 menghitung biaya untuk 

membeli rumput 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-22 mampu mengaitkan antara konsep luas 

segitiga dengan konsep perkalian. 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan E-22 dari awal 

hingga akhir sudah tepat, tidak ada langkah 

yang terlewatkan dan memperhatikan 

satuan-satuan sesuai dengan informasi yang 

ia peroleh. 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Berdasarkan tabel 4.30, terlihat bahwa hasil tes kemampuan 

pemahamann konsep E-22 memenuhi semua indikator, yaitu indikator 1 s.d 4  

kemampuan pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Polltasek. 

b) Wawancara 

  Cuplikan wawancara terhadap subjek E-22 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subjek E-22 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-22 

memahami permasalahan pada soal nomor 3 dengan baik. E-22 mampu 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-22 : Informasinya, taman berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 

5 meter, tinggi 3 meter, alas 8 meter, harga rumput Rp12.500 per 

meter. 

P : Baik, lalu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-22 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput secara 

keseluruhan.  

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-22 : Rumus luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-22 : Karena supaya tahu biaya untuk membeli rumput, saya harus tahu 

dulu luasnya dan taman itu bentuknya segitiga. 

P : Lalu? 

E-22 : Jadi, ketika luas taman segitiga sudah ketemu hasilnya, terus 

luasnya saya kalikan dengan biaya rumput per meternya, hasilnya 

Rp150.000 

P : Coba tuliskan rumus luas segitiga 

E-22 : Ini, Bu, setengah kali alas kali tinggi. 

P : Bagus. Terus apa saja syarat yang harus ada dalam proses 

pengerjaanmu menyelesaikan soal tersebut? 

E-22 : Mencari luas taman segitiganya dulu, Bu, syaratnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-22 : Kesimpulannya mencari biaya rumput untuk menutupi tanah pada 

taman harus mencari luasnya dulu yaitu setengah kali alas kali 

tinggi, terus dikalikan harga rumputnya. 
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menjelaskan permsalahan tersebut dengan langkah-langkah dan hasil akhir yang 

tepat. Hal ini membuktikan bahwa E-22 memenuhi indikator 1, 2, 3, dan 4 pada 

indikator kemampuan pemahaman konsep. 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-22 untuk soal nomor 3, 

ia mampu memenuhi setiap indikator kemampuan pemahaman konsep dari 

indikator 1 s.d 4. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menyebutkan 

informasi yang ada pada soal. E-22 juga mampu menerapkan rumus luas segitiga 

untuk mencari luas taman yang akan ditanami rumput dan menghitung biaya 

untuk membeli rumputnya. Proses yang dikerjakan oleh E-22 juga disadari 

olehnya yang terlihat dari hasil akhir maupun langkah-langkah penyelesaiannya 

sudah sesuai dengan yang ditanyakan dan informasi yang ada pada nomor 3. 

  Berdasarkan analisis kedua data di atas, dapat disimpulkan bahwa soal 

nomor 3 subjek E-22 memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

indikator 1, 2, 3 dan 4. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-22, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-22 sebagai berikut. 

Tabel 4.31 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-22 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ √ 

2 √ √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

Klasifikasi Baik Baik Baik Baik 

 



154 
 

4.1.9.4  Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Gaya Belajar Visual - 

Auditorial 

4.1.9.4.1 Subjek E-11 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 

 Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

subjek E-11 pada soal nomor 1. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 1 
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Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-11 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.32 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-11 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana. Hal ini terlihat dari hasil 

pekerjaannya yang mampu menyelesaikan 

perhitungan keliling segitiga nomor 1b dan 

1c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Langkah-langkah yang digunakan E-11 

dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga pada soal sudah sesuai algoritma 

yang runtun dan benar. 

- E-11 menuliskan secara lengkap 

hasil penjumlahan antara sisi 

terpendek kemudian 

membandingkan dengan sisi 

terpanjangnya. 

 

 

 

- E-11 menuliskan dengan langkah-

langkah yang baik dan benar dalam 

menghitung keliling segitiga 
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3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-11 mampu mengaitkan antara konsep 

ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga. Setelah E-11 

menyimpulkan sisi-sisi yang diketahui 

adalah sisi-sisi pada segitiga, E-11 

menghitung keliling segitiga dengan ukuran 

tersebut. Hal ini terlihat pada langkah 

penyelesaiannya nomor 1b dan 1c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan oleh E-11 dari awal 

hingga akhir nampak baik. Namun, E-11 

tidak menyadari proses yang seharusnya ia 

kerjakan sesuai dengan perintah pada soal. 

Hal ini dikarenakan, E-11 menghitung 

semua keliling termasuk ukuran panjang 

sisi yang bukan merupakan ukuran panjang 

sisi segitiga seperti pada nomor 1a dan 1d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-11 memperlihatkan bahwa 

E-11 tidak memenuhi semua indikator kemampuan pemahaman konsep yang 

keempat pada soal nomor 1. E-11 tidak menyadari proses yang dikerjakannya, 

hal ini terlihat dari penyelesaiannya dalam menghitung keliling yang bukan 

merupakan ukuran panjang sisi segitiga. 

b) Wawancara 

Cuplikan wawancara terhadap subjek E-11 mengenai soal nomor 1 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Bagus. apakah soal nomor 1 ini mudah dipahami? 

E-11 : Mudah, Bu. 

P : Coba jelaskan informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-11 : Informasinya adalah macam-macam sisi-sisi yang harus diselidiki 

apakah merupaakan panjang sisi segitiga atau bukan. 

P : Ide apa yang muncul dalam benak kamu untuk dikerjakan lebih dulu? 

E-11 : Ide saya itu ingin mengerjakan menggunakan konsep ketaksamaan 

segitiga, Bu. 

P : Coba ulangi lagi, apa saja yang ditanyakan dalam soal ini? 

E-11 : Disuruh menentukan mana saja sisi-sisi yang merupakan segitiga dan 

cara memperoleh kelilingnya. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan 

pertanyaan tersebut? 

E-11 : Bisa, Bu. (menuliskan di lembar yang disediakan)  

P : Jelaskan masing-masing dari rumus itu? 

E-11 : Jadi yang 𝑎 dan 𝑏 ini sisi terpendek, kalau yang 𝑐 ini sisi terpanjang. 

Terus 𝑠 ini singkatan dari sisi, sisi-sisinya dijumlahkan untuk 

menghitung kelilingnya.  

P : Sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor (1d) dari awal hingga akhir! 

E-11 : Langkah pertama saya jumlahkan sisi terpendeknya yaitu 5 cm 

ditambah 8 cm, hasilnya 13 cm. Kemudian 13 cm saya bandingkan 

dengan sisi teranjang yaitu 14 cm. Teernyata 13 cm kurang dari 14 cm. 

Jadi, sisi-sisi ini bukan merupakan pnjang sisi suatu segitiga. 

Kemudian cara memperoleh kelilingnya hanya dengan menjumlahkan 

ketiga sisinya. 

P : Mengapa kamu hitung pula kelilingnya? 

E-11 : Karena kelilingnya juga ditanyakan, Bu. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-11 tersebut, nampak bahwa E-11 

mampu menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik. 

E-11 mampu menjawab pertanyaan dari peneliti ketika diberikan pertanyaan 

tambahan yang fungsinya untuk terus memancing jawaban dari E-11 yang lebih 

jelas. Oleh sebab itu, subjek E-11 dapat disimpulkan memiliki indikator 1,2 dan 

3 pada indikator kemampuan pemahaman konsep pada soal nomor 1. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-11 hanya 

memperlihatkan indikator 1,2 dan 3. Hal tersebut sesuai dengan wawancara 

subjek E-11 yang juga hanya memenuhi indikator 1,2 dan 3. Sehingga data tes 

tertulis subjek E-11 dapat dikatakan valid. 

 Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawnacara subjek E-11 

dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1 subjek E-11 hanya memenuhi tiga 

indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana, melakukan perhitungan sesuai dengan algoritma, dan 

mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

P : Silakan dipahami lagi pertanyaanya, kalau pekerjaanmu itu 

menunjukan dia bukan merupakan panjang sisi suatu segitiga, lalu 

keliling bangun datar apa yang kamu hitung? 

E-11 : Tidak tahu, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-11 : Untuk mengetahui sisi-sisi tersebut merupakan sisi segitiga harus 

menggunakan ketaksamaan segitiga, sedangkan untuk mencari 

kelilingnya adalah dengan menambahkan ketiga sisinya. 
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Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-11 

pada soal nomor 2. 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.22 Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-11 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.33 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-11 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga sebagai langkah awal untuk 

menentukan ukuran panjang sisisegitiga 

yang ditanyakan. 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Langkah penyelesaian oleh E-11 terlihat 

baik dan benar. 

- E-11 menghitung terlebih dahulu 

keliling segitiga pada gambar. 

 

 

 

 

- E-11 menghitung ukuran panjang 

setiap sisi segitiga berbekal 

informasi yang ia peroleh dari soal 

lengkap dengan satuan panjang. 
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3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-11 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga dengan konsep 

perbandingan.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan E-11 sudah sesuai 

dengan informasi dan perintah pada soal. Ia 

mampu memecahkan persoalan dan 

mendapatkan hasil akhir yang tepat. Jadi, E-

11 menyadari proses yang dikerjakannya. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

 Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-11 memperlihatkan 

bahwa E-11 memenuhi indikator 1, 2, 3, dan 4 dari indikator kemampuan 

pemahaman konsep tersebut. 

b) Wawancara 

   Cuplikan wawancara terhadap subjek E-11 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-11 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-11 : Perbandingan panjang sisi segitiga AB:BC:CA. 

P : Kamu paham tidak, keliling pada soal itu keliling dari 

perbandingannya atau keliling ukuran sebenarnya? 

E-11 : Sebenarnya, Bu.  Kalau keliling perbandingannya 9 dari 1+4+4. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-11 : Cara memperoleh ukuran panjang sisi yang sebenarnya. 

P : Coba jelaskan langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal 

tersebut dari awal hingga akhir? 

E-11 Awalnya saya jumlahkan perbandingan ini. Terus, masing-masing 

sisi saya bagi dengan jumlah perbandingan yang tadi terus 

dikalikan dengan keliling yang sebenarnya, Karena yang ditanya 

adalah sisi yang sebenarnya. 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-11 mampu 

menjawab semua pertanyaan dari peneliti cukup lancar. Saat wawancara 

berlangsung, E-11 mampu menjawab rumus yang harus digunakan dalam 

menyelesaikan permasalahan pada nomor 2 dengan benar. Selain itu, algoritma 

penyelesaiannya, kemampuannya dalam mengaitkan antar konsep juga terlihat 

tepat. E-11 juga sangat menyadari proses yang dikerjakannya. Sehingga dari 

hasil wawancara tersebut tampak semua indikator kemampuan pemahaman 

konsep 1, 2, 3 dan 4 mampu dipenuhi oleh E-11. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis subjek E-11, menunjukkan bahwa 

E-11 menguasai semua indikator kemampuan pemahaman konsep. Hal tersebut 

sesuai dengan hasil wawancara subjek E-11 yang mampu menjawab semua 

pertanyaan dari peneliti yang berkaitan dengan indikator 1, 2, 3, dan 4 pada 

P : Apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-11 : Perbandingan dari masing-masing sisi dan kelilingnya yang 

sebenarnya. 

P : Apakah ide matematika dalam soal tersebut memiliki hubungan 

dengan kehidupan sehari-hari? 

E-11 : Ada, Bu. Mungkin berhubungan dengan membandingkan antara 

segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Kurang tahu. 

P : Nah, kalau segitiga kecil itu kamu anggap menggambar dikertas, 

kemudian ingin kamu wujudkan dengan membangun bangunan 

nyata menjadi segitiga besar di lapangan, bisa menggunakan 

konsep seperti soal ini tidak? 

E-11 : Iya, maksud saya seperti itu, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-11 : Untuk mendapatkan ukuran panjang sisi sebenarnya masing-

masing sisi perbandingannya dibagi dengan jumlah 

perbandingannya terus dikalikan dengan kelilingnya. Jadi, panjang 

sisi AB 3 𝑐𝑚, BC 12 𝑐𝑚 dan CA 12 𝑐𝑚. 
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indikator kemampuan pemahaman konsep. Sehingga data tes tertulis ssubjek E-

11 dapat dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-11 

dapat disimpulkan bahwa untuk soal nomor 1 subjek E-11 memenuhi keempat 

indikator kemampuan pemahaman konsep. 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

   Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-11 

pada soal nomor 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.23 Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-11 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.34 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-11 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

TM Subjek E-11 tidak mampu menerapkan 

rumus luas segitiga dalam perhitungan 

sederhana. 
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perhitungan 

sederhana  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Perhitungan yang dilakukan oleh E-11 

sebenarnya sudah sesuai dengan algoritmik 

yang seharusnya. 

- Menghitung luas taman yang akan 

ditanami rumput 

- Kemudian menghitung biaya untuk 

membeli rumput 

Hanya saja, hasil akhirnya tidak tepat 

karena rumus yang diterapkan oleh E-11 

juga tidak tepat. 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-11 mampu mengaitkan antara konsep luas 

bangun datar dengan konsep perkalian. 

Hanya saja, konsep luas bangun datar yang 

diterapkan E-11 tidak tepat. 

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM E-11 tidak menyadari proses yang 

dikerjakannya, karena terlihat jelas bahwa 

rumus luas yang digunakannya tidak sesuai 

dengan informasi yang ada pada soal dan 

tidak mendapatkan hasil akhir yang sesuai 

dengan yang ditanyakan.  
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

 Hasil tes kemampuan pemahamann konsep E-11 memperlihatkan 

bahwa E-11 memenuhi indikator 2 dan 3 dari indikator kemampuan pemahaman 

konsep. 

b) Wawancara 

   Cuplikan wawancara terhadap subjek E-11 mengenai penyelesaian 

soal nomor 3 sebagai berikut. 
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Subjek E-11 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-11 

memahami, namun tidak mampu menyelesaiakan soal nomor 3 dengan baik. 

Pada penyelesaian soal nomor 3, E-11 nampak kurang memperhatikan proses 

yang ia kerjakan seperti penerapan rumus luas segitiga dan ukuran panjang sisi-

P : Baik, untuk soal nomor 3. Apakah soalnya mudah dipahami? 

E-11 : Mudah. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-11 : Taman bermain berbentuk segitiga sama kaki, yang panjang 

sisinya 5 meter,  tingginya 3 meter, dan 8 meter. 

P : Adakah informasi yang tertinggal, Bagus? 

E-11 : (membaca soal). Ini, Bu, biaya rumput Rp12.500 per meter. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal itu? 

E-11 : Biaya untuk membeli rumput secara keseluruhan. 

P : Lalu, kamu gunakan rumus apa untuk menjawab soal tersebut? 

E-11 : Luas segitiga. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-11 : Harus tahu luas tamannya dulu, dan tahu harga rumputnya 

P : Apakah kamu yakin, dengan pekerjaanmu ini luas taman yang 

berbentuk segitiga adalah seperti ini? (menunjukkan pekerjaan 

siswa bersangkutan). 

E-11 : Tidak yakin, Bu. Karena seingat saya luas segitiga adalah 

setengah kali alas kali tinggi. Tapi, saat saya mengerjakan di oret-

oretan, saya bingung panjang sisi alasnya berapa apakah 5 atau 8. 

Jadi saya tuliskan semua, Bu, panjang sisinya. 

P : Coba kamu gambarkan dikertas ini, segitiga sama kaki, dan 

perhatikan lagi informasinya pada soal! 

E-11 : (menggambar dikertas). Seperti ini, Bu. 

P : Nah, pada soal, berbunyi ‘ukuran panjang sisi yang sama adalah 

5 meter. Coba kamu letakkan angka 5 meter pada sisi mana? 

E-11 : Sebelah sini, Bu. (menunjukkan pada sisi yang ukurannya sama) 

P : tingginya 3 meter, bagian mana? 

E-11 : Tengah ini, Bu. 

P : Bagus sekali. Lalu panjang sisi lainnya 8 meter, bagian mana itu? 

E-11 : Karena yang belum ada ukuran panjangnya adalah alasnya, jadi 8 

meter adalah ukuran alasnya. 

P : Baik. Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan 

soal tersebut? 

E-11 : Seharusnya lebih cermat lagi dalam memahami soal, digambar 

dulu supaya terlihat jelas bagian sisi-sisinya. 
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sisinya. Ia mengalami kesulitan dalam menentukan ukuran panjang sisi segitiga 

yang harus dijadikan alas segitiga. 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-11 untuk soal nomor 3, 

subjek E-11 mampu memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep dari 

indikator 2 dan 3. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menjawab 

pertanyaan yang diajukan peneliti dengan baik dan benar. Hanya saja E-11 tidak 

mampu menerapkan rumus yang harus digunakannya dan kurang menyadari 

proses yang ia kerjakan. Oleh karena itu, data tes tertulis subjek E-11 dapat 

dikatakan valid. 

Berdasarkan analisis kedua data di atas, dapat disimpulkan bahwa soal 

nomor 3 subjek E-11 memenuhi indikator kemampuan pemahaman konsep yaitu 

indikator  2 dan 3. 

Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-11, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-11 sebagai berikut. 

Tabel 4.35 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-11 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ - 

2 √ √ √ √ 

3 - √ √ - 

Klasifikasi Cukup Baik Baik Kurang 

 

4.1.9.4.2 Subjek E-31 

1) Soal Nomor 1 

a) Data Tes Tertulis 
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   Berikut ini adalah data hasil tes kemampuan pemahaman konsep 

subjek E-31 pada soal nomor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Data Tes Tertulis Subbjek E-31 Soal Nomor 1 

 Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 1 tersebut, E-31 menunjukkan indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.36 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-31 Soal Nomor 1 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-31 mampu menerapkan rumus 

keliling segitiga dalam perhitungan 

sederhana.  
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2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Dalam menyelesaikan konsep ketaksamaan 

segitiga dan menghitung keliling segitiga 

langkah-langkah yang digunakan E-31  

dikatakan baik. 

- E-13 menuliskan secara lengkap 

hasil penjumlahan antara sisi 

terpendek dan membandingkan 

hasilnya dengan sisi terpanjang.  

 

 

 

- Setelah E-31 mengidentifikasi 

ukuran panjang sisi segitiga, ia juga 

menuliskan cara memperoleh 

keliling segitiga. 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-31 mampu mengaitkan antara konsep 

ketaksamaan segitiga dengan konsep 

keliling segitiga. Setelah E-31 

menyimpulkan sisi-sisi yang diketahui 

adalah sisi-sisi pada segitiga, E-31 

menghitung keliling segitiga dengan ukuran 

tersebut.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

TM Proses yang dikerjakan oleh E-31 dari awal 

hingga akhir nampak baik. Namun, ia tidak 

menyadari proses yang telah dikerjakannya. 

Hal ini terlihat dalam penyelesaiannya 

ketika menghitung keliling yang ditanyakan 

pada soal. E-31 menghitung keliling dari 

ukuran panjang sisi yang tidak dapat 

dijadikan segitiga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 
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Hasil tes kemampuan pemahaman konsep E-31 memperlihatkan bahwa 

E-31 mampu memenuhi 3 dari 4 indikator kemampuan pemahaman konsep pada 

soal nomor 1, yaitu indikator 1, 2, dan 3. 

b) Wawancara 

 Berikut cuplikan wawancara terhadap subjek E-31 mengenai nomor 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Baik. Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-31 : Mudah sekali, Bu. 

P : Hebat. informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-31 : Panjang sisi-sisi segitiga ada yang 4 cm, 7 cm dan 11 cm, 

kemudian ada yang 3 cm, 6 cm dan 9 cm.....(terhenti) 

P : Menurut kamu, konsep apa yang dapat digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-31 : Konsepnya menggunakan konsep ketaksamaan segitiga, Bu 

P : Baik. Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang 

ditanyakan apa saja dalam soal ini? 

E-31 : Yang ditanyakan adalah manakah panjang sisi dari suatu segitiga 

dan kelilingnya. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan 

lebih dulu? 

E-31 : Yang dikerjakan dulu adalah mencari tahu sisi-sisi mana yang 

merupakan segitiga, kemudian menyimpulkan apakah panjang sisi 

itu bisa dibuat segitiga. Kemudian baru menghitung kelilingnya. 

P : Jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor (1d) dari awal hingga akhir! 

E-31 : Saya jumlahkan sisi terpendeknya terus saya bandingkan dengan 

sisi terpanjangnya. Hasil jumlah antara dua sisi terpendeknya itu 

lebih dari sisi terpanjangnya. Jadi sisi-sisi dengan ukuran panjang 5 

cm, 8 cm, dan 14 cm tidak bisa dibuat segitiga. Kemudan setelah itu 

dihitung kelilingnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-

sisinya, hasil kelilingnya adalah 27 cm. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang 

ada pada soal? 

E-31 : Belum, Bu. Karena saya mencari keliling walaupun itu bukan 

segitiga. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-31 : Untuk menghitung keliling segitiga, dicari terlebih dulu mana saja 

sisi-sisi yang bisa dibuat segitiga. Dan juga harus memperhatikan 

satuannya jika ada yang berbeda. 
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Dari cuplikan wawancara subjek E-31 tersebut, nampak bahwa E-31 

mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan benar. 

Hanya saja, E-31 masih perlu diberikan pertanyaan tambahan untuk menggali 

lebih dalam lagi kemampuannya dalam memahami soal, seperti halnya saat 

menghitung keliling segitiga atau bukan segitiga. Sehingga, dari wawancara 

tersebut diketahui bahwa E-31 memenuhi indikator 1, 2, dan 3. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan data hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

data yang diberikan dari hasil tes tertulis adalah murni hasil pemikiran subjek E-

31. Sehingga, dari analisis kedua data di atas dapat disimpulkan bahwa untuk 

soal nomor 1 subjek E-31 mampu memenuhi indikator 1, 2, dan 3 pada indikator 

kemampuan pemahaman konsep, yaitu menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, melakukan perhitungan sesuai dengan algoritmik, dan mengaitkan 

antar konsep. 

2) Soal Nomor 2 

a) Data Tes Tertulis 

 Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-31 

pada soal nomor 2. 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25 Data Tes Tertulis Subjek E-31 Soal Nomor 2 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 2 tersebut, E-13 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.37 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-31 Soal Nomor 2 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

TM Penerapan rumus keliling segitiga dalam 

perhitungan sederhana pada langkah awal 

penyelesaian nomor 2 tidak ditunjukkan 

oleh E-31. 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M langkah-langkah penyelesaian oleh E-13 

terlihat dikerjakan dengan baik. 

- E-31 menghitung ukuran panjang 

setiap sisi segitiga ABC satu per 

satu dengan mengaitkan informasi 

yang telah ia peroleh.  
 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-31 mampu mengaitkan antara konsep 

keliling segitiga yang sebenarnya melalui 

konsep perbandingan sesuai dengan 

informasi pada soal nomor 2. 
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4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M E-31 menyadari proses yang ia kerjakan. 

Hal ini ditunjukkan melalui 

penyelesaiannya yang mampu memperoleh 

jawaban yang benar dengan informasi dan 

pertanyaan yang sesuai pada soal. 

 

 
 

 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

  E-31 memperlihatkan hasil tes kemampuan pemahaman 

konsepnya memenuhi indikator 2, 3 dan 4 dari indikator kemampuan 

pemahaman konsep tersebut. Hal ini menunjukkan E-31 mampu melakukan 

perhitungan secara algoritmik, mampu mengaitkan satu konsep dengan konsep 

lainnya, dan menyadari proses yang dikerjakannya. 

b) Wawancara 

 Cuplikan wawancara terhadap subjek E-31 mengenai penyelesaian soal 

nomor 2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-31 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-31 : Perbandingan panjang sisi segitiga ABC dan kelilingnya. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

E-31 : Panjang masing-masing sisi segitiga ABC yang sebenarnya. 

P : Mengapa tidak kamu tuliskan apa yang ditanyakan pada soal ini? 

E-31 : Oh iya, Bu. Maaf berarti terlewat, saya tidak sadar kalau tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan. 

P : Ibu mau bertanya, dari pecahan ini pada penyebutnya kamu tuliskan 

9 semua, darimana asalnya penyebut 9 itu? 

E-31 : Itu dari hasil penjumlahan sisi-sisi yang masih dalam bentuk 

perbandingan ini, Bu. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 9. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 
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Cuplikan wawancara di atas menunjukkan bahwa subjek E-31 mampu 

menjawab pertanyaan dari peneliti dengan benar dan lancar. Sehingga dapat 

dikatakan E-31 memiliki kemampuan dalam melakukan perhitungan secara 

algoritmik, mengaitkan antar konsep dan menyadari proses yang dikerjakannya. 

c) Triangulasi 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara subjek E-31, 

terlihat bahwa E-31 memahami permasalahan yang diberikan pada soal nomor 

2. Selain itu E-13 juga mampu melakukan perhitungan secara alhoritmik, 

mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain dan mampu menyadari proses 

yang ia kerjakan. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan hasil wawancara dapat 

disimpulkan bahwa untuk soal nomor 2 subjek E-31 memenuhi indikator 2, 3, 

dan 4 pada indikator kemampuan pemahaman konsep. 

 

E-31 : Pertama mencari panjang sisi AB yaitu membandingkan sisi 

perbandingannya yaitu 1 dengan jumlah perbandingannya yaitu 9 terus 

dikalikan dengan keliling sebenarnya yaitu 27, hasilnya adalah 3 cm. 

Terus panjang sisi BC yaitu membandingkan sisi perbandingannya 

yaitu 4 dengan jumlah perbandingannya yaitu 9 terus dikalikan dengan 

keliling sebenarnya yaitu 27, hasilnya adalah 12 cm. Terus panjang sisi 

AC yaitu membandingkan sisi perbandingannya yaitu 4 dengan 

jumlah perbandingannya yaitu 9 terus dikalikan dengan keliling 

sebenarnya yaitu 27, hasilnya adalah 12 cm juga. Jadi panjang sisi AB, 

BC, dan AC yang sebenarnya adalah 3 cm, 12 cm, dan 12 cm. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-31 : Kesimpulannya adalah, panjang masing-masing sisi yang sebenarnya 

dapat diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang sisi 

perbaandingan dengan jumlah perbandingan dikalikan dengan 

kelilingya.  
 



173 
 

3) Soal Nomor 3 

a) Data Tes Tertulis 

   Berikut ini data hasil tes kemampuan pemahaman konsep subjek E-31 

pada soal nomor 3. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.26 Data Tes Tertulis Subjek E-31 Soal Nomor 3 

Berdasarkan hasil tes kemampuan pemahaman konsep untuk soal 

nomor 3 tersebut, E-31 menunjukkan indikator-indikator kemampuan 

pemahaman konsep sebagai berikut. 

Tabel 4.38 Analisis Data Tes Tertulis Subjek E-31 Soal Nomor 3 

No. Indikator Ket Alasan/Penjelasan 

1. Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana  

M Subjek E-13 mampu menerapkan rumus 

luas segitiga dalam perhitungan sederhana.  

 

 

 

 

2. Mengerjakan 

perhitungan 

secara algoritmik 

M Perhitungan yang dilakukan oleh E-13 

sudah sesuai dengan algoritmik yang 

seharusnya. 

- Mencari luas taman terlebih dahulu 

menggunakan rumus luas segitiga  
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- Setelah mengetahui luas taman, E-

31 menghitung biaya untuk 

membeli rumput 

 

 

 

 

3. Mengaitkan satu 

konsep dengan 

konsep lainnya   

M E-31 mampu mengaitkan antara konsep luas 

segitiga dengan konsep perkalian.  

4. Menyadari proses 

yang 

dikerjakannya 

M Proses yang dikerjakan E-31 dari awal 

hingga akhir sudah tepat, tidak ada langkah 

yang terlewatkan dan memperhatikan 

informasi yang ia peroleh pada soal dengan 

tepat. 
Keterangan: M (memenuhi); TM (tidak memenuhi) 

Berdasarkan tabel 4.38, terlihat bahwa hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep E-31 memenuhi semua indikator, yaitu indikator 1 s.d 4  

kemampuan pemahaman konsep yang dikemukakan oleh Polltasek dalam 

Sumarmo (2010). 

b) Wawancara 

   Cuplikan wawancara terhadap subjek E-31 mengenai penyelesaian soal 

nomor 3 sebagai berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-31 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-31 : Segitiga sama kaki, ukurannya 5 meter, 8 meter, dan 3 meter, 

biaya rumput 12.500 rupiah per meter. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal? 

E-31 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-31 : Luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-31 : Karena, mencari luas rumput untuk menutupi tanah pada taman 

tersebut sama saja dengan mencari luas taman itu, Bu. Nanti, kalau 

luas taman sudah ketemu tinggal dikalikan dengan harga rumput 

per meternya. 
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Subjek E-31 dalam wawancara tersebut menyatakan bahwa E-31 

memahami permasalahan pada soal nomor 3 dengan baik. E-31 mampu 

mengungkapkan permsalahan tersebut dengan langkah-langkah dan jawaban 

yang tepat sesuai dengan informasi yang ada pada soal. Hal ini membuktikan 

bahwa E-31 memenuhi indikator 1, 2, 3, dan 4 pada indikator kemampuan 

pemahaman konsep. 

c) Triangulasi 

Menurut analisis data tes tertulis dari subjek E-31 untuk soal nomor 3, 

ia mampu memenuhi setiap indikator kemampuan pemahaman konsep dari 

indikator 1 s.d 4. Berdasarkan cuplikan wawancara ia mampu menerapkan 

rumus luas segitiga untuk mencari luas taman yang akan ditanami rumput dan 

menghitung biaya untuk membeli rumputnya. Proses penyelesaian oleh E-31 

juga disadari olehnya yang dilihat dari kesesuaian hasil akhir jawabannya 

dengan informasi dan pertanyaan yang muncul pada soal nomor 3. 

Berdasarkan analisis data tes tertulis dan wawancara subjek E-31 di 

atas, dapat disimpulkan bahwa soal nomor 3 subjek E-13 memenuhi indikator 

kemampuan pemahaman konsep yaitu indikator 1, 2, 3 dan 4. 

P : Bagus. Dugaan apa yang muncul pertama kali ketika kamu akan 

mengerjakan? 

E-31 : Menghitung luas tamannya dulu. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-31 : Syaratnya harus tahu luas tamannya dulu, Bu baru bisa dihitung 

biaya untuk beli rumputnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-31 : Kesimpulannya mencari tahu dulu luasnya kemudian dikalikan 

dengan biaya rumput per meter. 
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Berdasarkan tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara subjek 

E-31, dihasilkan analisis kemampuan pemahaman konsep E-31 sebagai berikut. 

Tabel 4.39 Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Subjek E-31 

Butir Soal 

Indikator Kemampuan Pemahaman Konsep 

Pemahaman Komputasional Pemahaman Fungsional 

1 2 3 4 

1 √ √ √ - 

2 - √ √ √ 

3 √ √ √ √ 

Klasifikasi Cukup Baik Baik Cukup 

 

4.2 Pembahasan 

4.2.1 Keterlaksanaan Pembelajaran Matematika Model Knisley 

Berbantuan LKS 

Setelah dilaksanakan kegiatan dengan model pembelajaran matematika 

Knisley di kelas eksperimen dan menggunakan lembar pengamatan yang telah 

dibuat oleh peneliti diperoleh hasil yang menjawab rumusuan masalah pertama 

pada Bab 1.  Pembelajaran menggunakan model Knisley berbantuan LKS pada 

kelas eksperimen dalam upaya menganalisis kemampuan pemahaman konsep siswa 

berjalan lancar sesuai dengan RPP yang telah dibuat oleh peneliti. Keterlaksanaan 

pembelajaran dengan model Knisley berbantuan LKS juga sangat baik. Hal ini 

ditunjukkan dengan hasil pengamatan oleh peneliti pada lembar pengamatan 

keterlaksanaan model Knisley berbantuan LKS pada tiga pertemuan dengan 

masing-masing persentasenya adalah 80,77%; 80,77%; dan 81,73%. 

Pada pertemuan pertama, aktivitas pembelajaran di kelas berjalan lancar. 

Beberapa siswa masih beradaptasi dengan peneliti sehingga masih segan untuk 

berpendapat namun cukup berani untuk bertanya mengenai materi yang dipelajari 
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pada hari tersebut. Pada pertemuan kedua, para siswa masih bersikap sama seperti 

pertemuan kedua. Siswa yang mendominasi untuk mengajukan pertanyaan saat 

pembelajaran berlangsung masih sama dengan siswa yang bertanya pada saat 

pertemuan pertama. Hanya saja pada pertemuan kedua di hari tersebut, siswa yang 

berani bertanya kepada peneliti juga mulai berani untuk mengajukan pendapatnya 

ketika peneliti mulai memberikan kesempatan untuk berpendapat. Beberapa siswa 

yang mengajukan pertanyaan dan pendapatnya adalah ketika mereka mulai 

mengerjakan LKS secara berkelompok. Pada pertemuan ketiga, keaktifan siswa 

mulai terlihat. Siswa mulai nampak akrab dengan peneliti ketika proses 

pembelajaran berjalan. Sebagian besar siswa mulai nampak berani menunjukkan 

kemampuannya dalam bertanya dan berpendapat. Siswa mulai terbiasa 

menyelesaikan masalah pada LKS yang diberikan oleh peneliti untuk dikerjakan 

dengan kelompoknya. Gambaran aktivitas siswa pada kelas eksperimen ini sejalan 

dengan hasil pengamatan peneliti pada masing-masing pertemuan yang terus 

meningkat, yaitu 58,75%; 71,25%; dan 82,5%. Berdasarkan persentase aktvitas 

siswa tersebut pada model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS 

tergolong aktif. 

Model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS membuat siswa 

lebih aktif dan dapat memahami materi dengan baik. Guru tidak sekadar 

memberikan pengetahuan melainkan memfasilitasi siswa untuk membangun 

konsep pengetahuannya sendiri melalui LKS. Pada pembelajaran model Knisley, 

siswa dan guru saling bergantian terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Pada 

tahap kongkrit – reflektif, guru terlibat lebih aktif dari siswa dalam menjelaskan 
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konsep secara figuratif melalui konteks yang familiar berdasarkan istilah yang 

terkait dengan konsep yang telah diketahui siswa. Selanjutnya pada tahap kongkrit 

– aktif, siswa berperan lebih aktif daripada guru karena guru hanya memberikan 

tugas dan dorongan agar siswa melakukan eksplorasi, percobaan, mengukur, atau 

membandingkan sehingga dapat membedakan konsep baru dengan konsep-konsep 

yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian pada tahap abstrak – reflektif, guru 

kembali aktif dalam bertindak sebagai narasumber dan siswa diberikan kesempatan 

untuk terus menggali lebih jauh konsep baru yang telah diperolehnya melalui 

pertanyaan maupun pendapat yang diajukan kepada guru. Tahap terakhir adalah 

abstrak – aktif dimana siswa terlibat lebih aktif dalam melakukan latihan 

mengguakan konsep baru yang diperolehnya untuk memecahkan masalah dan 

mengembangkan strategi. Dengan saling bergantian keaktifan antara guru dan 

siswa saat proses pembelajaran maka siswa dituntut untuk terus memahami konsep 

yang telah diketahuinya dan menggali lebih dalam akan konsep baru yang 

ditemukannya. Sedangkan guru dituntut untuk aktif sebagai fasilitator dalam 

mengembangkan konsep lama maupun konsep baru yang diperoleh siswa. 

4.2.2 Kemampuan Pemahaman Konsep 

 Penelitian secara kuantitatif pada peneltian ini dilakukan dengan 

memperhatikan kondisi awal kedua kelas, yaitu kelas VII F sebagai kelas kontrol 

dan VII H sebagai kelas eksperimen. Selain berasal dari populasi yang berditribusi 

normal dan homogen, kedua kelas ini memiliki rata-rata kemampuan awal yang 

sama. Dengan menggunakan nilai matematika siswa pada Ulangan Tengah 

Semester Genap 2015/2016 sebagai data awal. Setelah melaksanakan penelitian dan 
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menganalisis hasil penelitian berupa nilai tes kemampuan pemahaman konsep, 

diperoleh hasil yang menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga pada Bab 1. 

Pencapaian hasil belajar siswa pada aspek kemampuan pemahaman konsep 

dapat ditinjau dari ketuntasan klasikal dan perbedaan rata-rata antara kelas yang 

diuji. Berdasarkan standart ketuntasan belajar SMP N 37 Semarang, siswa 

dinyaatakan tuntas belajar apabila memperoleh nilai ≥ 75. Pada penelitian ini, 

kelas eksperimen memiliki 25 siswa yang telah mencapai ketuntasan secara 

individual dari total 32 siswa yang ada. Hal tersebut menunjukkan capaian 

persentase ketuntasan klasikal pada kelas eksperimen ≥ 75%. Untuk mengetahui 

ketuntasan klasikal dari kelas eksperimen yang lebih spesifik dilakukan analisis 

data menggunakan uji proporsi (uji z), yang diperoleh bahwa  𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,41 ≥

𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,17, yang berarti kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

eksperimen mencapai ketuntasan klasikal 75%. 

Dari hasil tes kemampuan pemahaman konsep diperoleh rata-rata nilai 

kelas yang diberi model pembelajaran matematika Knisley berbantuan LKS adalah 

76,94 dengan nilai terendah yang diperoleh kelas tersebut adalah 20 sedangkan nilai 

tertingginya adalah 100. Begitu pula untuk nilai terendah yang diperoleh pada kelas 

kontrol adalah 20 dan nilai tertingginya adalah 100. Namun, walaupun nilai 

tertinggi dan terendahnya sama dengan kelas eksperimen rata-rata nilai kelas 

kontrol jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nilai kelas eksperimen, 

yaitu 65,4. Atau dengan kata lain, bahwa rata-rata nilai pada kelas eksperimen lebih 

tinggi daripada rata-rata nilai kelas kontrol. 
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Berdasarkan perhitungan uji kesamaan rata-rata data akhir kelompok 

eksperimen dan kelompok kontrol diperoleh 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004 dan 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99. 

Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99 maka menunjukkan 

rata-rata data kelompok eksperimen lebih dari rata-rata data kelompok kontrol. 

Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa, rata-rata data kelompok eksperimen dengan 

pembelajaran model Knisley berbantuan LKS lebih baik dibandingkan dengan rata-

rata data kelompok kontrol yang memperoleh pembelajaran konvensional. 

4.2.3 Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa pada Model Pembelajaran 

Matematika Knisley Berbantuan LKS Berdasarkan Gaya Belajar 

Dari hasil tes penggolongan gaya belajar siswa terkuat pada kelas 

eksperimen yang memperoleh model pembelajaran matematika Knisley berbantuan 

LKS didapatkan 12 siswa tergolong memiliki gaya belajar visual, 6 siswa tergolong 

memiliki gaya belajar auditorial, 7 siswa memiliki gaya belajar kinestetik, dan 7 

siswa tergolong memiliki multimodalitas gaya belajar visual – auditorial. Setelah 

menggolongkan setiap siswa berdasarkan gaya belajarnya, peneliti kemudian 

memilih subjek penelitian dengan masing-masing 2 subjek yang memiliki gaya 

belajar terkuat pada setiap gaya belajar yang ada untuk dianalisis kemampuan 

pemahaman konsep siswa. Tujuannya adalah memperoleh hasil secara deskriptif 

kemampuan pemahaman konsep siswa berdasarkan gaya belajarnya. 

Data hasil tes penggolongan gaya belajar dan hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep matematis serta hasil wawancara selanjutnya dilakukan analisis 

menggunakan langkah-langkah melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan. Kegiatan reduksi data pada penelitian ini adalah menyediakan hasil 

wawancara menjadi susunan yang baik, rapi, dan membuang beberapa hal yang 
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tidak perlu untuk kemudian ditransformasikan ke dalam catatan yang lebih mudah 

untuk dipahami pembaca. Agar lebih mudah menganalisis hasil tes kemampuan 

pemahaman konsep, sebelumya peneliti telah mengurutkan berdasarkan kelompok 

gaya belajarnya. Penyajian data pada penelitian ini meliputi analisis data tes 

kemampuan pemahaman konsep berdasarkan gaya belajarnya dan hasil wawancara 

dengan subjek terpilih. Hasil tes kemampuan pemahaman konsep dan wawancara 

subjek terpilih berdasarkan gaya belajarnya digunakan peneliti untuk menarik 

kesimpulan. Berikut ini adalah hasil dari kemampuan pemahaman konsep siswa 

berdasarkan gaya belajarnya pada tiap indikator kemampuan pemahaman konsep. 

Tabel 4.40 Hasil Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Berdasarkan 

Gaya Belajar pada Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Berbantuan LKS 

Gaya 

Belajar 
Subjek 

Indikator 

1 2 3 4 

Visual 
E-06 Baik Baik Baik Cukup 

E-24 Baik  Baik Baik Cukup 

Auditorial 
E-08 Cukup Kurang Cukup Kurang 

E-20 Kurang Kurang Kurang Kurang 

Kinestetik 
E-13 Baik Baik Baik Baik 

E-22 Baik Baik Baik Baik 

Visual - 

Auditorial 

E-11 Cukup Baik Baik Kurang 

E-31 Cukup Baik Baik Cukup 
Keterangan:  

 Indikator 1 = Menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana 

 Indikator 2 = Mengerjakan perhitungan secara algoritmik 

 Indikator 3 = Mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya 

 Indikator 4 = Menyadari proses yang dikerjakannya 

 

4.2.3.1 Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Gaya Belajar Visual Melalui 

Model Pembelajaran Matematika Knisley 

 Hasil analisis penguasaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

kelompok bergaya belajar visual yaitu pada subjek E-06 dan E-24 adalah baik untuk 

indikator menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, melakukan perhitungan 

secara algoritmik, dan mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya. Sedangkan 
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pada indikator pemahaman konsep yaitu menyadari proses yang dikerjakannya, 

subjek E-06 dan E-24 sama-sama memiliki kemampuan yang cukup. Artinya, 

subjek E-06 dan E-24 cukup mampu menyadari proses yang dikerjakannya 

sebanyak 2 soal dari 3 soal yang diberikan. Hanya saja, kesimpulan yang 

dikerjakannya kurang tepat dengan apa yang ditanyakan pada soal. Seharusnya, 

subjek E-06 dan E-24 hanya menyimpulkan bahwa menghitung keliling segitiga 

dari ukuran panjang sisi yang teridentifikasi sebagai segitiga. Tetapi pada 

kenyataannya, E-06 dan E-24 menghitug keliling dari ukuran panjang sisi yang 

tidak teridentifikasi sebagai suatu segitiga. Oleh karena itu pada indikator 

menyadari proses yang dikerjakannya, E-06 dan E-24 memiliki kemampuan yang 

cukup. 

Dalam hal wawancara, kedua subjek mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik. Kedua subjek bergaya belajar 

visual mampu menjelaskan rumus yang harus digunakannya, menjelaskan 

algoritma perhitungannya, dan keterkaitan antar konsep yang ada pada soal dengan 

baik. Kesadaran yang dimiliki oleh subjek tersebut dapat dikategorikan dalam 

kemampuan yang cukup. 

Temuan dalam penelitian ini secara umum dapat disebutkan bahwa 

kelompok bergaya belajar visual mampu menguasai dengan baik indikator satu 

sampai dengan tiga pada indikator kemampuan pemahaman konsep. Dalam hal 

menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, kelompok bergaya belajar visual 

mampu menjelaskan rumus yang harus digunakan dengan baik dalam 

menyelesaikan permasalahan yang ada dari 3 soal yang diberikan oleh guru. 
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Kelompok ini juga mampu menjelaskan langkah-langkah  penyelesaian dengan 

algoritma yang runtun dengan benar. Selain itu, cara kelompok ini mengungkapkan 

keterkaitan konsep yang diperolehnya dengan konsep yang ada pada permasalahan 

soal tergolong baik karena mampu mengerjakan 3 soal pada indikator ini. Namun, 

yang masih perlu diperhatikan adalah ketelitian dalam memahami pertanyaan yang 

muncul dalam soal yang harus dikerjakan. Sehingga dalam menyadari proses yang 

dikerjakannya, subjek ini hanya tidak mampu memenuhi sebanyak 1 soal dari 3 soal 

yang ada. 

4.2.3.2 Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Gaya Belajar Auditorial Melalui 

Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Hasil analisis penguasaan kemampuan pemahaman konsep siswa 

berdasarkan gaya belajar auditorial adalah subjek terpilih masih belum mampu 

untuk menguasai semua indikator kemampuan pemahaman konsep dengan baik. 

Indikator menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dapat dikuasai dengan 

cukup baik oleh subjek E-08, namun kurang dikuasai oleh subjek E-20. Hal tersebut 

dikarenakan pada soal nomor 1, subjek E-08 dan E-20 tidak dapat menerapkan 

rumus keliling segitiga dalam perhitungan sederhana. Namun, selain tidak dapat 

menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana pada soal nomor 1, subjek E-20 

juga tidak dapat menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana pada soal nomor 

3. Pada indikator melakukan perhitungan secara algoritmik kurang dikuasai oleh 

kedua subjek. Subjek E-08 kurang menguasai indikator melakukan perhitungan 

secara algoritmik pada soal nomor 1 dan 2. Sedangkan subjek E-20 kurang 

menguasai indikator melakukan perhitungan secara algoritmik pada semua soal. 

Hal ini dikarenakan, E-20 tidak menjelaskan dengan baik dan benar langkah-
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langkahnya dalam menyelesaikan semua permasalahan yang ada pada soal. Pada 

indikator mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya subjek E-20 sudah  cukup 

baik dalam menguasainya. Hal ini terlihat ketika E-20 mampu mengerjakan soal 

nomor 2 tetapi tidak dapat mengerjakan soal nomor 1 dan 3. Sedangkan subjek E-

08 sudah cukup baik dalam menguasai indikator mengaitkan satu konsep dengan 

konsep lainnya pada soal nomor 2 dan 3. Selain itu, subjek E-08 dan E-20 kurang 

dalam menguasai indikator menyadari proses yang dikerjakannya. Untuk subjek E-

20 belum dapat menuliskan jawaban yang baik dan tepat pada semua soal yang 

diberikan guru. Sehinga E-20 kurang memenuhi indikator menyadari proses yang 

dikerjakannya. Subjek E-08 sendiri memiliki kemampuan yang baik dalam 

memenuhi indikator menyadari proses yang dikerjakannya pada soal nomor 2. 

Untuk soal nomor 1 dan 3, subjek E-08 kurang menguasai indikator terakhir 

kemampuan pemahaman konsep, yaitu menyadari proses yang dikerjakannya. 

Dalam hal wawancara, kedua subjek bergaya belajar auditorial nampak 

bahwa subjek terpilih kurang mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan 

oleh peneliti. Kedua subjek mampu menjawab pertanyaan dari peneliti ketika 

diberikan pertanyaan tambahan yang fungsinya untuk terus memancing jawaban 

yang lebih tepat. Walaupun begitu, sebagian kecil pertanyaan dari peneliti mampu 

dijawab cukup baik dan sesuai dengan kehendak dari peneliti. 

Temuan dalam penelitian ini secara umum dapat disebutkan bahwa subjek 

terpilih dari kelompok bergaya belajar auditorial kurang baik dalam menguasai 

semua indikator kemampuan pemahaman konsep. Artinya, subjek penelitian tidak 

mampu mengerjakan 3 soal yang disediakan oleh guru pada tiap indikator 
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kemampuan pemahaman konsep. Indikator-indikator tersebut adalah kurang 

menguasai penerapan rumus dalam perhitungan sederhana, kurang menguasai 

langkah perhitungan secara algoritmik, kurang menguasai keterkaitan antara satu 

konsep dengan konsep lainnya, dan juga kurang menguasai dalam menyadari proses 

yang dikerjakannya. 

4.2.3.3 Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Gaya Belajar Kinestetik Melalui 

Model Pembelajaran Matematika Knisley 

 Hasil analisis penguasaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

berdasarkan bergaya belajar kinestetik yaitu pada subjek E-13 dan E-22 adalah baik 

untuk penguasaannya dalam semua indikator kemampuan pemahaman konsep. 

Pada indikator pemahaman konsep yaitu menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana, subjek E-13 dan E-22 sama-sama memiliki kemampuan yang baik. 

Artinya, subjek E-13 dan E-22 mampu menerapkan rumus yang harus digunakan 

dalam memecahkan permaslahan yang ada pad soal, karena hasil akhir yang 

dikerjakaannya sudah sesuai dengan informasi dan pertanyaan pada soal. 

Selanjutnya, pada indikator melakukan perhitungan sesuai dengan algoritmik juga 

dikuasai dengan baik oleh E-13 dan E-22. Dari soal nomor 1 hingga soal nomor 3 

dapat dikerjakan dengan baik oleh subjek terpilih tersebut dan menunjukkan 

penguasaannya yang baik dalam memenuhi indikator kedua. Kemudian pada 

indikator mengaitkan satu konsep dengan konsep lainnya juga mampu dikuasai 

dengan baik oleh subjek E-13 dan E-22. Hal ini terlihat bahwa pada hasil 

penyelesaiannya mengerjakan semua soal, setiap langkah penyelesaiannya 

memiliki keterkaitan yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Indikator 

terakhir, yaitu menyadari pproses yang dikerjakannya juga dikuasai dengan baik 
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oleh kedua subjek terpilih tersebut. E-13 dan E-22 menunjukkan bahwa setiap hasil 

penyelesaiannya memiliki hasil akhir dan kesimpulan yang tepat dan sesuai dengan 

informasi maupun pertanyaan yang ada pada semua soal. 

Dalam hal wawancara, kedua subjek mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik. Kedua subjek bergaya belajar 

kinestetik mampu menjelaskan rumus yang harus digunakannya, menjelaskan 

langkah perhitungannya yang sesuai dengan algoritma, mengaitkan antar konsep 

pada setiap langkah penyelesaiannya dan menyadari proses yang dikerjakannya 

dengan baik. 

Temuan dalam penelitian ini secara umum dapat disebutkan bahwa 

kelompok bergaya belajar kinestetik mampu menguasai dengan baik keempat 

indikator kemampuan pemahaman konsep. Dalam hal menerapkan rumus dalam 

perhitungan sederhana, kelompok bergaya belajar visual mampu menjelaskan 

rumus yang harus digunakan dengan baik dan tepat dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada pada semua soal yaitu 3 soal yang diberikan. Kelompok ini 

juga mampu menjelaskan langkah-langkah penyelesaian dengan algoritma yang 

runtun dengan benar. Selain itu, cara kelompok ini mengungkapkan keterkaitan 

konsep yang diperolehnya dengan konsep yang ada pada permasalahan soal 

tergolong baik. Begitu pula kemampuannya yang baik dalam menyadari proses 

yang telah ia kerjakan dalam menyelesaikan soal. 

4.2.3.4 Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Gaya Belajar Visual – Auditorial 

Melalui Model Pembelajaran Matematika Knisley 

Hasil analisis penguasaan kemampuan pemahaman konsep matematis siswa 

yang memiliki multimodalitas gaya belajar visual – auditorial yaitu pada subjek E-
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11 dan E-31 adalah cukup baik untuk penguasaannya pada indikator pertama  pada 

indikator kemampuan pemahaman konsep. Pada indikator pemahaman konsep 

yaitu menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana, subjek E-11 dan E-31 sama-

sama memiliki kemampuan yang baik dalam menyelesaiakn permsalahan pada soal 

nomor 1. Namun, pada soal nomor 2 subjek E-31 tidak dapat menerapkan rumus 

yang seharusnya digunakan dalam menyelesaikan soal tersebut. Sedangkan  pada 

soal nomor 3 subjek E-31 mampu menguasai dengan baik indikator menerapkan 

rumus yang dalam perhitungan sederhana. Berbeda dengan subjek E-11, ia justru 

mampu menyelesaikan soal nomor 2 dengan penguasaan yang baik pada indikator 

pertama, namun tidak dapat menyelesaikan soal nomor 3 dan memiliki penguasaan 

yang kurang terhadap indikator pertama tersebut. Selanjutnya, pada indikator 

melakukan perhitungan sesuai dengan algoritmik dan mengaitkan satu konsep 

dengan konsep lainnya juga dikuasai dengan baik pada semua soal dari nomor 1 

hingga nomor 3 oleh E-11 dan E-31. Pada indikator terakhir, yaitu menyadari 

proses yang dikerjakannya hanya dikuasai dengan cukup baik oleh E-31. Hal ini 

dikarenakan E-31 tidak menyadari proses yang dikerjakannya dalam 

menyelesaikan masalah pada soal nomor 1. Sedangkan subjek E-11 kurang 

menguasai indikator menyadari proses yang dikerjakannya. E-11 menunjukkan 

bahwa hasil penyelesaiannya pada soal nomor 1 dan 3 tidak sesuai dengan 

informasi yang diperoleh pada soal dan juga tidak mendapatkan kesimpulan yang 

tepat.  

Dalam hal wawancara, kedua subjek mampu menjawab sebagian besar 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dengan baik. Kedua subjek yang 
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memiliki multimodalitas gaya belajar, yaitu visual - auditorial mampu menjelaskan 

jawaban yang ia tuliskan pada pekerjaannya dengan sedikit pertanyaan pancingan 

dari peneliti. Sehingga dari pertanyaan pancingan tersebut, peneliti memperoleh 

hasil yang lebih jelas tentang kemampuan pemahaman konsep yang dimiliki oleh 

subjek dilihat dari indikatornya yang dikuasainya. 

Temuan dalam penelitian ini secara umum dapat disebutkan bahwa 

kelompok bergaya belajar visual – auditorial mampu menguasai dengan cukup baik 

indikator menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana karena mampu 

mengerjakan 2 soal dari 3 soal yang diberikan. Sedangkan penguasaan pada 

indikator melakukan perhitungan sesuai dengan algoritmik dan mengaitkan satu 

konsep dengan konsep lainnya tergolong baik karena mampu mengerjakan 3 soal 

yang diberikan sesuai. Tetapi, dalam hal menyadari proses yang dikerjakannya 

kelompok bergaya belajar visual – auditorial ini kurang mampu menguasainya. 

Subjek terpilih pada gaya belajar visual – auditorial ini terlihat jelas kurang 

menyadari proses yang dikerjakannya saat menyelesaiakan permasalahan pada soal 

nomor 1 dan 3. Sehingga masih perlu diperhatikan lagi kemampuan subjek terkait 

dalam menyadari proses yang dikerjakannya ketika dihadapkan pada sebuah 

permasalahan agar sesuai dengan informasi dan pertanyaan yang diminta pada soal. 

Tabel 4.41 Hasil Analisis Kemampuan Pemahaman Konsep Siswa Berdasarkan 

Gaya Belajar Melalui Model Pembelajaran Matematika Knisley 
 

Visual Auditorial Kinestetik 
Visual - 

Auditorial 

Menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana 

Subjek 

penelitian 

mampu 

memilih 

Semua subjek 

penelitian 

tidak mampu 

memilih dan 

Semua subjek 

penelitian 

mampu memilih 

dan menerapkan 

Subjek 

penelitian 

mampu 

menerapkan 
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rumus yang 

harus 

digunakan 

dalam 

memecahkan 

pada semua 

soal yang ada 

dengan benar. 

Subjek 

penelitian 

menuliskan 

langkah dari 

rumus yang 

dipilihnya 

untuk 

menyelesaika

n masalah. 

menerapkan 

rumus yang 

harus 

digunakan 

pada semua 

soal. Tidak 

ada rumus 

yang 

tercantum 

pada langkah-

langkah 

penyelesaian. 

rumus yang 

harus digunakan 

dalam 

memecahkan 

permasalahan 

yang ada 

dengan 

penjelasan dan 

keterangan yang 

lengkap pada 

semua soal. 

rumus yang 

harus digunakan 

dalam 

perhitungan 

sederhana pada 

2 soal dari 3 

soal yang 

diberikan. Salah 

satu subjek 

yang mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana pada 

soal nomor 1 

dan 2. 

Sedangkan 

subjek lainnya 

mamu 

menerpakan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana pada 

soal nomor 1 

dan 3. 

Mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

Semua subjek 

penelitian 

mampu 

menjelaskan 

langkah-

langkah 

penyelesaian 

sesuai dengan 

algoritma 

yang runtun 

pada semua 

soal yang 

diberikan oleh 

guru. 

Salah satu 

subjek tidak 

mampu 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

pada semua 

soal yang 

ada. 

Sedangkan 

subjek 

lainnya tidak 

mampu 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

Semua subjek 

penelitian 

mampu 

mengerjakan 

perhitungan 

pada semua soal 

sesuai dengan 

algoritma yang 

baik dan benar 

tanpa ada 

langkah yang 

terlewatkan. 

Semua subjek 

terpilih mampu 

melakukan 

perhitungan dari 

3 soal yang 

disediakan oleh 

guru sesuai 

dengan 

algoritma 

penyelesaian 

tiap masalah.  
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sebanyak 2 

soal dari 3 

soal yang 

diberikan. 

Mengaitkan 

satu konsep 

dengan 

konsep 

lainnya 

Subjek 

penelitian 

mampu 

mengaitkan 

antar konsep 

yang ada 

dalam setiap 

langkah 

penyelesaian 

dengan 

permasalahan 

dari 3 soal 

yang 

diberikan oleh 

guru. 

Salah satu 

subjek 

penelitian 

tidak mampu 

mengaitkan 

antar konsep 

pada soal 

nomor 1 dan 

3 dari 3 soal 

yang ada. 

Sedangkan 

subjek 

lainnya tidak 

mampu 

mengaitkan 

antar konsep 

pada soal 

nomor 1 dari 

3 soal yang 

diberikan. 

Semua subjek 

penelitian 

mampu 

mengidentifikas

i 3 soal yang 

diberikan 

mengenai 

keterkaitan 

antara konsep 

dalam langkah 

penyelesaiannya 

dengan konsep 

permasalahan 

yang ada. 

Semua subjek 

penelitian 

mampu 

menghubungka

n antara satu 

konsep dengan 

konsep lainnya 

di setiap 

langkahnya 

dalam 

menyelesaikan 

masalah yang 

muncul pada 3 

soal yang 

diberikan. 

Menyadari 

proses yang 

dikerjakanny

a 

Kedua subjek 

penelitian 

mampu 

menyadari 

proses yang 

dikerjakannya 

tetapi masih 

ada kesalahan 

dalam 

memahami 

permasalahan 

pada soal. 

Dengan kata 

lain, 

kesimpulan 

yang 

diperoleh 

kedua subjek 

Salah satu 

subjek tidak 

mampu 

menyadari 

proses yang 

dikerjakanny

a pada semua 

soal. Pada 

soal nomor 1 

dan 2 tidak 

sesuai dengan 

pertanyaan, 

sedangkan 

soal nomor 3 

tidak 

menyadari 

rumus yang 

digunakan 

Semua subjek 

penelitian 

mampu 

menyadari 

proses yang 

telah dikerjakan 

dari 3 soal yang 

diberikan. Hasil 

akhir yang 

diperoleh salah 

satu subjek 

dibuktikan 

kembali dengan 

informasi yang 

diketahui pada 

soal. Jelas 

nampak bahwa 

proses yang 

Salah satu 

subjek 

penelitian tidak 

menyadari 

prosses yang 

dikerjakannya 

pada soal nomor 

1 dan 3 yang 

tidak sesuai 

dengan 

informasi pada 

soal. Selain itu, 

kesimpulan 

yang diperoleh 

dari proses yang 

dikerjakannya 

juga tidak tepat. 

Subjek lainnya 
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kurang tepat 

dengan yang 

ditanyakan 

pada 1 soal 

dari 3 soal 

yang 

diberikan. 

bukanlah 

rumus luas 

segitiga. 

Untuk subjek 

lainnya tidak 

menyadari 

proses yang 

dikerjakan 

pada soal 1 

dan 3. 

dikerjakan oleh 

subjek ini 

disadarinya 

dengan baik. 

tidak menyadari 

proses yang 

dikerjakannya 

pada soal nomor 

1 ketika 

menghitung 

semua keliling 

yang tidak 

teridentifikasi 

sebagai segitiga. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan  

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, diperoleh simpulan 

sebagai berikut. 

1. Keterlaksanaan model pembelajaran matematika Knisley pada kelas 

eksperimen berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas guru memiliki 

keterlaksanaan yang sangat baik. Sedangkan keterlaksanaan model 

pembelajaran matematika Knisley pada kelas eksperimen berdasarkan 

pengamatan aktivitas siswa tergolong aktif. 

2. Kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII yang menggunakan 

model pembelajaran matematika Knisley mencapai ketuntasan klasikal. 

3. Rata-rata kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII dalam model 

pembelajaran matematika Knisley lebih baik daripada rata-rata 

kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII pada model pembelajaran 

ekspsitori. 

4. Hasil analisis kemampuan pemahaman konsep siswa kelas VII 

berdasarkan gaya belajar yang menggunakan model pembelajaran 

matematika Knisley adalah sebagai berikut. 

a. Gaya Belajar Visual 

1) Siswa dengan gaya belajar visual tergolong baik dalam menguasai 

indikator menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana. Subjek 
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penelitian mampu memilih rumus yang harus digunakan dalam 

memecahkan persoalan yang ada dengan benar. Subjek penelitian 

menuliskan langkah yang tepat dari rumus yang dipilihnya untuk 

menyelesaikan masalah. 

2) Siswa dengan gaya belajar visual tergolong baik dalam menguasai 

indikator mengerjakan perhitungan secara algoritmik. Semua 

subjek penelitian mampu menjelaskan langkah-langkah 

penyelesaian sesuai dengan algoritma yang runtun. 

3) Siswa dengan gaya belajar visual tergolong baik dalam menguasai 

indikator mengaitkan satu konsep dengan lainnya. Subjek 

penelitian mampu mengaitkan antar konsep yang ada dalam setiap 

langkah penyelesaian dengan permasalahan pada soal. 

4) Siswa dengan gaya belajar visual tergolong cukup baik dalam 

menguasai indikator menyadari proses yang dikerjakannya. Kedua 

subjek penelitian mampu menyadari proses yang dikerjakannya 

tetapi masih sedikit ada kesalahpahaman dalam memahami 

permasalahan pada soal. Dengan kata lain, kesimpulan yang 

diperoleh kedua subjek kurang tepat dengan yang ditanyakan pada 

soal. 

b. Gaya Belajar Auditorial 

1) Siswa dengan gaya belajar auditorial tergolong kurang baik dalam 

menguasai indikator menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana. Semua subjek penelitian kurang baik untuk memilih 
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dan menerapkan rumus yang harus digunakan. Tidak ada rumus 

yang tercantum pada langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah yang ada. 

2) Siswa dengan gaya belajar auditorial tergolong kurang baik dalam 

menguasai indikator mengerjakan perhitungan secara algoritmik. 

Semua subjek hampir tidak mampu menyelesaikan semua 

permasalahan sesuai dengan algoritma yang benar. 

3) Siswa dengan gaya belajar auditorial tergolong kurang baik dalam 

menguasai indikator mengaitkan konsep satu dengan lainnya. 

Salah satu subjek penelitian, tidak mampu mengaitkan antar 

konsep hampir pada semua permasalahan yang diberikan. 

4) Siswa dengan gaya belajar auditorial tergolong kurang baik dalam 

menguasai indikator menyadari proses yang dikerjakannya pada 

sebagian besar permasalahan yang ada pada soal. Semua subjek 

penelitian kurang baik untuk meneliti kembali kesesuaian antara 

hasil penyelesaian yang telah dikerjakan dengan informasi dan 

pertanyaan yang diberikan. 

c. Gaya Belajar Kinestetik 

1) Siswa dengan gaya belajar kinestetik tergolong baik dalam 

menguasai indikator menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana. Semua subjek penelitian mampu memilih dan 

menerapkan rumus yang harus digunakan dalam memecahkan 
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permasalahan yang ada dengan penjelasan dan keterangan yang 

lengkap. 

2) Siswa dengan gaya belajar kinestetik tergolong baik dalam 

menguasai indikator mengerjakan perhitungan secara algoritmik. 

Semua subjek penelitian mampu mengerjakan perhitungan sesuai 

dengan algoritma yang baik dan benar tanpa ada langkah yang 

terlewatkan. 

3) Siswa dengan gaya belajar kinestetik tergolong baik dalam 

menguasai indikator mengaitkan satu konsep dengan konsep 

lainnya. Semua subjek penelitian mampu mengidentifikasi 

keterkaitan antara konsep dalam langkah penyelesaiannya dengan 

konsep permasalahan yang ada. 

4) Siswa dengan gaya belajar kinestetik tergolong baik dalam 

menguasai indikator menyadari proses yang dikerjakannya. Semua 

subjek penelitian mampu menyadari proses yang telah dikerjakan 

dengan tepat. Hasil akhir yang diperoleh salah satu subjek 

dibuktikan kembali dengan informasi yang diketahui pada soal. 

d. Gaya Belajar Visual – Auditorial  

1) Siswa dengan gaya belajar visual – auditorial tergolong cukup baik 

dalam menguasai indikator menerapkan rumus dalam perhitungan 

sederhana. Subjek penelitian mampu menerapkan rumus yang 

harus digunakan dalam perhitungan sederhana pada sebagian besar 

masalah yang diberikan. 
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2) Siswa dengan gaya belajar visual – auditorial tergolong baik dalam 

menguasai indikator mengerjakan perhitungan secara algoritmik. 

Semua subjek terpilih mampu melakukan perhitungan yang sesuai 

dengan algoritma penyelesaian tiap masalah. 

3) Siswa dengan gaya belajar visual – auditorial tergolong baik dalam 

menguasai indikator mengaitkan satu konsep dengan konsep 

lainnya. Semua subjek penelitian mampu menghubungkan antara 

satu konsep dengan konsep lainnya di setiap langkahnya dalam 

menyelesaikan masalah yang muncul di setiap soal. 

4) Siswa dengan gaya belajar visual – auditorial tergolong kurang 

baik dalam menguasai indikator menyadari proses yang 

dikerjakannya. Salah satu subjek penelitian kurang baik dalam 

menguasai indikator ini. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

permasalahan yang muncul,  tidak mampu disadari oleh salah satu 

subjek tersebut dalam proses pengerjaannya. 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut. 

1. Pembelajaran dengan model Knisley dapat digunakan sebagai alternatif 

dalam pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep siswa, khususnya pada materi segitiga 

dengan subbab luas dan keliling segitiga. 
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2. Guru perlu memperhatikan gaya belajar yang dimiliki siswa dikarenakan 

gaya belajar yang berbeda pada setiap siswa mempengaruhi kemampuan 

siswa untuk dapat lebih memaksimalkan diri dalam memahami suatu 

konsep pengetahuan yang telah dipelajari dan membangun konsep yang 

baru. 

3. Guru perlu memperhatikan kemampuan pemahaman konsep siswa 

dikarenakan terdapat perbedaan cara siswa dalam memahami 

permasalahan yang diberikan untuk diselesaikan dengan tepat. 

4. Guru perlu memberikan pemahaman terhadap siswa yang memiliki gaya 

belajar auditorial tentang indikator-indikator kemampuan pemahaman 

konsep yang harus dicapai. 

5. Penggunaan tes kemampuan pemahaman konsep dalam pembelajaran 

matematika peru dibudayakan, sehingga diharapkan mampu 

mengembangkan kemampuan pemahaman konsep siswa. 

6. Perlu diadakan penelitian lanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan 

kemampuan pemahaman konsep siswa yang memiliki kemampuan 

pemahaman konsep kurang baik berdasarkan gaya belajarnya pada 

penelitian ini. 
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Lampiran 1 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII F 

(KELAS KONTROL) 

 

No Nama Kode  

1 Achmat Nurul Huda K-01 

2 Afifah Liana Cahya K-02 

3 Anjani Bunga Santiaji K-03 

4 Annisa Ayu Mulia Sabrina K-04 

5 Bagus Sugi Pratama K-05 

6 Bimo Wahyu Syahputro K-06 

7 Brian dimas Saputra K-07 

8 Cipta Zidan Nugraha K-08 

9 Constatntin Dwiva Purbowo K-09 

10 Dani Tarusman K-10 

11 Devia Putri Nabila K-11 

12 Diva Dwi Saputra K-12 

13 Dwi Larasati K-13 

14 Fuja Fatin Salasabila K-14 

15 Galuh Panca Zanuar K-15 

16 Guntur Eko Prabowo K-16 

17 Halim Surya Darma K-17 

18 Hanna Nisa Pramudita K-18 

19 Inka Permatasari K-19 

20 Meisy Inulia Trikurniaji K-20 

21 Narottama Wisnu Baskoro K-21 

22 Naveen Yusuf Kristya Rahardian K-22 

23 Nisrina Aulia Rahmatusahada K-23 

24 Nova Cinta Andriana K-24 

25 Putut Aji Pamungkas K-25 

26 Regan Caesar Suseno K-26 

27 Rida Ayudya Andarini K-27 

28 Risqa Rahmawati K-28 

29 Rohid Abdul Sidiq K-29 

30 Risma Adyas Putra K-30 

31 Syahda Aulia Martig K-31 
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Lampiran 2 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII H 

(KELAS EKSPERIMEN) 

No. Nama Kode 

1 Ade Ria Rizqiana E-01 

2 Aditya Gema Fajariandi E-02 

3 Adriyani Dwinandita E-03 

4 Alif Ghani Zahran E-04 

5 Andre Dafa’ Wibowo E-05 

6 Anissya Cantik Pramestyani E-06 

7 Ardhelia Shafa Hanindita E-07 

8 Ardhiansyah Dharmaputra S. E-08 

9 Aulia Gita Cahyani E-09 

10 Ayudya Abzhari S.P E-10 

11 Bagus Satrio E-11 

12 Bima Putra Pangestu E-12 

13 Desi Yulia Sari E-13 

14 Ferdyansyah Marcelino E-14 

15 Hanung Guntur Pangrango E-15 

16 Ivan Asri Juniarfi E-16 

17 Jihan Rahmani Zulfi E-17 

18 Laila Noor Fitria E-18 

19 Maulana Akbar Nugroho E-19 

20 Maulidia Mutia Rahma E-20 

21 Mochammad Ja’far E-21 

22 Mochammad Nafi’ Syahrul R. E-22 

23 Muhammad Rizky Saputra E-23 

24 Nafis Mufadhal E-24 

25 Nerizza Cindy Agustin E-25 

26 Nida Nurul Azizah E-26 

27 Okta Nur Cahyani E-27 

28 Ozha Ramadhani E-28 

29 Panca Adi Pratama E-29 

30 Pratama Ryan Saputra E-30 

31 Tiara Dewi Maharani E-31 

32 Yuni Safitri E-32 
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Lampiran 3 

 

DAFTAR NAMA SISWA KELAS VII E 

(KELAS UJI COBA) 

No Nama Kode 

1 Alifia Firanti Noor UC-01 

2 Alma Fauziah Amanda UC-02 

3 Alya Fatika Rahma UC-03 

4 Amelia Nurcahyani UC-04 

5 Andik Surahman UC-05 

6 Andika Satria Putra UC-06 

7 Ariana Ivani UC-07 

8 Arif Maolana Ariyanto UC-08 

9 Arista Ayu Destralia UC-09 

10 Arum Dwi Lestari UC-10 

11 Candra Saputra UC-11 

12 Chelsya Amanda Aorella UC-12 

13 Damar Purnomo UC-13 

14 Dendi Ridho Pamungkas UC-14 

15 Destiantari Cahyaning Tyas UC-15 

16 Gilang Septianto Putra UC-16 

17 Ignasia Juli Shelomita UC-17 

18 Ihwal Azriel Prasetyo UC-18 

19 Luthfiah Putri Sabrina UC-19 

20 Mesyanda Azaria UC-20 

21 Mochamad Akbar Maulana UC-21 

22 Nosi Sulistiawan UC-22 

23 Nurcholish Aldi Indriyanto UC-23 

24 Putri Ayu Lestari UC-24 

25 Putri Silviana UC-25 

26 Restu Ariyanto UC-26 

27 Rizky Gumelar UC-27 

28 Sabrian Evian Ramdhani UC-28 

29 Salsabila Fitri Maharani UC-29 

30 Yuditya Arhad UC-30 

31 Yudo Alfi Darmawan UC-31 

32 Yusuf Prasetyo UC-32 
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Lampiran 4 

 

HASIL ANGKET GAYA BELAJAR SISWA KELAS VII H 

SMP NEGERI 37 SEMARANG 

No. Siswa 
Skor Gaya Belajar Gaya 

Belajar Visual Auditorial Kinestetik 

1 E-01 10 6 9 Visual 

2 E-02 8 11 6 Auditorial 

3 E-03 9 5 11 Kinestetik 

4 E-04 11 7 7 Visual 

5 E-05 10 7 8 Visual 

6 E-06 12 6 7 Visual 

7 E-07 5 13 7 Auditorial 

8 E-08 9 12 4 Auditorial 

9 E-09 9 12 4 Auditorial 

10 E-10 10 10 5 V – A 

11 E-11 10 10 5 V – A 

12 E-12 8 7 10 Kinestetik 

13 E-13 6 8 11 Kinestetik 

14 E-14 11 7 7 Visual 

15 E-15 8 7 10 Kinestetik 

16 E-16 10 10 5 V – A 

17 E-17 9 9 7 V – A 

18 E-18 11 10 4 Visual 

19 E-19 6 7 12 Kinestetik 

20 E-20 6 13 6 Auditorial 

21 E-21 7 10 8 Auditorial 

22 E-22 7 7 11 Kinestetik 

23 E-23 9 8 8 Visual 

24 E-24 13 3 9 Visual 

25 E-25 10 10 5 V – A 

26 E-26 9 9 7 V – A 

27 E-27 12 8 5 Visual 

28 E-28 11 9 5 Visual 

29 E-29 8 7 10 Kinestetik 

30 E-30 13 7 5 Visual 

31 E-31 10 10 5 V – A 

32 E-32 13 8 4 Visual 
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Lampiran 5 

 

DAFTAR NAMA SUBJEK PENELITIAN 

No Kelompok Nama Siswa KODE 

1 
Visual 

Anissya Cantik Pramestyani E-06 

2 Nafis Mufadhal E-24 

3 
Auditorial 

Ardhiansyah Dharmaputra S. E-08 

4 Maulidia Mutia Rahma E-20 

5 
Kinestetik 

Desi Yulia Sari E-13 

6 Mochammad Nafi’ SR. E-22 

7 Visual - 

Auditorial 

Bagus Satrio E-11 

8 Tiara Dewi Maharani E-31 
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Lampiran 6 

DATA AWAL SISWA 

NILAI ULANGAN TENGAH SEMESTER GENAP 

Kelas Kontrol 

No Kode Nilai 

1 K-01 38 

2 K-02 78 

3 K-03 68 

4 K-04 88 

5 K-05 53 

6 K-06 73 

7 K-07 83 

8 K-08 58 

9 K-09 55 

10 K-10 65 

11 K-11 63 

12 K-12 48 

13 K-13 68 

14 K-14 85 

15 K-15 68 

16 K-16 63 

17 K-17 93 

18 K-18 95 

19 K-19 93 

20 K-20 98 

21 K-21 35 

22 K-22 45 

23 K-23 88 

24 K-24 58 

25 K-25 38 

26 K-26 60 

27 K-27 73 

28 K-28 85 

29 K-29 50 

30 K-30 83 

31 K-31 48 

 

 

 

Kelas Eksperimen 

No Kode  Nilai 

1 E-01 65 

2 E-02 50 

3 E-03 75 

4 E-04 83 

5 E-05 80 

6 E-06 95 

7 E-07 93 

8 E-08 63 

9 E-09 78 

10 E-10 80 

11 E-11 78 

12 E-12 68 

13 E-13 80 

14 E-14 63 

15 E-15 70 

16 E-16 55 

17 E-17 63 

18 E-18 80 

19 E-19 70 

20 E-20 78 

21 E-21 68 

22 E-22 53 

23 E-23 58 

24 E-24 100 

25 E-25 80 

26 E-26 83 

27 E-27 55 

28 E-28 80 

29 E-29 48 

30 E-30 53 

31 E-31 98 

32 E-32 75 
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Lampiran 7 

 

DATA NILAI TES UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

No Kode 

Nomor Soal Skor 

1 2 3 4 5 6 7 

1 UC-1 8 5 10 0 0 4 1 28 

2 UC-2 0 2 10 0 0 5 1 18 

3 UC-3 6 1 0 0 0 1 0 8 

4 UC-4 0 1 2 0 0 4 0 7 

5 UC-5 2 2 6 0 6 3 3 22 

6 UC-6 8 8 0 0 0 4 2 22 

7 UC-7 0 2 7 0 0 4 0 13 

8 UC-8 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 UC-9 3 2 0 0 0 0 3 8 

10 UC-10 3 10 10 0 0 3 2 28 

11 UC-11 8 0 0 0 0 5 0 13 

12 UC-12 3 2 0 0 0 2 2 9 

13 UC-13 3 2 6 9 6 5 0 31 

14 UC-14 0 0 0 0 0 2 2 4 

15 UC-15 4 0 0 0 0 5 0 9 

16 UC-16 2 2 7 0 6 5 0 22 

17 UC-17 3 0 0 0 0 5 3 11 

18 UC-18 5 0 0 0 0 5 1 11 

19 UC-19 0 1 0 0 0 4 4 9 

20 UC-20 4 1 10 0 0 4 4 23 

21 UC-21 0 4 7 1 6 4 6 28 

22 UC-22 0 2 0 1 0 4 2 9 

23 UC-23 10 2 10 2 6 5 4 39 

24 UC-24 6 2 0 0 0 2 2 12 

25 UC-25 1 0 0 0 0 4 1 6 

26 UC-26 8 0 10 5 0 0 0 23 

27 UC-27 0 4 0 0 0 4 2 10 

28 UC-28 0 4 7 0 0 5 2 18 

29 UC-29 6 1 10 0 0 4 0 21 

30 UC-30 8 1 10 1 0 0 0 20 

31 UC-31 5 1 0 0 1 5 1 13 

32 UC-32 2 4 0 0 6 5 4 21 
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ANALISIS BUTIR SOAL UJI COBA 

KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Kode 
Nomor Soal 

Skor 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 UC-23 10 2 10 2 6 5 4 39 

K
E

L
O

M
P

O
K

 A
T

A
S

 

2 UC-13 3 2 6 9 6 5 0 31 

3 UC-1 8 5 10 0 0 4 1 28 

4 UC-10 3 10 10 0 0 3 2 28 

5 UC-21 0 4 7 1 6 4 6 28 

6 UC-20 4 1 10 0 0 4 4 23 

7 UC-26 8 0 10 5 0 0 0 23 

8 UC-5 2 2 6 0 6 3 3 22 

9 UC-6 8 8 0 0 0 4 2 22 

10 UC-15 4 0 0 0 0 5 0 9 

K
E

L
O

M
P

O
K

 B
A

W
A

H
 

11 UC-19 0 1 0 0 0 4 4 9 

12 UC-22 0 2 0 1 0 4 2 9 

13 UC-3 6 1 0 0 0 1 0 8 

14 UC-9 3 2 0 0 0 0 3 8 

15 UC-4 0 1 2 0 0 4 0 7 

16 UC-25 1 0 0 0 0 4 1 6 

17 UC-14 0 0 0 0 0 2 2 4 

18 UC-8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 60 41 71 18 24 56 34 304  
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T
in

g
k

a
t 

K
es

u
k

a
ra

n
 Mean 3,38 2,06 3,81 0,59 1,16 3,5 1,63 

Skor Maksimum 10 10 10 9 6 5 10 

P 0,34 0,20 0,38 0,06 0,19 0,7 0,16 

KATEGORI 
Sedang Sukar Sedang Sukar Sukar Mudah Sukar 

         
D

a
y
a
 P

em
b

ed
a
 

Mean Kelompok Atas 5,11 3,78 7,67 1,89 2,67 3,56 2,44 

Mean Kelompok Bawah 1,56 0,78 0,22 0,11 0 2,67 1,33 

Mean KA-Mean KB 3,56 3,00 7,44 1,78 2,67 0,89 1,11 

Skor Maksimum 10 10 10 9 6 5 10 

D 0,36 0,3 0,74 0,19 0,44 0,18 0,1 

Kriteria 
Baik Cukup 

Sangat 

Baik 
Cukup 

Sangat 

Baik 

Kurang 

Baik 

Kurang 

Baik 

         

V
a
li

d
it

a
s 𝑟𝑥𝑦 0,444903 0,479294 0,756525 0,441516 0,597634 0,2867419 0,270319 

𝑟𝑥𝑦(0,05;32) 0,349 

 Validitas ( 𝑟ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙) 
Valid Valid Valid Valid Valid Tdk Valid Tdk Valid 

         

R
el

ia
b

il
it

a
s 

𝑠𝑖
2 9,484375 5,121094 18,96484 3,178711 5,444336 2,8125 2,484375 

∑ 𝑠𝑖
2 78,10938 

n 7 

n-1 6 

𝑟11 0,457337 

𝑟𝑥𝑦(0,05:32) 0,349 

2
10
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Lampiran 8 

 

Uji Normalitas Data Ulangan Tengah Semester Genap 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

 

Hipotesis: 

𝐻𝑜: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian: 

Terima 𝐻𝑜 jika 𝜒2 <  𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2  dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat 

kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 3. 

               

 

 

Statistik hituung: 

Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝑘

𝑖−1
 

Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh: 

 Nilai maksimum : 100 

Nilai minimum : 35 

 Rentang  : 65 

 Banyak kelas  : 6 

 Panjang kelas  : 11 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  
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Rata-rata  : 70 

Simpangan baku : 16,33 

Jumlah data  : 63 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa 𝜒2 hitung = 3,92. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 =  6 –  3 =  3, maka diperoleh 𝜒2 tabel =  

𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 = 7,81. 

                

 

 

 

Karena 𝜒2 hitung=3,92 < 𝜒2 tabel=7,81 , maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

N

o 

Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 

X

i 
Z Peluang Z 

Luas 

kelas 
Ei Oi X^2 

 1 35 −  45 32,5 40 −2,30 −0,4893         

2 46 −  56 45,5 51 −1,50 −0,4332 0,0561 3,5343 4 0,061363 

3 57 −  67 56,5 52 −0,83 −0,2967 0,1365 8,5995 11 0,670085 

4 68 −  78 67,5 63 −0,16 −0,0636 0,2331 14,6853 11 0,924832 

5 79 −  89 78,5 74 0,52 0,1985 0,2621 16,5123 15 0,138506 

6 90 −  100 89,5 85 1,19 0,383 0,1845 11,6235 14 0,485891 

  99,5   1,80 0,4641 0,0811 5,1093 8 1,635478 

        63 3,916155 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  

7,81 3,92 
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Lampiran 9 

 

Uji Homogenitas Data Ulangan Tengah Semester Genap 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

Tahun pelajaran 2015/2016 

 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data memiliki varians homogen) 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data tidak memiliki varians homogen) 

Kriteria pengujian: 

Tolak 𝐻0 jika 𝜒2 ≥ 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat 

kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑘 − 1. 

 

 

    

Statistik hitung: 

Rumus yang digunakan: 

 Varians tiap sampel 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 =

∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖
2

∑(𝑛𝑖 − 1)
 

 Harga satuan B 

𝐵 = (log 𝑠𝑔𝑎𝑏
2 ) ∑(𝑛𝑖 − 1) 

 Statistik Chi-kuadrat dalam uji Bartlet 

𝜒2 = (ln 10) {𝐵 − ∑(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  
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Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh: 

Sampel (𝑛 − 1) 1

(𝑛 − 1)
 

𝑠𝑖
2 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖

2 (𝑛 − 1) 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖
2 (𝑛 − 1)𝑠𝑖

2 

1 30 0,0333 319,624 2,5046 75,1392 9588,709677 

2 31 0,0323 230,916 2,3635 73,2671 7158,4 

jumlah 61 0,0656     148,4062 16747,1097 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 𝜒2 hitung = 0,80. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 2-1 = 1, maka diperoleh 𝜒2 tabel = 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 = 3,84. 

   

 

 

 

 

Karena 𝜒2 hitung = 0,80 < 𝜒2 tabel = 3,84 , maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data memiliki varians homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2  log 𝑠𝑔𝑎𝑏

2  𝐵 𝜒2 

274,5428 24386 148,755212 0,80351478 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  

3,84 0,80 
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Lampiran 10 

 

Uji Kesamaan Rata-Rata Data Ulangan Tengah Semester Genap 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

Tahun Pelajaran 2015/2016 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝜇1 = 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen sama dengan rata-rata data 

kelompok kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen tidak sama dengan rata-rata 

data kelompok kontrol) 

Kriteria pengujian: 

Terima 𝐻0 jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

derajat kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

 

 

 

Statistik hitung: 

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut diperoleh: 
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Sampel �̅� 𝑠𝑖
2 𝑠𝑖 𝑠2 𝑠 

√
1

𝑛1
+

1

𝑛2
 

𝑡 

1 70,0967 319,6237 17,87802 
271,175 16,4674 0,25200 −0,01579 

2 70,0312 224,2893 14,9762918 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −0,016. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 = 31 + 32 − 2 = 61, maka diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99 

 

 

 

 

Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = −0,016 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99, maka 𝐻0 diterima. 

Jadi rata-rata data kelompok eksperimen sama dengan rata-rata data kelompok 

kontrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1,99 -0,016 1,99 



217 
 

 

Lampiran 11 

 

 

LEMBAR VALIDASI ANGKET GAYA BELAJAR V-A-K 

 

A. Permohonan Validasi Instrumen 

1. Mohon agar Bapak/Ibu memberikan penilaian terhadap angket gaya 

belajar siswa untuk penelitian saya yang berjudul “Analisis Kemampuan 

Pemahaman Konsep Siswa kelas VII Berdasarkan Gaya Belajar Dalam 

Model Knisley”. 

2. Instrumen ini bertujuan untuk mengidentifikasi gaya belajar sisswa apakah 

seorang siswa termasuk dalam kategori gaya belajar visual, auditorial, 

kinestetik, atau kombinasi dari dua/tiga gaya belajar. 

 

B. Petunjuk Pengisian Validasi 

1. Mohon Bapak/Ibu memberikan skor dengan cara melingkari pada kolom 

yang telah disediakan sesuai dengan kriteria: 

1 : tidak sesuai 

2 : kurang sesuai 

3 : cukup sesuai 

4 : sesuai 

5 : sangat sesuai 

2.  Jika Bapak/Ibu menganggap perlu ada revisi, maka mohon Ibu/Bapak 

memberikan butir revisi pada bagian saran dan kritik pada lembar yang 

telah disediakan. 

 

C. Validasi Instrumen 

Tabel Validasi Terjemahan Instrumen Tipe Kepribadian 

No. Aspek yang Dinilai Skor 

1  Kesesuaian isi angket 

dengan tujuan 
1 2 3 4 5 

2 Kelengkapan isi angket 1 2 3 4 5 
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3 Kesesuaian tulisan dengan 

EYD 1 2 3 4 5 

4 Kesesuaian bahasa dengan 

bahasa baku 
1 2 3 4 5 

Jumlah      

Skor Total  

 

D. Indikator 

Total Skor (n) Kategori 

1 ≤ 𝑛 < 4 Tidak Baik 

4 ≤ 𝑛 < 8 Kurang Baik 

8 ≤ 𝑛 < 12 Cukup 

12 ≤ 𝑛 < 16 Baik 

16 ≤ 𝑛 ≤ 20 Sangat Baik 

 

E. Komentar dan Saran 

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................. 

F. Kesimpulan Penilaian secara Umum 

Setelah mengisi tabel penilaian, mohon Bapak/Ibu melingkari angka di 

bawah ini sesuai dengan penilaian Bapak/Ibu mengenai angket penggolongan 

tipe gaya belajara siswa. 

Penilaian secara umum :  

1: Menunjukkan banyak sekali kesalahan pada instrumen angket, instrumen 

harus diganti. 

2: Menunjukkan banyak kesalahan pada instrumen angket, instrumen perlu 

banyak revisi. 

3: Menunjukkan sedikit kesalahan pada instrument angket perlu direvisi. 

4: Menunjukkan instrumen angket dapat digunakan tetapi perlu sedikit revisi. 

5: Menunjukkan instrumen angket dapat digunakan dan tepat. 

Semarang,   Maret 2016 

     Validator 

 

(……………………….) 
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Lampiran 12 

Validasi Angket Gaya Belajar 
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Lampiran 13 

 

 

 

ANGKET GAYA BELAJAR 

Petunjuk mengerjakan: 

1. Isikan identitasmu pada kolom diatas. 

2. Bacalah setiap pertanyaan di bawah ini, berilah tanda silang (X) pada 

pilihan jawaban yang sesuai dengan kebiasaan kamu dan paling sering 

kamu lakukan! 

Pertanyaan : 

1. Saya lebih menyukai seseorang dalam hal: 

a. Pakaiannya 

b. Suaranya 

c. tingkah 

lakunya. 

2. Saat saya membeli tas sekolah, yang saya perhatikan pertama kali adalah: 

a. warna dan tampilannya 

b. penjelasan keunggulannya 

c. tekstur dan bahannya 

3. Saat saya marah, biasanya paling terlihat dari: 

a. ekspresi 

wajah 

b. intonasi 

suara 

c. gerak tubuh 

4. Ketika saya gagal menjawab ulangan matematika, saya akan: 

a. membayangkan nilai terburuk yang akan didapat 

b. menyuarakan apa yang berkecamuk di pikiran saya 

c. mondar-mandir, tidak bisa duduk dan khawatir 

5. Ketika saya melihat video klip sebuah lagu, saya akan: 

a. fokus terhadap penampilan penyanyinya 

b. fokus terhadap suara dan irama musiknya 

c. menggerakkan tangan dan kaki sesuai irama lagunya 

6. Kegiatan yang saya sukai adalah: 

a. menonton film, fotografi, melihat lukisan atau pemandangan 

b. mendengarkan musik, radio atau ngobrol dengan teman 

c. olahraga atau jalan-jalan. 

7. Saya akan mengingat pembelajaran dikelas dengan baik apabila: 

a. mencatat apa yang dijelaskan oleh guru 

b. mendengarkan apa yang dijelaskan guru 

c. mempraktekan langsung apa yang dijelaskan oleh guru 

8. Ketika saya sedang belajar keterampilan baru, saya paling nyaman saat : 

a. menyaksikan apa yang guru lakukan 

b. menirukan penjelasan dari guru 

Nama  :............................................................. 

Kelas  :............................................................. 

No. Absen :.............................................................. 
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c. mencobanya sendiri saat guru pergi 

9. Ketika saya menggunakan alat peraga saya biasanya: 

a. membaca instruksi yang ada di lembar kegiatan yang diberikanguru 

b. mendengarkan penjelasan langsung dari guru/teman yang 

sudahpaham 

c. mencoba sendiri terlebih dahulu 

10. Jika akan menghadapi ulangan, saya belajar dengan: 

a. membaca materi dengan tekun 

b. menghafal materi ulangan sambil mengucapkannya keras-keras 

c. berjalan bolak-balik sambil menghafal 

11. Saat membaca suatu buku, yang sering saya lakukan adalah: 

a. membacanya dengan tenang, cepat dan tekun. 

b. membaca sambil menggerakkan bibir dan mengucapkannya. 

c. menelusuri tiap-tiap kata dengan jari telunjukmu. 

12. Saat saya presentasi di depan kelas, saya biasanya: 

a. membaca bahan yang saya presentasikan 

b. presentasi dengan kata-kata sendiri 

c. presentasi dengan kata-kata sendiri sambil menggerakan tangan. 

13. Pelajaran favorit saya yaitu: 

a. bahasa 

Indonesia 

b. seni musik 

c. olahraga

14. Kebiasaan bibir saya pada saat membaca adalah: 

a. tidak bergerak, diam, dan membaca dalam hati 

b. menggerakan bibir saya dan mengucapkan tulisan di buku ketika 

membaca 

c. kadang menggerakan bibir saat membaca 

15. Biasanya pada saat saya tidak ada kegiatan: 

a. membaca buku/komik 

b. mendengarkan musik 

c. jalan-jalan atau olahraga 

16. Kegiatan yang paling saya sukai saat bosan adalah: 

a. Menggambar 

b. Mendengarkan musik 

c. olahraga

17. Saat pembelajaran di kelas, biasanya saya: 

a. memperhatikan wajah guru saat beliau menerangkan. 

b. mendengarkan saja waktu guru menerangkan. 

c. saat guru menerangkan, tangan saya tidak bisa diam, memainkan 

ballpoint 

18. Ketika seorang teman berbicara, saya akan menanggapi 

denganmengucapkan 

a. saya paham apa yang kamu maksud 

b. saya paham apa yang kamu utarakan 

c. saya paham apa yang kamu rasakan 

19. Saat akan menghadapi ulangan, saya menghafal dengan cara … 
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a. menghafal materi ulangan tanpa melafalkannya (diucapkan dalam 

hati) 

b. menghafal materi ulangan sambil mengucapkannya 

c. menghafal materi ulangan sambil mengucapkannya dan 

menggerakan tangan/kaki 

20. Ketika ada orang yang tersesat dan ingin ke suatu tempat, saya akan 

a. menunjukan peta ke lokasi tersebut 

b. menjelaskan arah menuju lokasi 

c. mengantarkan dia langsung 

21. Cara saya menanggapi seseorang adalah: 

a. seringkali bercerita kepada orang untuk mendapatkan perhatian 

mereka 

b. seringkali mendengarkan orang untuk mendapatkan perhatian 

mereka 

c. seringkali menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

22. Sebelum membeli buku, saya akan: 

a. terlebih dahulu melihat covernya 

b. meminta pendapat teman tentang buku tersebut 

c. membeli buku yang belum pernah saya baca 

23. Metode yang saya gunakan saat presentasi tugas di depan kelas adalah: 

a. banyak diagram untuk lebih jelas urutannya 

b. sedikit tulisan dan berusaha lebih banyak penjelasan lisan 

c. memberikan banyak contoh agar presentasimu terlihat nyata. 

24. Saya memiliki catatan yang: 

a. rapi dan teratur 

b. berantakan dan tidak teratur 

c. tidak rapi namun lengkap 

25. Saya lebih suka belajar dengan cara: 

a. lebih banyak mengingat apa yang saya lihat daripada yang 

sayadengar 

b. lebih banyak mengingat apa yang saya dengar daripada yang saya 

lihat 

c. lebih banyak mengingat apa yang saya praktikan 
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Lampiran 14 

 

KISI-KISI TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIKA SISWA KELAS VII  

Mata Pelajaran  : Matematika 

Sekolah   : SMP Negeri 37 Semarang 

Kelas   : VII 

Alokasi Waktu  : 60 menit 

Jumlah Soal  : 7 Soal Uraian 

Aspek yang diamati : Kemampuan pemahaman konsep 

 

Kompetensi Dasar 
Materi 

Pokok 

Indikator 

Pemahaman 

Konsep 

Indikator Soal 

No. 

Soal 

6.3 Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Segitiga 

dan 

segiempat 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

Disajikan 

masalah tentang 

model segitiga 

yang diketahui 

panjang sisi-

sisinya. Siswa 

dapat 

mengidentifikasi 

cara menurunkan 

rumus keliling 

bangun segitiga. 

1 

   Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

Disajikan 

beberapa ukuran 

panjang sisi-sisi 

segitiga. Siswa 

dapat 

2 



225 
 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

mengklasifikan 

yang merupakan 

ukuran panjang 

sisi-sisi dari 

sebuah segitiga 

dan menentukan 

luas serta 

kelilingnya. 

   Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

Disajikan 

masalah tentang 

model segitiga 

yang diketahui 

perbandingan 

panjang sisi-

sisinya dan 

kelilingnya. 

Siswa dapat 

menghitung 

ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga. 

3 

   Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

Disajikan 

masalah tentang 

model segitiga 

yang diketahui 

luas dan ukuran 

panjang dua sisi 

lainnya. Siswa 

dapat 

menghitung 

keliling segitiga.  

4 
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konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

   Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

Disajikan 

masalah tentang 

segitiga yang 

diketahui ukuran 

panjang sisi-

sisinya berkaitan 

dengan masalah 

kontekstual 

berupa 

pembuatan 

taman yang 

diketahui biaya 

yang dibutuhkan. 

Siswa dapat 

menjelaskan 

masalah yang 

berkaitan dengan 

luas dan keliling 

segitiga dalam 

kehidupann 

sehari-hari. 

5 

   Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

Disajikan 

masalah tentang 

segitiga. Siswa 

dapat 

menjelaskan 

contoh-contoh 

benda disekitar 

mereka yang 

berbentuk 

segitiga. 

6 

   Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 Mampu 

mengaitkan 

Disajikan 

gambar suatu 

bangun datar 

yang terdiri dari 

gabungan-

gabungan 

bangun segitiga. 

Siswa dapat 

menjelaskan 

konsep luas dan 

keliling segitiga.  

7 
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satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 
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D 

 

Lampiran 15 

 

SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester: VII/2 

Materi Pokok : Segitiga dan Segiempat 

Waktu  : 80 Menit 

Petunjuk Pengerjaan 

1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah tersedia. 

3) Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat. 

4) Kerjakan setiap soal dengan teliti, jelas dan lengkap. 

5) Kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

1. Perhatikan gambar di bawah ini! 

a. Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅   membagi persegi 

panjang ADCF dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

membagi persegi panjang 

CDBE menjadi dua segitiga 

yang kongruen, maka 

buktikan bahwa 𝐿∆. ABC =

1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 

b. Jika p, q, dan r adalah ukuran 

panjang sisi-sisi segitiga, 

maka buktikan bahwa 

keliling segitiga adalah 

𝐾∆. ABC = 𝑝 + 𝑞 + 𝑟! 

q 

p 
r 

B 

E C 

A 

F 
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4 cm 

19 cm 

25 cm D 

E A B 

C 

2. Diketahui beberapa ukuran panjang sisi-sisi berikut. Manakah yang 

merupakan panjang sisi-sisi dari suatu segitiga dan hitung kelilingnya! 

a. 4 cm, 7 cm, dan 11 cm 

b. 3 cm, 6 cm, dan 8 cm 

c. 3 dm, 4 dm, dan 
1

2
 m 

d. 5 cm, 8 cm, dan 14 cm 

3. Diketahui  ∆. ABC dengan perbandingan panjang sisi-sisinya adalah AB : 

BC : AC = 1 : 4 : 4 dan keliling 45 cm. Mungkinkah ukuran panjang sisi-

sisi tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga? Jelaskan alasanmu! 

4. Perhatikan gambar di samping!  

Luas ∆.ABC tersebut adalah 56 𝑐𝑚2. 

Buktikan 𝐾∆. ABC tersebut adalah 34 cm! 

 

 

5. Sebuah taman bermain berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi 

yang sama 5 m, panjang sisi lainnya 8 m, dan tingginya 3 m. Jika taman 

bermain tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp12.500/𝑚2, berapa 

keseluruhan biaya yang dibutuhkan? Jelaskan dengan lengkap! 

6. Perhatikan lingkungan sekitarmu! Carilah benda-benda yang berbentuk 

segitiga dan jelaskan mengapa benda tersebut dapat disebut dengan segitiga! 

(minimal 2 benda) 

7. Perhatikan bangun datar berikut ini! 

 

  

 

 

 

a. Berapa luas dan keliling ∆. ABD? Jelaskan jawabanmu dengan 

langkah-langkah yang rinci! 

b. Berapa luas dan keliling ∆. BCD? Jelaskan jawabanmu dengan 

langkah-langkah yang rinci! 

6 cm D 

C 

A B 

20 cm 
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c. Berapa luas bangun ABCD? Jelaskan jawabanmu dengan langkah-

langkah yang rinci! 

 
Kebohongan terbesar adalah membohongi diri sendiri dengan mencontek
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Lampiran 16 

 

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

MATEMATIS 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VII/2 

Materi Pokok : Segitiga dan Segiempat 

Waktu  : 60 Menit 

Petunjuk Pengerjaan 

1) Berdoalah terlebih dahulu sebelum mengerjakan. 

2) Tulislah nama, kelas, dan nomor absen pada lembar jawaban yang telah 

tersedia. 

3) Bacalah soal-soal di bawah ini dengan cermat. 

4) Kerjakan setiap soal dengan teliti, jelas dan lengkap. 

5) Kerjakan soal yang kalian anggap mudah terlebih dahulu. 

1. Diketahui beberapa ukuran panjang sisi-sisi berikut. Identifikasilah ukuran 

panjang sisi-sisi berikut yang dapat dibuat segitiga dan kemudian hitung 

keliling segitiga tersebut! 

e. 4 cm, 7 cm, dan 11 cm 

f. 3 cm, 6 cm, dan 8 cm 

g. 3 dm, 4 dm, dan 
1

2
 m 

h. 5 cm, 8 cm, dan 14 cm 

2. Diketahui ∆. ABC dengan perbandingan panjang sisi-sisinya adalah AB : BC : 

AC = 1 : 4 : 4 dengan keliling 27 cm pada suatu kertas bergambar. Mungkinkah 

ukuran panjang sisi-sisi tersebut dapat dibentuk menjadi sebuah segitiga? 

Jelaskan! 

3. Sebuah taman bermain berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi yang 

sama 5 m, panjang sisi lainnya 8 m, dan tingginya 3 m. Jika taman bermain 

tersebut akan ditanami rumput dengan biaya Rp12.500/𝑚2, berapa keseluruhan 

biaya yang dibutuhkan? Jelaskan dengan lengkap! 

 

 Selamat mengerjakan dengan penuh kejujuran!  
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Lampiran 17 

 

PEDOMAN PENSKORAN  

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

No Soal  Penyelesaian 
Indikator 

Pemahaman 
Skor 

1. Diketahui 

beberapa 

ukuran panjang 

sisi-sisi berikut. 

Identifikasilah 

ukuran panjang 

sisi-sisi berikut 

yang dapat 

dibuat segitiga 

dan kemudian 

hitung keliling 

segitiga 

tersebut! 

i. 4 cm, 7 cm, 

dan 11 cm 

j. 3 cm, 6 cm, 

dan 8 cm 

k. 3 dm, 4 dm, 

dan 
1

2
 m 

l. 5 cm, 8 cm, 

dan 14 cm 

Diketahui: Ukuran panjang sisi-

sisi 

a. 4 cm, 7 cm, dan 11 cm 

b. 3 cm, 6 cm, dan 8 cm 

c. 3 dm, 4 dm, dan 
1

2
 m 

d. 5 cm, 8 cm, dan 14 cm 

Ditanya: ukuran yang dapat 

dibuat segitiga dan kelilingnya  

 

1 

 

 

 

 

1 

Jawab: 

a. 4 cm + 7 cm = 11 cm  tidak 

dapat dibuat segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

terpendek segitiga sama 

dengan sisi terpanjangnya. 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

2 

b. 3 cm + 6 cm > 8 cm  dapat 

dibuat segitiga, karena jumlah 

panjang dua sisi terpendek 

segitiga lebih dari sisi 

terpanjangnya. 

 

2 

c. 3 dm+4 dm .... 
1 

2
m = 5 dm 

1 

2
m = 5 dm maka diperoleh: 

3 dm + 4 dm > 5 dm  dapat 

dibuat segitiga, karena jumlah 

panjang dua sisi terpendek 

segitiga lebih dari sisi 

terpanjangnya. 

2 
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d. 5 cm + 8 cm < 14 cm  tidak 

dapat dibuat segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

terpendek segitiga kurang dari 

sisi terpanjangnya. 

2 

Menghitung keliling yang 

merupakan ukuran panjang sisi-

sisi segitiga: 

b. Kll. ∆= 3 cm + 6 cm + 8 cm= 

17 cm 

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

1 

Menghitung keliling yang 

merupakan ukuran panjang sisi-

sisi segitiga: 

c. Kll. ∆= 3 dm +4 dm + 5 dm= 

12 dm 

1 

2.  Diketahui 

perbandingan 

panjang sisi-sisi 

suatu bangun 

datar adalah AB 

: BC : AC = 2 : 

10 : 11 dan 

keliling 115 cm 

pada suatu 

gambar. 

Mungkinkah 

ukuran panjang 

sisi-sisi tersebut 

dapat dibentuk 

menjadi sebuah 

segitiga? 

Jelaskan! 

 
 

Diketahui: Perbandingan 

panjang sisi-sisi  ∆. 

ABC adalah AB : BC 

: AC = 2 : 10 : 11 

dengan keliling 115 

cm 

Ditanya: Ukuran panjang sisi ∆. 

ABC yang 

sebenarnya 

 1 

 

 

 

1 

Asumsikan bangun datar tersebut 

suatu segitiga. 

Jumlah dari perbandingan sisi ∆. 

ABC adalah = 1 + 4 + 4 = 9 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

2 

Ukuran panjang AB= 
1

9
× 27 = 3 

cm 

2 

Ukuran panjang BC= 
4

9
× 27 =12 

cm 

 

2 

Ukuran panjang AC= 
4

9
× 27 =12 

cm 

2 

Jumlah dua sisi terpendek = 2 + 

10 = 12 

Sisi terpanjang = 11 

syarat dapat dibentuk menjadi 

segitiga = jumlah dua sisi 

terpendek > sisi terpanjang 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

2 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
Total Skor

4
× 10 

Jadi, ukuran panjang sisi-sisi 

tersebut dapat dibentuk menjadi 

segitiga. 

proses yang 

dikerjakannya 

3. Sebuah taman 

bermain 

berbentuk 

segitiga sama 

kaki dengan 

panjang sisi 

yang sama 5 m, 

panjang sisi 

lainnya 8 m, 

dan tingginya 3 

m. Jika taman 

bermain 

tersebut akan 

ditanami 

rumput dengan 

biaya 

Rp12.500/𝑚2, 

hitunglah 

keseluruhan 

biaya yang 

dibutuhkan! 

Diketahui: ∆ sama kaki dengan 

panjang sisi yang 

sama 5 m, panjang 

sisi lainnya 8 m, dan 

tingginya 3 m. Biaya 

rumput 

Rp12.500/𝑚2 

    

         
Ditanya: biaya yang dibutuhkan 

untuk membeli rumput 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Jawab:  

Luas ∆ sama kaki= 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik  

1 

=  
1

2
× 8 𝑚 × 3 𝑚 1 

= 12𝑚2 1 

Biaya rumput yang dibutuhkan 

keseluruhannya adalah 

= Rp12.500/𝑚2 × 12 𝑚2 

 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 

 

2 

= Rp150.000 

 

Jadi, biaya yang dibutuhkan 

untuk membeli rumput adalah 

Rp150.000 

1 

Total Skor 40 

 

  

 

8 m 

3 m 

5 m 5 m 
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Lampiran 18 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : Eva Putri Karunia 

Pertemuan ke  : 1 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

Pendahuluan        

1. Memberi salam dan 

mengajak siswa untuk 

berdoa  

       

2. Menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran 

siswa. 

       

3. Menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik siswa agar siap 

menerima pelajaran. 

       

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai hari ini yaitu 

memahami sifat-sifat 

segitiga. 

       

5. Memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

menggali materi prasyarat 

yaitu materi garis dan 

sudut 

       

Inti        

Fase 1: Konkret-Reflektif        

6. Guru menjelaskan 

mengenai pengertian 

segitiga dan memberi 
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gambaran mengenai unsur-

unsur segitiga kepada 

siswa dan meminta siswa 

memberi contoh benda-

benda disekitar mereka 

yang berbentuk segitiga. 

(Eksplorasi) 

7. Guru menjelaskan 

mengenai jenis-jenis 

segitiga berdasarkan sisi 

dan besar sudutnya 

kemudian memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul kepada siswa 

tentang jenis-jenis segitiga. 

(Eksplorasi) 

       

8. Guru menjelaskan 

mengenai ketidaksamaan 

segitiga dan memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul tentang 

ketidaksamaan segitiga. 

(Eksplorasi) 

       

9. Siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang telah 

dijelaskan oleh guru dan 

meminta tanggapan dari 

siswa lain mengenai 

pertanyaan tersebut. 

(Eksplorasi) 

       

10. Guru mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

       

11. Guru membagikan LKS 

jenis dan sifat-sifat segitiga 

kepada setiap kelompok 

siswa untuk dikerjakan. 

       

12. Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS jenis dan 

sifat-sifat segitiga tersebut. 

       

Fase 2 : Konkret-Aktif        

13. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 
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memahami permasalahan 

yang ada dalam LKS jenis 

dan sifat-sifat segitiga.  

14. Siswa bersama 

kelompoknya mengerjakan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jenis dan sifat-

sifat segitiga. (Elaborasi) 

       

15. Selama siswa berdiskusi, 

guru berkeliling untuk 

mengarahkan agar siswa 

terlibat aktif dalam diskusi 

kelompok dan membantu 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. (Elaborasi) 

       

16. Setelah semua kelompok 

selesai mengerjakan, guru 

meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

dan memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

(Elaborasi) 

       

Fase 3: Abstrak – Reflektif        

17. Guru menjelaskan hasil 

diskusi yang telah 

dilakukan mengenai jenis 

dan sifat-sifat segitiga. 

(Konfirmasi) 

       

18. Guru memberi penegasan 

terhadap hasil diskusi yang 

telah dilakukan. 

(Konfirmasi) 

       

19. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

yang merasa kurang 

memahami materi yang 

telah disampaikan untuk 

bertanya.  

       

Fase 4 : Abstrak – Aktif        

20. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal 
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yang ada di buku secara 

individu. (Elaborasi) 

21. Guru berkeliling untuk 

melihat hasil pekerjaan 

siswa dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

       

Penutup        

22. Memberikan lembar soal 

kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

23. Membuat kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

melalui tanya jawab dengan 

siswa.  

       

24. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran.  

       

25. Mengingatkan siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya.  

       

26. Menutup pelajaran dengan 

doa.  
       

Skor Total  

 

Kriteria Penilaian :  

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Skor maksimum = 26 × 4  

        = 104 

Persentase Keterampilan Guru (P) = 
Skor total hasil observasi 

Skor maksimum
× 100% 

Kriteria persentase :  

1. Kurang baik : P < 25% 

2. Cukup baik : 25% <  P < 50% 

3. Baik   : 50% ≤ P < 75% 

4. Sangat baik : P  ≥ 75%  

 

Semarang,                  2016 

  Observer 
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Lampiran 19 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru Pertemuan ke-1 
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Lampiran 20 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : Eva Putri Karunia 

Pertemuan ke  : 2 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

Pendahuluan        

1. Memberi salam dan 

mengajak siswa untuk 

berdoa  

       

2. Menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran 

siswa. 

       

3. Menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik siswa agar siap 

menerima pelajaran. 

       

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai hari ini yaitu 

memahami cara 

menurunkan rumus 

keliling segitiga dan 

penerapannya. 

       

5. Memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

menggali materi prasyarat 

yaitu materi garis dan 

sudut 

       

Inti        

Fase 1: Konkret-Reflektif        
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6. Guru menjelaskan 

mengenai pengertian 

keliling bangun datar dan 

memberi gambaran 

mengenai keliling bangun 

datar benda-benda 

disekitar kepada siswa. 

(Eksplorasi) 

       

7. Guru menjelaskan cara 

menghitung keliling 

segitiga kemudian 

memberi gambaran 

mengenai permasalahan 

yang sering muncul kepada 

siswa tentang keliling 

segitiga. (Eksplorasi) 

       

8. Guru menjelaskan cara 

menurunkan rumus 

keliling segitiga dan 

memberi gambaran 

mengenai permasalahan 

yang sering muncul 

tentang cara menurunkan 

rumus keliling segitiga. 

(Eksplorasi) 

       

9. Siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang telah 

dijelaskan oleh guru dan 

meminta tanggapan dari 

siswa lain mengenai 

pertanyaan tersebut. 

(Eksplorasi) 

       

10. Guru mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

       

11. Guru membagikan LKS 

keliling segitiga kepada 

setiap kelompok siswa 

untuk dikerjakan. 

       

12. Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS keliling 

segitiga tersebut. 

       

Fase 2 : Konkret-Aktif        

13. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 
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memahami permasalahan 

yang ada dalam LKS 

keliling segitiga.  

14. Siswa bersama 

kelompoknya mengerjakan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS keliling 

segitiga. (Elaborasi) 

       

15. Selama siswa berdiskusi, 

guru berkeliling untuk 

mengarahkan agar siswa 

terlibat aktif dalam diskusi 

kelompok dan membantu 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. (Elaborasi) 

       

16. Setelah semua kelompok 

selesai mengerjakan, guru 

meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

dan memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

(Elaborasi) 

       

Fase 3: Abstrak – Reflektif        

17. Guru menjelaskan hasil 

diskusi yang telah 

dilakukan mengenai 

keliling segitiga. 

(Konfirmasi) 

       

18. Guru memberi penegasan 

terhadap hasil diskusi yang 

telah dilakukan. 

(Konfirmasi) 

       

19. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

yang merasa kurang 

memahami materi yang 

telah disampaikan untuk 

bertanya.  

       

Fase 4 : Abstrak – Aktif        

20. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal 
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yang ada di buku secara 

individu. (Elaborasi) 

21. Guru berkeliling untuk 

melihat hasil pekerjaan 

siswa dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

       

Penutup        

22. Memberikan lembar soal 

kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

23. Membuat kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

melalui tanya jawab dengan 

siswa.  

       

24. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran.  

       

25. Mengingatkan siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya.  

       

26. Menutup pelajaran dengan 

doa.  
       

Skor Total  

Kriteria Penilaian :  

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Skor maksimum = 26 × 4  

        = 104 

Persentase Keterampilan Guru (P) = 
Skor total hasil observasi 

Skor maksimum
× 100% 

 

Kriteria persentase :  

1. Kurang baik : P < 25% 

2. Cukup baik : 25% <  P < 50% 

3. Baik   : 50% ≤ P < 75% 

4. Sangat baik : P  ≥ 75%  

 

Semarang,                  2016 

  Observer 
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Lampiran 21 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru Pertemuan ke-2 
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Lampiran 22 

 

LEMBAR PENGAMATAN TERHADAP GURU 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : Eva Putri Karunia 

Pertemuan ke  : 3 

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No. Kegiatan Guru 
Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 0 1 2 3 4 

Pendahuluan        

1. Memberi salam dan 

mengajak siswa untuk 

berdoa  

       

2. Menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran 

siswa. 

       

3. Menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik siswa agar siap 

menerima pelajaran. 

       

4. Menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai hari ini yaitu 

memahami cara 

menurunkan rumus luas 

segitiga dan penerapannya. 

       

5. Memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

menggali materi prasyarat 

yaitu materi garis dan 

sudut 

       

Inti        

Fase 1: Konkret-Reflektif        
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6. Guru menjelaskan 

mengenai pengertian luas 

bangun datar dan memberi 

gambaran mengenai luas 

bangun datar benda-benda 

disekitar kepada siswa. 

(Eksplorasi) 

       

7. Guru menjelaskan cara 

menghitung luas segitiga 

kemudian memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul kepada siswa 

tentang luas segitiga. 

(Eksplorasi) 

       

8. Guru menjelaskan cara 

menurunkan rumus luas 

segitiga dan memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul tentang cara 

menurunkan rumus luas 

segitiga. (Eksplorasi) 

       

9. Siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang telah 

dijelaskan oleh guru dan 

meminta tanggapan dari 

siswa lain mengenai 

pertanyaan tersebut. 

(Eksplorasi) 

       

10. Guru mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

       

11. Guru membagikan LKS 

luas segitiga kepada setiap 

kelompok siswa untuk 

dikerjakan. 

       

12. Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS luas 

segitiga tersebut. 

       

Fase 2 : Konkret-Aktif        

13. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

memahami permasalahan 
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yang ada dalam LKS luas 

segitiga.  

14. Siswa bersama 

kelompoknya mengerjakan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS luas segitiga. 

(Elaborasi) 

       

15. Selama siswa berdiskusi, 

guru berkeliling untuk 

mengarahkan agar siswa 

terlibat aktif dalam diskusi 

kelompok dan membantu 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. (Elaborasi) 

       

16. Setelah semua kelompok 

selesai mengerjakan, guru 

meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

dan memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

(Elaborasi) 

       

Fase 3: Abstrak – Reflektif        

17. Guru menjelaskan hasil 

diskusi yang telah 

dilakukan mengenai luas 

segitiga. (Konfirmasi) 

       

18. Guru memberi penegasan 

terhadap hasil diskusi yang 

telah dilakukan. 

(Konfirmasi) 

       

19. Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

yang merasa kurang 

memahami materi yang 

telah disampaikan untuk 

bertanya.  

       

Fase 4 : Abstrak – Aktif        

20. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal 

yang ada di buku secara 

individu. (Elaborasi) 
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21. Guru berkeliling untuk 

melihat hasil pekerjaan 

siswa dan membantu siswa 

yang mengalami kesulitan. 

       

Penutup        

22. Memberikan lembar soal 

kuis kepada siswa untuk 

dikerjakan secara individu. 

       

23. Membuat kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran 

melalui tanya jawab dengan 

siswa.  

       

24. Melakukan refleksi 

terhadap kegiatan 

pembelajaran.  

       

25. Mengingatkan siswa untuk 

mempelajari materi 

selanjutnya.  

       

26. Menutup pelajaran dengan 

doa.  
       

Skor Total  

 

Kriteria Penilaian :  

Skor 4 : sangat baik (jika disampaikan dengan sangat jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 3 : baik (jika disampaikan dengan jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 2 : cukup (jika disampaikan dengan cukup jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 1 : kurang (jika disampaikan dengan kurang jelas/tepat/terarah/runtun) 

Skor 0 : tidak terpenuhi 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Skor maksimum = 26 × 4  

        = 104 

Persentase Keterampilan Guru (P) = 
Skor total hasil observasi 

Skor maksimum
× 100% 

 

Kriteria persentase :  

1. Kurang baik : P < 25% 

2. Cukup baik : 25% <  P < 50% 

3. Baik   : 50% ≤ P < 75% 

4. Sangat baik : P  ≥ 75%  

 

 

Semarang,                  2016 

 Observer 
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Lampiran 23 

Lembar Pengamatan Aktivitas Guru Pertemuan ke-3 
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Lampiran 24 

 

Uji Normalitas Data Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

 

Hipotesis: 

𝐻𝑜: data berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

𝐻1: data tidak berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

Kriteria pengujian: 

Terima 𝐻𝑜 jika 𝜒2 <  𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2  dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat 

kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑘 − 3. 

               

 

 

Statistik hituung: 

Rumus yang digunakan adalah rumus chi kuadrat: 

𝜒2 = ∑
(𝑂𝑖 − 𝐸𝑖)

𝐸𝑖

𝑘

𝑖−1
 

Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh: 

 Nilai maksimum : 100 

Nilai minimum : 20 

 Rentang  : 80 

 Banyak kelas  : 7 

 Panjang kelas  : 12 

Rata-rata  : 71 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  
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Simpangan baku : 23,42 

Jumlah data  : 63   

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa 𝜒2 hitung = 5,78. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 =  7 –  3 =  4, maka diperoleh 𝜒2 tabel =  𝜒(1−𝛼)(𝑘−3)
2 = 

9,49. 

                

 

 

 

Karena 𝜒2 hitung=5,78 < 𝜒2 tabel=9,49 , maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 

 

 

 

 

 

 

 

No 
Kelas 

Interval 

Batas 

Kelas 
Xi Z 

Peluang 

Z 

Luas 

kelas 
Ei Oi X^2 

 1 20 −  31 19,5 25,5 −2,21 −0,4834         

2 32 −  43 31,5 37,5 −1,70 −0,4474 0,036 2,268 2 0,0317 

3 44 −  55 43,5 49,5 −1,18 −0,3686 0,0788 4,9644 5 0,0003 

4 56 −  67 55,5 61,5 −0,67 −0,2291 0,1395 8,7885 8 0,0707 

5 68 −  79 67,5 73,5 −0.16 −0,0398 0,1893 11,926 11 0,0719 

6 80 −  91 79,5 85,5 0,35 0,1554 0,1952 12,298 14 0,2357 

7  92 − 103 91,5 97,5 0,86 0,3186 0,1632 10,282 12 0,2872 

  102,5   1,33 0,4082 0,0896 5,6448 11 5,0805 

        63 5,7779 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  

9,49 5,78 
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Lampiran 25 

 

Uji Homogenitas Data Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝜎1
2 = 𝜎2

2 (data memiliki varians homogen) 

𝐻1: 𝜎1
2 ≠ 𝜎2

2 (data tidak memiliki varians homogen) 

Kriteria pengujian: 

Tolak 𝐻0 jika 𝜒2 ≥ 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan derajat 

kebebasan (𝑑𝑘) = 𝑘 − 1. 

 

 

    

Statistik hitung: 

Rumus yang digunakan: 

 Varians tiap sampel 

𝑠2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
 

 Varians gabungan dari semua sampel 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2 =

∑(𝑛𝑖 − 1)𝑠𝑖
2

∑(𝑛𝑖 − 1)
 

 Harga satuan B 

𝐵 = (log 𝑠𝑔𝑎𝑏
2 ) ∑(𝑛𝑖 − 1) 

 Statistik Chi-kuadrat dalam uji Bartlet 

𝜒2 = (ln 10) {𝐵 − ∑(𝑛𝑖 − 1) log 𝑠𝑖
2} 

 

 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  
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Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut, diperoleh: 

Sampel (𝑛 − 1) 1

(𝑛 − 1)
 

𝑠𝑖
2 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖

2 (𝑛 − 1) 𝑙𝑜𝑔𝑠𝑖
2 (𝑛 − 1)𝑠𝑖

2 

1 30 0,0333 349,05 2,5429 76,2864 10471,3548 

2 31 0,0323 691,87 2,8400 88,0407 21447,875 

jumlah 61 0,0656     164,3271 31919,2298 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh bahwa 𝜒2 hitung = 3,49. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan dk = 2-1 = 1, maka diperoleh 𝜒2 tabel = 𝜒(1−𝛼)(𝑘−1)
2 = 3,84. 

   

 

 

 

 

Karena 𝜒2 hitung = 3,49 < 𝜒2 tabel = 3,84 , maka 𝐻0 diterima. 

Jadi data memiliki varians homogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑠𝑔𝑎𝑏
2  log 𝑠𝑔𝑎𝑏

2  𝐵 𝜒2 

523,2661 2,7187 165,8421 3,488251 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  

3,84 0,80 
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Lampiran 26 

 

Uji Beda Dua Rata-rata Data Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

 

Hipotesis: 

𝐻0: 𝜇1 ≤ 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen kurang dari atau sama dengan 

rata-rata data kelompok kontrol) 

𝐻1: 𝜇1 > 𝜇2 (rata-rata data kelompok eksperimen lebih dari rata-rata data 

kelompok kontrol) 

 

Kriteria pengujian: 

Terima 𝐻0 jika −𝑡
1−

1

2
𝛼

< 𝑡 < 𝑡
1−

1

2
𝛼

 dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan 

derajat kebebasan 𝑑𝑘 = 𝑛1 + 𝑛2 − 2 

 

Statistik hitung: 

Rumus yang digunakan: 

𝑡 =
𝑥1̅̅̅ − 𝑥2̅̅ ̅

𝑠√
1

𝑛1
+

1
𝑛2

 

dengan  

𝑠2 =
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2
 

Pengujian hipotesis: 

Berdasarkan data tersebut diperoleh: 

Sampel �̅� 𝑠𝑖
2 𝑠𝑖 𝑠2 𝑠 

√
1

𝑛1
+

1

𝑛2
 

𝑡 

1 65,39 349,05 18,68 
523,26 22,87 0,252 2,004 

2 76,94 691,87 26,30 

 



267 
 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004. 

Untuk 𝛼 = 5% dengan 𝑑𝑘 = 31 + 32 − 2 = 61, maka diperoleh 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99 

 

Kesimpulan:  

Karena −𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = −1,99 < 𝑡ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 2,004 < 𝑡𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,99, maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi rata-rata data kelompok eksperimen lebih dari rata-rata data kelompok kontrol. 

Rata-rata data kelompok eksperimen lebih baik dibandingkan dengan rata-rata data 

kelompok kontrol. 
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Lampiran 27 

 

Uji Proporsi Data Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Kelas VII F dan Kelas VII H SMP Negeri 37 Semarang 

 

Hipotesis: 

H0 : 𝜋 < 0.75 (artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa  kelas eksperimen kurang dari  75% ) 

H1 : 𝜋 ≥ 0.75 (artinya proporsi nilai kemampuan pemahaman konsep matematis 

siswa kelas eksperimen mencapai 75%) 

Kriteria Pengujian: 

Tolak 𝐻0 jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙,  dengan nilai 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑍0.5−0.05 untuk 𝛼 = 5%. 

Jika 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 < 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka 𝐻0 diterima. 

 

    

 

Statistik hitung: 

Rumus yang digunakan: 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Pengujian hipotesis: 

z = nilai z yang dihitung 

𝑥 (banyaknya siswa yang tuntas scara individual) = 25 

𝜋0 (nilai yang dihipotesiskan) = 0,75 

𝑛 (jumlah anggota sampel (ukuran sampel)) = 32 

Berdasarkan data tersebut diperoleh: 

𝑧 =
𝑥

𝑛
−𝜋0

√
𝜋0(1−𝜋0)

𝑛

  

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  
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𝑧 =

25
32 − 0,75

√0,75(1 − 0,75)
32

 

𝑧 =
0,78 − 0,75

√0,75(0,25)
32

 

𝑧 =
0,03

0,077
 

𝑧 = 0,4058441558 

𝑧 ≈ 0,41 

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan bahwa 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,41. 

Untuk 𝛼 = 5%, maka diperoleh 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =  𝑍0,5−0,05 = 𝑍0,45 = 0,1736. 

 

   

 

 

 

Karena 𝑍ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,41 ≥ 𝑍𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,17, maka 𝐻0 ditolak. 

Jadi proporsi nilai kemampuan pemahaman konsep matematis siswa kelas 

eksperimen mencapai 75%. Artinya, nilai kemampuan pemahaman konsep 

matematis siswa kelas eksperimen mencapai ketuntasan klasikal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daerah 

penerimaan Ho  

Daerah 

penolakan Ho  

0,17 0,41 
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Lampiran 28 

 

LEMBAR PENGAMATAN AKTIVITAS SISWA 

KELAS EKSPERIMEN 

 

Hari/Tanggal  : 

Nama Guru  : Eva Putri Karunia 

Pertemuan ke  :  

Petunjuk : 

Berilah penilaian Anda dengan memberikan tanda cek (√) pada kolom “ya” atau 

“tidak”, kemudian memberikan skor yang sesuai dengan pengamatan Anda! 

No

. 
Kegiatan yang diamati 

Terpenuhi Skala Penilaian 

Ya Tidak 1 2 3 4 

Pendahuluan       

1. Menjawab salam dari guru 

kemudian berdoa sesuai 

bimbingan guru.  

      

2. Menjawab panggilan guru 

ketika presensi kehadiran 
      

3. Menyiapkan buku pelajaran 

dan kondisi fisik.  
      

4. Mendengarkan penjelasan 

guru mengenai tujuan 

pembelajaran yang akan 

dilaksanakan dan 

memperhatikan motivasi 

yang diberikan guru.  

      

5. Menjawab pertanyaan guru 

tentang materi prasyarat. 
      

Inti       

Fase 1: Konkret – Reflektif        

6. Mendengarkan dan 

memperhatikan penjelasan 

guru dengan seksama dan 

tertib. 

      

7. Mengajukan pertanyaan 

kepada guru engenai materi 

yang belum dipahami. 
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8. Bergabung dengan 

kelompoknya masing-

masing.  

      

Fase 2: Konkret – Aktif        

9. Memperhatikan penjelasan 

materi dan merumuskan 

konsep sesuai petunjuk 

guru melalui LKS. 

      

10. Berdiskusi dengan 

kelompoknya untuk 

mencari penyelesaian soal-

soal pada LKS. 

      

11. Memberikan bantuan 

kepada teman dalam diskusi 

kelompok. 

      

12. Mengemukakan gagasan 

penyelesaian soal dengan 

bertanggung jawab. 

      

13. Memperhatikan dan 

menanggapi gagasan 

kelompok yang lain. 

      

Fase 3: Abstrak – Reflektif        

14. Memperhatikan dengan 

seksama dan tertib hasil 

diskusi dari guru 

      

15. Menanyakan permasalahan 

yang belum dipahami 
      

16. Membuat keputusan 

penyelesaian soal LKS 

bersama-sama. 

      

Fase 4: Abstrak – Aktif        

17. Mengerjakan lembar soal 

kuis secara individu dan 

mengumpulkannya tepat 

waktu.  

      

18. Menyampaikan kesimpulan 

secara lisan terhadap materi 

yang telah dipelajari dengan 

bahasa dan kalimat sendiri. 

      

19. Membuat catatan 

rangkuman materi yang 

telah dipelajari. 

      

20. Berdoa setelah selesai 

pembelajaran. 
      

Skor Total  
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Kriteria Penilaian:  

1 : berarti “kurang baik” 

2 : berarti “cukup”  

3 : berarti “baik” 

4 : berarti “sangat baik” 

Skor maksimum = 20 × 4 

       = 80 

 

Pengklasifikasian tingkat keaktifan siswa: 

Banyak siswa yang melakukan kegiatan < 25% tergolong kurang aktif 

Banyak siswa yang melakukan kegiatan 25% - 49% tergolong cukup aktif 

Banyak siswa yang melakukan kegiatan 50% - 74% tergolong aktif 

Banyak siswa yang melakukan kegiatan  > 75% tergolong sangat aktif 

 

Perhitungan : 

Skor total hasil observasi =  

Persentase Kegiatan Siswa (P) = 
Skor total hasil observasi 

Skor maksimum
× 100% 

 

 

 

Semarang,                  2016 

     Peneliti 

 

 

     Eva Putri Karunia 

     NIM. 4101412047 
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Lampiran 29 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan ke-1 
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Lampiran 30 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa ke-2 
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Lampiran 31 

Lembar Pengamatan Aktivitas Siswa Pertemuan ke-3 
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281 
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Lampiran 32 

 

PENGGALAN SILABUS PEMBELAJARAN 

 

Sekolah  : SMP Negeri 37 Semarang 

Kelas  : VII (Tujuh) 

Mata Pelajaran : Matematika 

Semester : II (dua) 

GEOMETRI 

Standar Kompetensi: 6. Memahami konsep segiempat dan segitiga serta menentukan ukurannya 

Kompetensi Dasar 
Kegiatan 

Pembelajaran 

Kegiatan 

Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk Contoh Instrumen 

6.1 Mengidentifikasi 

sifat-sifat 

segitiga 

berdasarkan sisi 

dan sudutnya 

Segiempat dan 

segitiga 

Melalui model 

Knisley, siswa 

mendiskusikan 

jenis-jenis 

segitiga 

berdasarkan 

sisi-sisinya 

dengan 

menggunakan 

segitiga 

 Menjelaskan 

pengertian 

segitiga dan 

unsur-unsurnya 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis 

segitiga 

berdasarkan sisi-

sisinya 

Tes 

tertulis 

Uraian 1.  Jelaskan menurut 

pendapatmu 

sendiri yang 

dimaksud dengan 

segitiga! 

2.  Jelaskan unsur-

unsur apa saja 

yang terdapat pada 

bangun datar 

segitiga! 

3.  Tentukan jenis-

jenis segitiga 

berikut: 

a. 4cm, 4cm, dan 

6cm 

2x40 menit Buku teks, 

LKS dan 

Benda 

sekitar yang 

berbentuk 

segitiga 

2
8

2 
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b. 5cm, 8cm, dan 

7cm 

c. 
1

2
𝑑𝑚, 5cm, dan 

5cm 

d. 25𝑚𝑚, 
1

4
𝑑𝑚, 

dan 2,5𝑐𝑚 

 

  Melalui model 

Knisley, siswa 

mendiskusikan 

jenis-jenis 

segitiga 

berdasarkan 

sudut-

sudutnya 

dengan 

menggunakan 

segitiga 

Mengidentifikasi 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar 

sudutnya 

Tes 

tertulis 

Uraian 4.  Tentukan jenis-

jenis segitiga 

berikut: 

a. A = 60𝑜,  
B= 60𝑜, dan           

C = 60𝑜 

pada ∆. ABC 

b. K = 90𝑜,         

L = 50𝑜, dan      

M = 40𝑜 

pada ∆. KLM 

c.  P = 105𝑜,       

Q = 45𝑜, dan      

R = 30𝑜 

pada ∆. PQR 

 

  

Mengidentifikasi 

mengenai 

ketidaksamaan 

segitiga. 

Tes 

tertulis 

Uraian 5.  Tentukan yang 

merupakan ukuran 

panjang sisi-sisi 

segitiga:  

a. 3 cm, 4 cm, 

dan 5 cm 

b. 6 cm, 3 cm, 

dan 10 cm 

  

2
83
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c. 10 cm, 8 cm, 

dan 20 cm 

6.3 Menghitung 

keliling dan luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

serta 

menggunakannya 

dalam 

pemecahan 

masalah 

Segiempat dan 

segitiga 

Melalui model 

Knisley, siswa 

dibimbing 

untuk 

menemukan 

rumus keliling 

bangun 

segitiga 

dengan cara 

mengukur 

panjang 

sisinya 

 Mengidentifikasi 

cara menurunkan 

rumus keliling 

bangun segitiga  

Tes 

tertulis 

Uraian 1.     

 

 

 

b) Jika p, q, dan r 

adalah ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga, maka 

buktikan bahwa 

keliling segitiga adalah 

𝐾 = 𝑝 + 𝑞 + 𝑟! 

50 menit Buku teks, 

LKS dan 

Benda 

sekitar yang 

berbentuk 

segitiga 

Melalui model 

Knisley, siswa 

dibimbing 

untuk,  

menemukan 

luas segitiga 

dengan 

menggunakan 

pendekatan 

luas 

persegipanjang 

 Mengidentifikasi 

cara menurunkan 

rumus luas 

bangun segitiga 

dan segiempat 

 

Tes 

tertulis 

Uraian 1. 

 

 

 

a) Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

membagi persegi 

panjang ADCF dan 

CDBE menjadi dua 

sama besar, maka 

buktikan bahwa luas 

segitiga adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 

  

Melalui model 

Knisley, siswa 

dibimbing 

untuk 

menggunakan 

rumus luas dan 

keliling 

 Mengklasifikan 

yang merupakan 

ukuran panjang 

sisi-sisi dari 

sebuah segitiga 

dan menentukan 

Tes 

Tertulis 

Uraian 2. Diketahui beberapa 

ukuran panjang 

sisi-sisi berikut. 

Manakah yang 

merupakan panjang 

sisi-sisi dari suatu 

segitiga? Setelah itu 

  

2
84
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segitiga dalam 

pemecahan 

masalah 

luas serta 

kelilingnya 

tentukan 

kelilingnya! 

m. 4 cm, 7 cm, dan 

11 cm 

n. 3 cm, 6 cm, dan 

8 cm 

o. 3 dm, 4 dm, dan 
1

2
  m 

p. 5 cm, 8 cm, dan 

14 cm 

   Menghitung 

ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga 

Tes 

Tertulis 

Uraian 3. Jika ∆. ABC 

diketahui 

perbandingan 

panjang sisi-sisinya 

adalah AB : BC : AC 

= 1 : 2 : 4 dengan 

keliling 28 cm, maka 

tentukan ukuran 

panjang sisi-sisinya! 

  

 Menghitung 

keliling segitiga. 

Tes 

Tertulis 

Uraian  

 

 

 

Jika luas ∆.ABC adalah 

56 𝑐𝑚2, tentukan 

keliling segitiga 

tersebut! 

  

 Menjelaskan 

masalah   yang 

berkaitan dengan 

luas dan keliling 

segitiga dalam 

Tes 

Tertulis 

Uraian 5. Sebuah taman 

bermain berbentuk 

segitiga sama kaki 

dengan panjang sisi 

yang sama 5 m, 

panjang sisi lainnya 8 

  

2
8

5
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kehidupann 

sehari-hari 

m, dan tingginya 3 m. 

Jika taman bermain 

tersebut akan ditanami 

rumput dengan biaya 

Rp65.000/𝑚2, 

hitunglah keseluruhan 

biaya yang 

dibutuhkan! 

 

    Menjelaskan 

contoh-contoh 

benda disekitar 

mereka yang 

berbentuk 

segitiga. 

Tes 

Tertulis 

Uraian 6. Perhatikan 

lingkungan sekitarmu! 

Carilah benda-benda 

yang berbentuk 

segitiga dan jelaskan 

mengapa benda 

tersebut dapat disebut 

dengan segitiga! 

Ukurlah panjang 

sisinya dan hitung 

kelilingnya! (minimal 

2 benda) 

  

 Menjelaskan 

konsep luas dan 

keliling segitiga 

Tes 

Tertulis 

Uraian  
 
 
 

d. Hitung luas dan 

keliling ∆. ABD! 

e. Hitung luas dan 

keliling ∆. BCD! 

f. Hitung luas 

bangun ABCD! 

  

 Karakter siswa yang diharapkan :   Disiplin ( Discipline ) 

      Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

2
8

6
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      Tekun ( diligence )  

                                                                     Tanggung jawab ( responsibility ) 

 

Mengetahui, 

Guru Mapel Matematika 

 

 

          ( ......................................................... ) 

          NIP/NIK :…………..………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semarang, ...... ............... 2016 

Peneliti 

 

 

 

( ............................................ ) 

      NIM :…….…….......………. 

2
8

7
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Lampiran 33 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 01) 

 

   

  Nama Sekolah     : SMP Negeri 37 Semarang 

  Mata Pelajaran    : Matematika 

  Kelas            : VII (Tujuh) 

  Semester           : 2 (Dua) 

 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 6.1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi 

dan sudutnya 

Indikator  :    1. Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga 

     2. Menjelaskan pengertian segitiga dan unsur-unsurnya 

     3. Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan 

sudut dan panjang sisinya. 

     4. Mengidentifikasi mengenai ketidaksamaan segitiga 

     5. Menghitung besarnya ukuran sudut dalam dan sudut 

luar segitiga 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit (1 pertemuan) 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

 Melalui model pembelajaran matematika Knisley berbantuan Lembar Kerja 

Siswa diharapkan: 

o Siswa dapat menjelaskan pengertian segitiga dan unsur-unsurnya 

o Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-

sisinya 

o Siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan besar 

sudutnya 

o Siswa dapat mengidentifikasi mengenai ketidaksamaan segitiga 

o Siswa dapat menghitung besarnya ukuran sudut dalam dan sudut luar 

segitiga 

o Siswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik berkaitan 

dengan materi segitiga, yaitu mengenai pengertian segitiga, cara 
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mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi dan besar sudut 

serta mengidentifikasi mengenai ketidaksamaan segitiga. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 

B. Materi Ajar  

 Memahami sifat-sifat segitiga pada pertemuan kali ini, meliputi: 

a. Mengingat kembali garis dan sudut 

b. Pengertian segitiga dan unsur-unsurnya 

c. Jenis-jenis segitiga berdasarkan sisi-sisinya 

d. Jenis-jenis segitiga berdasarkan besar sudutnya 

e. Ketidaksamaan segitiga 

f. Besar ukuran sudut dalam dan sudut luar segitiga 

 

C.  Model Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. 

 Model pembelajaran : Model Knisley  

 Sintak Model Knisley sebagai berikut: 

 Konkret-Reflektif 

1. Guru memberikan pengantar materi. 

2. Guru mengelompokkan 4 siswa tiap kelompok.  

3. Guru memberikan Lembar Kerja Siswa (LKS). 

Konkret-Aktif  

4. Siswa membaca permasalahan dan guru memastikan bahwa setiap 

kelompok mengerti apa yang ditanyakan.  

5. Siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. 

Abstrak-Reflektif 

6. Guru berusaha meninjau ulang kelompok siswa yang masih belum 

memahami permasalahan. 

Abstrak-Aktif 

7. Siswa berusaha memahami kembali persoalan setelah diajarkan ulang 

oleh guru dan memecahkan persoalan tersebut.  

 

D. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Nilai 

Karakter 
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Pendahuluan 1.  Guru memberi salam dan 

mengajak siswa untuk 

berdoa. 

2.  Guru menanyakan kabar 

dan mengecek kehadiran 

siswa. 

3.  Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik siswa agar 

siap menerima pelajaran. 

4.  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai hari ini yaitu 

memahami sifat-sifat 

segitiga. 

5.  Guru memberikan 

apersepsi dengan tanya 

jawab untuk menggali 

materi prasyarat yaitu 

materi garis dan sudut 

5 menit Disiplin, 

rasa 

hormat dan 

perhatian 

Inti Fase 1: Konkret-Reflektif 

1.  Guru menjelaskan 

mengenai pengertian 

segitiga dan memberi 

gambaran mengenai unsur-

unsur segitiga kepada siswa 

dan meminta siswa 

memberi contoh benda-

benda disekitar mereka 

yang berbentuk segitiga. 

(Eksplorasi) 

2.  Guru menjelaskan 

mengenai jenis-jenis 

segitiga berdasarkan sisi 

dan besar sudutnya 

kemudian memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul kepada siswa 

tentang jenis-jenis segitiga. 

(Eksplorasi) 

60 menit Disiplin, 

tekun, 

perhatian, 

tanggung 

jawab, dan 

rasa 

hormat 
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3.  Guru menjelaskan 

mengenai ketidaksamaan 

segitiga dan memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang sering 

muncul tentang 

ketidaksamaan segitiga. 

(Eksplorasi) 

4.  Siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang telah dijelaskan 

oleh guru dan meminta 

tanggapan dari siswa lain 

mengenai pertanyaan 

tersebut. (Eksplorasi) 

5.  Guru mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

6.  Guru membagikan LKS 

jenis dan sifat-sifat segitiga 

kepada setiap kelompok 

siswa untuk dikerjakan. 

7.  Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS jenis dan 

sifat-sifat segitiga tersebut. 

 

Fase 2 : Konkret-Aktif 

8.  Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk 

memahami permasalahan 

yang ada dalam LKS jenis 

dan sifat-sifat segitiga.  

9.  Siswa bersama 

kelompoknya 

mengerjakan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS jenis dan sifat-

sifat segitiga. (Elaborasi) 

10.  Selama siswa berdiskusi, 

guru berkeliling untuk 
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mengarahkan agar siswa 

terlibat aktif dalam diskusi 

kelompok dan membantu 

kelompok yang 

mengalami kesulitan. 

(Elaborasi) 

11.  Setelah semua kelompok 

selesai mengerjakan, guru 

meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas 

dan memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

memberikan tanggapan. 

(Elaborasi) 

 

Fase 3: Abstrak – Reflektif 

9.  Guru menjelaskan hasil 

diskusi yang telah 

dilakukan mengenai jenis 

dan sifat-sifat segitiga. 

(Konfirmasi) 

10.  Guru memberi penegasan 

terhadap hasil diskusi 

yang telah dilakukan. 

(Konfirmasi) 

11.  Guru memberikan 

kesempatan kepada siswa 

yang merasa kurang 

memahami materi yang 

telah disampaikan untuk 

bertanya.  

 

Fase 4 : Abstrak – Aktif 

12.  Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal 

yang ada di buku secara 

individu. (Elaborasi) 
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13.  Guru berkeliling untuk 

melihat hasil pekerjaan 

siswa dan membantu 

siswa yang mengalami 

kesulitan. 

 

Penutup 1.  Guru memberikan kuis 

untuk mengecek 

pemahaman siswa. 

2.  Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran hari 

ini.  

3.  Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

4.  Guru memberikan tugas 

rumah untuk pendalaman 

materi dan menyampaikan 

materi yang akan dibahas 

pada pertemuan 

selanjutnya. 

5.  Guru mengakhiri kegiatan 

belajar dengan memberikan 

motivasi terhadap siswa dan 

ditutup dengan do’a dan 

salam 

15 menit Tekun, 

disiplin, 

dan 

tanggung 

jawab 

 

E. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
Media  : Benda-benda sekitar 

Alat  : Papan tulis, spidol, kapur, penggaris 

Sumber belajar  : Nuharini, Dewi & Tri Wahyuni. 2008. Matematika 

Konsep dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 
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F. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik  
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

 Menjelaskan 

pengertian segitiga 

dan unsur-unsurnya 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan sisi-

sisinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

jenis-jenis segitiga 

berdasarkan besar 

sudutnya. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Mengidentifikasi 

mengenai 

ketidaksamaan 

segitiga. 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tes tertulis 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian 

1.  Jelaskan menurut 

pendapatmu sendiri 

yang dimaksud dengan 

segitiga! 

2.  Jelaskan unsur-unsur 

apa saja yang terdapat 

pada bangun datar 

segitiga! 

 

3.  Tentukan jenis-jenis 

segitiga berikut: 

e. 4 cm, 4 cm, dan 6 cm 

f. 5 cm, 8 cm, dan 7 cm 

g. 
1

2
 𝑑𝑚, 5 cm, dan 5 

cm 

h. 25 𝑚𝑚, 
1

4
 𝑑𝑚, dan 

2,5 𝑐𝑚 
 

4.  Tentukan jenis-jenis 

segitiga berikut: 

d.    A = 60𝑜,     B = 

60𝑜, dan      C = 60𝑜 

pada ∆. ABC 

e.    K = 90𝑜,     L = 

50𝑜, dan      M = 40𝑜 

pada ∆. KLM 

f.    P = 105𝑜,     Q = 

45𝑜, dan      R = 30𝑜 

pada ∆. PQR 

 

5.  Tentukan yang 

merupakan ukuran 

panjang sisi-sisi 

segitiga: 

d. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm 

e. 6 cm, 3 cm, dan 10 

cm 

f. 10 cm, 8 cm, dan 20 

cm 
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Mengetahui, 

Guru Mapel Matematika 

 

 

 

 

NIP.  

 Semarang,                      2016 

Peneliti 

 

 

 

(Eva Putri Karunia ) 

NIM. 4101412047 
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Lampiran 34 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 02) 

 

   

  Nama Sekolah : SMP Negeri 37 Semarang 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Kelas  : VII (Tujuh) 

  Semester : 2 (Dua) 

 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 

empat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

Indikator  :    1. Menurunkan rumus keliling bangun datar segitiga 

       2. Menghitung keliling bangun datar segitiga. 

             3. Mengidentifikasi rumus keliling segitiga dalam 

berbagai bentuk  representasi. 

Alokasi Waktu  : 1 × 40 menit (1 pertemuan) 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

 Melalui model pembelajaran matematika Knisley berbantuan Lembar Kerja 

Siswa diharapkan: 

o Siswa dapat menurunkan rumus keliling bangun datar segitiga 

o Siswa dapat menghitung keliling bangun datar segitiga 

o Siswa dapat mengidentifikasi rumus keliling segitiga dalam berbagai 

bentuk representasi 

o Siswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik berkaitan 

dengan materi segitiga, yaitu mengenai rumus keliling segitiga, cara 

menghitung keliling bangun datar segitiga dan mengidentifikasi 

rumus keliling segitiga dalam berbagai bentuk representasi. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  

Tanggung jawab ( responsibility ) 
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B. Materi Ajar  

 Memahami sifat-sifat segitiga pada pertemuan kali ini, meliputi: 

a. Mengingat kembali sifat-sifat segitiga 

b. Rumus keliling segitiga 

c. Penerapan rumus keliling segitiga dalam pemecahan masalah 

 

C.  Model Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. 

 Model pembelajaran : Model Knisley  

 Sintak Model Knisley sebagai berikut: 

 Konkret-Reflektif 

1. Guru memberikan pengantar materi. 

2. Guru mengelompokkan 4 siswa tiap kelompok.  

3. Guru memberikan lembar permasalahan Model Knisley berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

Konkret-Aktif  

4. Siswa membaca permasalahan dan guru memastikan bahwa setiap 

kelompok mengerti apa yang ditanyakan.  

5. Siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. 

Abstrak-Reflektif 

6. Guru berusaha meninjau ulang kelompok siswa yang masih belum 

memahami permasalahan. 

Abstrak-Aktif 

7. Siswa berusaha memahami kembali persoalan setelah diajarkan ulang 

oleh guru dan memecahkan persoalan tersebut.  

 

E. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Nilai 

Karakter 

Pendahuluan 1.  Guru memberi salam dan 

mengajak siswa untuk berdoa. 

2.  Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa. 

3.  Guru menyiapkan kondisi psikis 

dan fisik siswa agar siap menerima 

pelajaran. 

4.  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan dicapai 

hari ini yaitu memahami cara 

menurunkan rumus keliling 

segitiga dan menggunakannya 

dalam pemecahan masalah 

5 menit Disiplin, 

rasa hormat 

dan 

perhatian 
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5.  Guru memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

menggali materi prasyarat yaitu 

sub bab sifat-sifat segitiga 

Inti Fase 1: Konkret-Reflektif 

6.  Guru menjelaskan mengenai 

pengertian keliling bangun datar 

dan memberi gambaran 

mengenai keliling bangun datar 

benda-benda disekitar kepada 

siswa. (Eksplorasi) 

7.  Guru menjelaskan cara 

menghitung keliling segitiga 

kemudian memberi gambaran 

mengenai permasalahan yang 

sering muncul kepada siswa 

tentang keliling segitiga. 

(Eksplorasi) 

8.  Guru menjelaskan cara 

menurunkan rumus keliling 

segitiga dan memberi gambaran 

mengenai permasalahan yang 

sering muncul tentang cara 

menurunkan rumus keliling 

segitiga. (Eksplorasi) 

9.  Siswa mengajukan pertanyaan 

mengenai materi yang telah 

dijelaskan oleh guru dan meminta 

tanggapan dari siswa lain 

mengenai pertanyaan tersebut. 

(Eksplorasi) 

10. Guru mengelompokkan siswa 

menjadi beberapa kelompok. 

11. Guru membagikan LKS keliling 

segitiga kepada setiap kelompok 

siswa untuk dikerjakan. 

12. Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS keliling segitiga 

tersebut. 

 

Fase 2 : Konkret-Aktif 

13. Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk memahami 

permasalahan yang ada dalam 

LKS keliling segitiga.  

60 menit Disiplin, 

tekun, 

perhatian, 

tanggung 

jawab, dan 

rasa hormat 
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14. Siswa bersama kelompoknya 

mengerjakan permasalahan yang 

ada dalam LKS keliling segitiga. 

(Elaborasi) 

15. Selama siswa berdiskusi, guru 

berkeliling untuk mengarahkan 

agar siswa terlibat aktif dalam 

diskusi kelompok dan membantu 

kelompok yang mengalami 

kesulitan. (Elaborasi) 

16. Setelah semua kelompok selesai 

mengerjakan, guru meminta 

perwakilan kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan kelas dan 

memberikan kesempatan pada 

kelompok lain untuk memberikan 

tanggapan. (Elaborasi) 

 

Fase 3: Abstrak – Reflektif 

17. Guru menjelaskan hasil diskusi 

yang telah dilakukan mengenai 

keliling segitiga. (Konfirmasi) 

18.  Guru memberi penegasan 

terhadap hasil diskusi yang telah 

dilakukan. (Konfirmasi) 

19.  Guru memberikan kesempatan 

kepada siswa yang merasa 

kurang memahami materi yang 

telah disampaikan untuk 

bertanya.  

 

Fase 4 : Abstrak – Aktif 

20. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan soal yang 

ada di buku secara individu. 

(Elaborasi) 

21. Guru berkeliling untuk melihat 

hasil pekerjaan siswa dan 

membantu siswa yang 

mengalami kesulitan. 

 

Penutup 1.  Guru memberikan kuis untuk 

mengecek pemahaman siswa. 

15 menit Tekun, 

disiplin, dan 

tanggung 

jawab 
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2.  Guru bersama siswa membuat 

kesimpulan dari kegiatan 

pembelajaran hari ini.  

3.  Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

4.  Guru memberikan tugas rumah 

untuk pendalaman materi dan 

menyampaikan materi yang akan 

dibahas pada pertemuan 

selanjutnya. 

5.  Guru mengakhiri kegiatan belajar 

dengan memberikan motivasi 

terhadap siswa dan ditutup dengan 

do’a dan salam 

 

G. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
Media  : Benda-benda sekitar 

Alat  : Papan tulis, spidol, kapur, penggaris 

Sumber belajar : Nuharini, Dewi & Tri Wahyuni. 2008. Matematika Konsep 

dan Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen 

Pendidikan Nasional. 

 

H. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik  
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

1. Menurunkan rumus 

keliling bangun 

datar segitiga 

Tes tertulis Uraian 1. Diketahui ∆. QRS dengan 

panjang sisi-sisinya 

adalah 𝑎, 𝑏, dan 𝑐. 

Buktikan bahwa keliling 

∆. QRS adalah 𝐾 = 𝑎 +

𝑏 + 𝑐 ! 

2. Menghitung keliling 

bangun datar 

segitiga 

Tes tertulis Uraian 2. Perhatikan gambar 

berikut! 

   

 

 

 

 

 

6

C5D3B

A 

4
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Tentukan keliling ∆. ABC 

di atas!  

 

3. Mengidentifikasi 

rumus keliling 

segitiga dalam 

berbagai bentuk  

representasi 

Tes terulis Uraian 3. Sebuah taman di depan 

rumah Mita berbentuk 

segitiga. Taman tersebut 

akan diberi pagar kayu 

berukuran panjang × 

lebar adalah 10 𝑐𝑚 ×

50 𝑐𝑚. Jarak antara satu 

pagar dengan pagar yang 

lain adalah 10 cm. Jika 

sisi-sisi taman tersebut 

berukuran 5 m, 6 m, dan 7 

m, tentukan berapa buah 

pagar yang dibutuhkan 

untuk mengelilingi taman 

tersebut! 

 

Mengetahui, 

Guru Mapel Matematika 

 

 

 

 

NIP.  

  

Semarang,                      2016 

Peneliti 

 

 

 

(Eva Putri Karunia ) 

NIM. 4101412047 
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Lampiran 35 

 

 

 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP 03) 

 

   

  Nama Sekolah : SMP Negeri 37 Semarang 

  Mata Pelajaran : Matematika 

  Kelas    : VII (Tujuh) 

  Semester  : 2 (Dua) 

 

 

Standar Kompetensi : 6. Memahami konsep segi empat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga dan segi 

empat serta menggunakannya dalam pemecahan 

masalah 

Indikator  :    1. Menurunkan rumus luas bangun datar segitiga 

       2. Menghitung luas bangun datar segitiga. 

             3. Mengidentifikasi rumus luas segitiga dalam berbagai 

bentuk  representasi. 

Alokasi Waktu  : 2 × 40 menit (1 pertemuan) 

 

A.  Tujuan Pembelajaran 

 Melalui model pembelajaran matematika Knisley berbantuan Lembar Kerja 

Siswa diharapkan: 

o Siswa dapat menurunkan rumus luas bangun datar segitiga 

o Siswa dapat menghitung luas bangun datar segitiga 

o Siswa dapat mengidentifikasi rumus luas segitiga dalam berbagai 

bentuk representasi 

o Siswa dapat mengerjakan soal-soal latihan dengan baik berkaitan 

dengan materi segitiga, yaitu mengenai rumus luas segitiga, cara 

menghitung luas bangun datar segitiga dan mengidentifikasi rumus 

luas segitiga dalam berbagai bentuk representasi. 

 

 Karakter siswa yang diharapkan :  Disiplin ( Discipline ) 

Rasa hormat dan perhatian ( respect ) 

Tekun ( diligence )  
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Tanggung jawab ( responsibility ) 

B. Materi Ajar  

 Memahami sifat-sifat segitiga pada pertemuan kali ini, meliputi: 

a. Mengingat kembali rumus keliling segitiga 

b. Rumus luas segitiga 

c. Penerapan rumus luas segitiga dalam pemecahan masalah 

 

C.  Model Pembelajaran dan Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran : Ceramah, tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. 

 Model pembelajaran : Model Knisley  

 Sintak Model Knisley sebagai berikut: 

 Konkret-Reflektif 

1. Guru memberikan pengantar materi. 

2. Guru mengelompokkan 4 siswa tiap kelompok.  

3. Guru memberikan lembar permasalahan Model Knisley berupa Lembar 

Kerja Siswa (LKS). 

Konkret-Aktif  

4. Siswa membaca permasalahan dan guru memastikan bahwa setiap 

kelompok mengerti apa yang ditanyakan.  

5. Siswa berusaha menyelesaikan masalah tersebut. 

Abstrak-Reflektif 

6. Guru berusaha meninjau ulang kelompok siswa yang masih belum 

memahami permasalahan. 

Abstrak-Aktif 

7. Siswa berusaha memahami kembali persoalan setelah diajarkan ulang 

oleh guru dan memecahkan persoalan tersebut.  

 

F. Langkah-langkah Kegiatan 

Kegiatan Deskripsi Kegiatan Waktu 
Nilai 

Karakter 

Pendahuluan 1.  Guru memberi salam dan 

mengajak siswa untuk 

berdoa. 

2.  Guru menanyakan kabar dan 

mengecek kehadiran siswa. 

3.  Guru menyiapkan kondisi 

psikis dan fisik siswa agar 

siap menerima pelajaran. 

5 menit Disiplin, 

rasa 

hormat 

dan 

perhatian 
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4.  Guru menjelaskan tujuan 

pembelajaran yang akan 

dicapai hari ini yaitu 

memahami cara 

menurunkan rumus luas 

segitiga dan 

menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

5.  Guru memberikan apersepsi 

dengan tanya jawab untuk 

menggali materi prasyarat 

yaitu sub bab keiling 

segitiga 

Inti Fase 1: Konkret-Reflektif 

1.  Guru menjelaskan 

mengenai pengertian 

luas bangun datar dan 

memberi gambaran 

mengenai luas bangun 

datar benda-benda 

disekitar kepada siswa. 

(Eksplorasi) 

2.  Guru menjelaskan cara 

menghitung luas 

segitiga kemudian 

memberi gambaran 

mengenai 

permasalahan yang 

sering muncul kepada 

siswa tentang luas 

segitiga. (Eksplorasi) 

3.  Guru menjelaskan cara 

menurunkan rumus luas 

segitiga dan memberi 

gambaran mengenai 

permasalahan yang 

sering muncul tentang 

cara menurunkan 

rumus luas segitiga. 

(Eksplorasi) 

60 menit Disiplin, 

tekun, 

perhatian, 

tanggung 

jawab, dan 

rasa 

hormat 
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4.  Siswa mengajukan 

pertanyaan mengenai 

materi yang telah 

dijelaskan oleh guru 

dan meminta tanggapan 

dari siswa lain 

mengenai pertanyaan 

tersebut. (Eksplorasi) 

5.  Guru mengelompokkan 

siswa menjadi beberapa 

kelompok. 

6.  Guru membagikan LKS 

luas segitiga kepada 

setiap kelompok siswa 

untuk dikerjakan. 

7.  Guru menjelaskan cara 

pengerjaan LKS luas 

segitiga tersebut. 

 

Fase 2 : Konkret-Aktif 

8.  Guru memberi 

kesempatan kepada 

siswa untuk memahami 

permasalahan yang ada 

dalam LKS luas 

segitiga.  

9.  Siswa bersama 

kelompoknya 

mengerjakan 

permasalahan yang ada 

dalam LKS luas 

segitiga. (Elaborasi) 

10. Selama siswa 

berdiskusi, guru 

berkeliling untuk 

mengarahkan agar 

siswa terlibat aktif 

dalam diskusi 

kelompok dan 

membantu kelompok 
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yang mengalami 

kesulitan. (Elaborasi) 

11. Setelah semua 

kelompok selesai 

mengerjakan, guru 

meminta perwakilan 

kelompok untuk 

mempresentasikan hasil 

diskusinya di depan 

kelas dan memberikan 

kesempatan pada 

kelompok lain untuk 

memberikan 

tanggapan. (Elaborasi) 

 

Fase 3: Abstrak – Reflektif 

12. Guru menjelaskan hasil 

diskusi yang telah 

dilakukan mengenai 

luas segitiga. 

(Konfirmasi) 

13.  Guru memberi 

penegasan terhadap 

hasil diskusi yang telah 

dilakukan. 

(Konfirmasi) 

14.  Guru memberikan 

kesempatan kepada 

siswa yang merasa 

kurang memahami 

materi yang telah 

disampaikan untuk 

bertanya.  

 

Fase 4 : Abstrak – Aktif 

15. Guru meminta siswa 

mengerjakan latihan 

soal yang ada di buku 

secara individu. 

(Elaborasi) 
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16.  Guru berkeliling untuk 

melihat hasil pekerjaan 

siswa dan membantu 

siswa yang mengalami 

kesulitan. 

 

Penutup 1.  Guru memberikan kuis 

untuk mengecek 

pemahaman siswa. 

2.  Guru bersama siswa 

membuat kesimpulan dari 

kegiatan pembelajaran hari 

ini.  

3.  Guru dan siswa melakukan 

refleksi terhadap kegiatan 

pembelajaran hari ini. 

4.  Guru memberikan tugas 

rumah untuk pendalaman 

materi dan menyampaikan 

materi yang akan dibahas 

pada pertemuan selanjutnya. 

5.  Guru mengakhiri kegiatan 

belajar dengan memberikan 

motivasi terhadap siswa dan 

ditutup dengan do’a dan 

salam 

15 menit Tekun, 

disiplin, 

dan 

tanggung 

jawab 

 
 

I. Media, Alat, dan Sumber Belajar 
Media  : Benda-benda sekitar 

Alat  : Papan tulis, spidol, kapur, penggaris 

Sumber belajar  : Nuharini, Dewi & Tri Wahyuni. 2008. Matematika 

Konsep dan  Aplikasinya. Jakarta: Pusat Perbukuan 

Departemen Pendidikan Nasional. 

J. Penilaian Hasil Belajar 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 

Teknik  
Bentuk 

Instrumen 
Instrumen/ Soal 

2. Menurunkan rumus 

luas bangun datar 

segitiga 

Tes tertulis Uraian  

1.  
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Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  membagi 

persegi panjang ADCF 

dan CDBE menjadi dua 

sama besar, maka 

buktikan bahwa luas 

segitiga adalah 𝐿 =
1

2
×

𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 
4. Menghitung luas 

bangun datar 

segitiga 

Tes tertulis Uraian 2. Perhatikan gambar 

berikut! 

   

 

 

 

 

 

Tentukan luas daerah 

ABCD di atas dengan 

menggunakan konsep luas 

segitiga!  

5. Mengidentifikasi 

rumus luas segitiga 

dalam berbagai 

bentuk  representasi 

Tes terulis Uraian 3. Sebuah lapangan bermain 

berbentuk segitiga sama 

kaki dengan panjang sisi 

yang sama adalah 6 m dan 

panjang sisi yang lain 

adalah 18 m. Oleh Pak 

RT, lapangan tersebut 

akan ditanami rumput. 

Jika biaya rumput adalah 

15.000/𝑚2, maka berapa 

biaya yang diperlukan 

untuk menanam rumput di 

lapangan tersebut?    

Mengetahui, 

Guru Mapel Matematika 

 

       NIP.  

 Semarang,                      2016 

Peneliti 

(Eva Putri Karunia ) 

NIM. 4101412047 
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Lampiran 36 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP 

 

No Soal  Penyelesaian 
Indikator 

Pemahaman 
Skor 

1.   

 

 

 

 

 

a.) Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

membagi persegi 

panjang ADCF dan 

CDBE menjadi dua 

sama besar, maka 

buktikan bahwa luas 

segitiga adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 

Jawab: 

L. ∆. ADC = 
1

2
× luas 

ADCF 

L. ∆. CDB = 
1

2
× luas CDBE 

 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 

 

1 

 

 

 

L. ∆. ABC = L. ∆. ADC + 

L. ∆.CDB 

 

1 

= (
1

2
× luas ADCF) + 

(
1

2
×luas 

CDBE) 

2 

= (
1

2
× AD × DC) +  (

1

2
× 

DB × DC) 

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 

1 

= 
1

2
× DC × (AD + DB) 

 

1 

= 
1

2
× DC × AB 

 

1 

= 
1

2
×  tinggi × alas 

= 
1

2
×  alas × tinggi 

1 

 

 

 

 

 

Jawab: 

Keliling ∆. ABC = AB + BC 

+ CA 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

1 

= q + r + p 

= p + r + q  

1 
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b) Jika p, q, dan r 

adalah ukuran 

panjang sisi-sisi 

segitiga, maka 

buktikan bahwa 

keliling segitiga 

adalah 𝐾 = 𝑝 +
𝑞 + 𝑟! 

Jadi, Keliling ∆. ABC = p + 

r + q  

 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

2.  Diketahui beberapa 

ukuran panjang sisi-

sisi berikut. Manakah 

yang merupakan 

panjang sisi-sisi dari 

suatu segitiga? 

Setelah itu tentukan 

kelilingnya! 

q. 4 cm, 7 cm, dan 

11 cm 

r. 3 cm, 6 cm, dan 8 

cm 

s. 3 dm, 4 dm, dan 
1

2
 

m 

t. 5 cm, 8 cm, dan 

14 cm 

Jawab: 

a. 4 cm + 7 cm = 11 cm  

bukan segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

segitiga sama dengan 

panjang sisi yang lain. 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

2 

b. 3 cm + 6 cm > 8 cm  

Segitiga, karena jumlah 

panjang dua sisi segitiga 

lebih dari panjang sisi 

yang lain. 

 

2 

c. 3 dm+4 dm .... 
1 

2
m = 5 dm 

1 

2
m = 5 dm maka 

diperoleh: 

3 dm + 4 dm > 5 dm  

segitiga, karena jumlah 

panjang dua sisi segitiga 

lebih dari panjang sisi 

yang lain. 

2 

d. 5 cm + 8 cm < 14 cm 

bukan segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

segitiga kurang dari sisi 

yang lain. 

2 

Menghitung keliling yang 

merupakan ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga: 

b. Kll. ∆= 3 cm + 6 cm + 8 

cm= 17 cm 

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

1 
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Menghitung keliling yang 

merupakan ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga: 

c. Kll. ∆= 3 dm +4 dm + 5 
dm= 12 dm 
 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

1 

3.  Jika ∆. ABC 

diketahui 

perbandingan 

panjang sisi-sisinya 

adalah AB : BC : AC 

= 1 : 2 : 4 dengan 

keliling 28 cm, maka 

tentukan ukuran 

panjang sisi-sisinya! 

Jawab: 

Keliling ∆. ABC = 28 cm 

 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 

1 

∆. ABC = AB : BC : AC 
= 1 : 2 : 4 

 

1 

Jumlah dari perbandingan sisi 

∆. ABC adalah = 1 + 2 + 4 

= 7 

2 

Ukuran panjang AB= 
1

7
×

28 cm= 4 cm 

2 

Ukuran panjang BC= 
2

7
×

28 cm= 8 cm 

 

2 

Ukuran panjang AC= 
4

7
×

28 cm= 16 cm 

2 

4.     Perhatikan gambar di 

samping! 

 

 

 

 

 

Jika luas ∆.ABC 

adalah 56 𝑐𝑚2, 

bagaimana langkah-

langkahmu 

membuktikan bahwa 

keliling segitiga ABC 

tersebut adalah 44 

cm? 

Jawab: luas ∆.ABC= 
1

2
×

𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 

1 

56 𝑐𝑚2= 
1

2
 × 14 𝑐𝑚 ×

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
56 𝑐𝑚2= 7 cm × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 

1 

 
56 𝑐𝑚2

7 𝑐𝑚
= tinggi 

 

1 

8 cm = tinggi 1 

𝐴𝐶2 =  𝐴𝐷2 + 𝐶𝐷2 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

1 

        = 62 + 82 

        = 36 + 64 

        = 100 

1 

AC  = √100 

AC  = 10 cm 

1 

Panjang AB = 20 – 6 = 14 cm 1 
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Sehingga diperoleh ukuran 

panjang sisi-sisi segitiga 

adalah 12 cm, 14 cm, dan 10 

cm. 

Maka kelilingnya ∆.ABC 

= AB + BC + CA 

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 

 

 

 

1 

= 14 cm + 12 cm + 10 cm 

= 44 cm 
1 

5. Sebuah taman 

bermain berbentuk 

segitiga sama kaki 

dengan panjang sisi 

yang sama 5 m, 

panjang sisi lainnya 8 

m, dan tingginya 3 m. 

Jika taman bermain 

tersebut akan 

ditanami rumput 

dengan biaya 

Rp12.500/𝑚2, 

hitunglah 

keseluruhan biaya 

yang dibutuhkan! 

Jawab: ∆ sama kaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luas ∆ sama kaki= 
1

2
×

𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 
 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

=  
1

2
× 8 𝑚 × 3 𝑚 1 

= 12𝑚2 1 

Biaya rumput yang 

dibutuhkan keseluruhannya 

adalah 

= Rp12.500/𝑚2 × 12 𝑚2 

 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 

 

2 

= Rp150.000 

 

Jadi, biaya yang dibutuhkan 

untuk membeli rumput 

adalah Rp150.000 

1 

6. Perhatikan 

lingkungan 

sekitarmu! Carilah 

benda-benda 

berbentuk segitiga 

disekitarmu yang 

pernah kamu jumpai 

dan jelaskan 

mengapa benda 

tersebut dapat disebut 

dengan segitiga!  

Jawab: 

Penggaris segitiga dan tanda 

segitiga hati-hati. Benda 

tersebut disebut segitiga 

karena dibatasi oleh tiga buah 

sisi dan memiliki tiga buah 

titik sudut. 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya 

5 

8 m 

3 m 

5 m 5 m 
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7. Perhatikan bangun 

datar berikut ini! 

 
g. Hitung luas dan 

keliling ∆. ABD! 

h. Hitung luas dan 

keliling ∆. BCD! 

i. Hitung luas 

bangun ABCD! 

Jawab: 

AE = 
1

2
× (25 cm – 19 cm) 

= 
1

2
× 6 𝑐𝑚 

= 3 cm 

 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 

2 

𝐴𝐷2 = 𝐴𝐸2 + 𝐷𝐸2 

 = 32 + 42 

= 9 + 16 

 

2 

AD = √25 = 5 cm 

BC = AD = 5 cm 

1 

a. Luas ∆. ABD= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

= 
1

2
× 19 ×

4 

= 38 𝑐𝑚2 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

1 

Keliling ∆. ABD = 

AB+BD+AD 
 =19 + 20 

+ 5 

 =44 cm 

1 

b. Luas ∆. BCD= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

= 
1

2
× 25 ×

4 

= 50 𝑐𝑚2 

1 

Keliling ∆. BCD = 

BC+CD+DB 
 =5 + 25 

+ 20 

 =50 cm 

 

1 

c. Luas ABCD = Luas ∆. 

ABD + 

Luas  ∆. 

BCD 

 = 38 𝑐𝑚2 + 

50 𝑐𝑚2  

                        = 88 𝑐𝑚2 

1 

Total Skor 80 

 

 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
Total Skor

8
× 10 
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Lampiran 37 

 

 

SOAL KUIS SIFAT-SIFAT SEGITIGA 

1.  Jelaskan menurut pendapatmu sendiri yang dimaksud dengan segitiga! 

2.  Jelaskan unsur-unsur apa saja yang terdapat pada bangun datar segitiga! 

3.  Tentukan yang merupakan ukuran panjang sisi-sisi segitiga: 

a. 3 cm, 4 cm, dan 5 cm 

b. 6 cm, 3 cm, dan 10 cm 

c. 10 cm, 8 cm, dan 20 cm 
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Lampiran 38 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN KUIS 01 

 

No Soal  Penyelesaian 
Indikator 

Pemahaman 
Skor 

1.  Jelaskan 

menurut 

pendapatmu 

sendiri yang 

dimaksud 

dengan segitiga! 

 

Jawab: Segitiga adalah suatu 

bangun datar yang 

dibatasi oleh tiga buah 

sisi dan memiliki tiga 

titik sudut. 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

3 

2.  Jelaskan unsur-

unsur apa saja 

yang terdapat 

pada bangun 

datar segitiga! 

Jawab: Unsur-unsur yang 

terdapat pada bangun 

datar segitiga adalah, 

sisi dan titik sudut 

yang masing-masing 

berjumlah tiga. 

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

3 

3.  Tentukan jenis-

jenis segitiga 

berikut: 

i. 4 cm, 4 cm, 

dan 6 cm 

j. 5 cm, 8 cm, 

dan 7 cm 

k. 
1

2
 𝑑𝑚, 5 cm, 

dan 5 cm 

Jawab: 

a. Segitiga sama kaki, karena 

memiliki dua sisi yang 

ukuran panjangnya sama 

b. Segitiga sebarang, karena 

ukuran panjang ketiga 

sisinya tidak ada yang sama. 

c. 
1

2
 𝑑𝑚 + 5 cm ..... 5 cm 

1

2
 dm = 5 cm, maka 

diperoleh: 

5 cm + 5 cm > 5 cm  

segitiga sama sisi, karena 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 Mampu 

menerapkan 

8 
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l. 25 𝑚𝑚, 
1

4
 𝑑𝑚, dan 

2,5 𝑐𝑚 
m. 5 cm, 9 cm 

dan 16 cm  
 

ukuran panjang ketiga 

sisinya sama. 

d. 25 𝑚𝑚 + 
1

4
 𝑑𝑚 ...... 2,5 𝑐𝑚 

25 mm = 2,5 cm 
1

4
 𝑑𝑚 = 2,5 cm 

maka diperoleh: 

2,5 cm + 2,5 cm > 2,5 cm 
 segitiga sama sisi, karena 

ukuran panjang ketiga 

sisinya sama. 

e. 5 cm + 9 cm  < 16 cm  

bukan termasuk segitiga, 

sehingga jenis segitiga tidak 

dapat diidentifikasi  
 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

4. Tentukan jenis-

jenis segitiga 

berikut: 

g. A = 60𝑜,     

B = 60𝑜, dan      

C = 60𝑜 pada 

∆. ABC 

h.    K = 

90𝑜,     L = 

50𝑜, dan      M 

= 40𝑜 pada ∆. 
KLM 

i.    P = 105𝑜,     

Q = 45𝑜, dan      

R = 30𝑜 pada 

∆. PQR 

 

Jawab : 

a. Merupakan segitiga lancip, 

karena tiga titik sudutnya 

memiliki besar sudut < 90𝑜 

b. Merupakan segitiga siku-

siku, karena salah satu 

sudutnya berukuran 90𝑜 

c. Merupakan segitiga tumpul, 

karena besar salah satu 

sudutnya > 90𝑜  

Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

3 

5. Tentukan yang 

merupakan 

ukuran panjang 

sisi-sisi segitiga: 

g. 3 cm, 4 cm, 

dan 5 cm 

h. 6 cm, 3 cm, 

dan 10 cm 

i. 10 cm, 8 cm, 

dan 20 cm 

 

Jawab: 

Jawab: 

a. 3 cm + 4 cm > 5 cm  

segitiga, karena jumlah 

panjang dua sisi segitiga 

lebih dari panjang sisi yang 

lain. 

b. 6 cm + 3 cm < 10 cm  

bukan segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

segitiga kurang dari sisi yang 

lain. 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

3 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑘𝑜𝑟 × 5 

c. 10 cm + 8 cm < 20 cm  

bukan segitiga, karena 

jumlah panjang dua sisi 

segitiga kurang dari sisi yang 

lain. 

 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

Total Skor 20 
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Lampiran 39 

 

 

SOAL KUIS KELILING SEGITIGA 

 

1. Diketahui ∆. QRS dengan panjang sisi-sisinya adalah 𝑎, 𝑏, dan 𝑐. Buktikan 

bahwa keliling ∆. QRS adalah 𝐾 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 ! 

2. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

Tentukan keliling ∆. ABC di atas! 
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Lampiran 40 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN KUIS KELILING SEGITIGA 

 

N

o 
Soal  Penyelesaian 

Indikator 

Pemahaman 

Sko

r 

1.  Diketahui ∆. QRS 

dengan panjang sisi-

sisinya adalah 

𝑎, 𝑏, dan 𝑐. 

Buktikan bahwa 

keliling ∆. QRS 

adalah 𝐾 = 𝑎 + 𝑏 +
𝑐 ! 

 

Jawab: 

Keliling ∆. ABC = AB + BC 

+ CA 

= q + r + p 

= p + r + q  

 

Jadi, Keliling ∆. ABC = p + r 

+ q  

 

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana 

dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

3 

2.  Perhatikan gambar 

berikut! 

 
Tentukan keliling 

∆. ABC di atas! 

Jawab: 

Panjang AC = 6 

Panjang BC = 3 + 5 = 8 

Panjang AB = √𝐴𝐷2 + 𝐵𝐷2 

=√42 + 32 

= √16 + 9 

= √25 

=5 

Keliling ∆. ABC = AB + BC 

+ CA 

= 5 + 8 +6 

= 19 satuan 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsi

p dengan 

konsep/prinsi

p lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakanny

a 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana 

dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

5 
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3.  Sebuah taman di 

depan rumah Mita 

berbentuk segitiga. 

Taman tersebut akan 

diberi pagar kayu 

berukuran panjang 

× lebar adalah 

10 𝑐𝑚 × 50 𝑐𝑚. 

Jarak antara satu 

pagar dengan pagar 

yang lain adalah 10 

cm. Jika sisi-sisi 

taman tersebut 

berukuran 5 m, 6 m, 

dan 7 m, tentukan 

berapa buah pagar 

yang dibutuhkan 

untuk mengelilingi 

taman tersebut! 
 

Jawab: 

Keliling taman Mita = 5 + 6 + 

7 

= 18 m 

= 1800 

cm 

Pagar yang dibutuhkan 

=
𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑡𝑎𝑚𝑎𝑛 𝑀𝑖𝑡𝑎

𝑗𝑎𝑟𝑎𝑘 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 + 𝑙𝑒𝑏𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

=
1800 𝑐𝑚

10 𝑐𝑚 + 10 𝑐𝑚
 

=
1800 𝑐𝑚

20 𝑐𝑚
 

= 90 batang pagar kayu 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsi

p dengan 

konsep/prinsi

p lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakanny

a 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana 

dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

7 

Total Skor 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  
Total Skor

3
× 2 
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Lampiran 41 

 

 

SOAL KUIS LUAS SEGITIGA 

 

1.  Perhatikan gambar di bawah ini! 

 Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  membagi persegi panjang ADCF 

dan CDBE menjadi dua sama besar, maka buktikan 

bahwa luas segitiga adalah 𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 

 

2. Sebuah lapangan bermain berbentuk segitiga sama kaki dengan panjang sisi 

yang sama adalah 10 m dan panjang sisi yang lain adalah 16 m. Oleh Pak RT, 

lapangan tersebut akan ditanami rumput. Jika biaya rumput adalah 15.000/𝑚2, 

maka berapa biaya yang diperlukan untuk menanam rumput di lapangan 

tersebut? 
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Lampiran 42 

 

 

PEDOMAN PENSKORAN KUIS LUAS SEGITIIGA 

 

No Soal  Penyelesaian 
Indikator 

Pemahaman 
Skor 

1.  Perhatikan 

gambar di 

bawah ini! 

 

 

 

 

 

Jika 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  dan 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  

membagi 

persegi panjang 

ADCF dan 

CDBE menjadi 

dua sama besar, 

maka buktikan 

bahwa luas 

segitiga adalah 

𝐿 =
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖! 
 

Jawab: 

L. ∆. ADC = 
1

2
× luas ADCF 

L. ∆. CDB = 
1

2
× luas CDBE 

L. ∆. ABC = L. ∆. ADC + L. 

∆.CDB 

= (
1

2
× luas ADCF) 

+ (
1

2
× luas 

CDBE) 

= (
1

2
× AD × DC) 

+  (
1

2
× DB ×

 DC) 

= 
1

2
× DC × (AD + 

DB) 

= 
1

2
× DC × AB 

= 
1

2
×  tinggi × alas 

= 
1

2
×  alas × tinggi  

Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

5 

2.  Perhatikan 

gambar beikut! 

 

 

 

 

 

Tentukan luas 

daerah ABCD di 

atas dengan 

menggunakan 

Jawab: 
AB=13 cm 

 CD= 25 cm 

 DE= 8 cm 

 BD= 10 cm 

AE = 
1

2
× (25 cm – 13 cm) 

= 
1

2
× 12 𝑐𝑚 

= 6 cm 

𝐴𝐷2 = 𝐴𝐸2 + 𝐷𝐸2 

= 62 + 82 

= 36 + 64 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 Mampu 

menerapkan 

4 
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𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐴𝑘ℎ𝑖𝑟 =  𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑘𝑜𝑟 × 5 

konsep luas 

segitiga! 

 

AD = √100 = 10 cm 

BC = AD = 10 cm 

Maka kita peroleh,  

Luas ∆. ABD= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

= 
1

2
× 13 × 8 

= 52 𝑐𝑚2 

Luas ∆. BCD= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

= 
1

2
× 25 × 8 

= 100 𝑐𝑚2 

Luas ABCD = Luas ∆. ABD + 

Luas  ∆. 

BCD 

 = 52 𝑐𝑚2 + 

100 𝑐𝑚2  
 = 152 𝑐𝑚2 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

 

 

6 

3.  Sebuah lapangan 

bermain 

berbentuk 

segitiga sama 

kaki dengan 

panjang sisi 

yang sama 

adalah 10m dan 

panjang sisi 

yang lain adalah 

16m. Oleh Pak 

RT, lapangan 

tersebut akan 

ditanami 

rumput. Jika 

biaya rumput 

adalah 

15.000/𝑚2, 

maka berapa 

biaya yang 

diperlukan untuk 

menanam 

rumput di 

lapangan 

tersebut? 
 

Jawab: 

Ilustrasi 

 

 

 

 

 

 

 

tinggi ∆= √102 − 82 

 = √100 − 64 

 = √36 

 = 6 

Luas ∆= 
1

2
× 𝑎 × 𝑡 

= 
1

2
× 16 × 6 

= 48 𝑚2 

Biaya penanaman rumput 

yang diperlukan 

=Rp15.000/𝑚2 × 48 𝑚2 

= Rp720.000 

 

Jadi, biaya yang dibutuhkan 

untuk menanam rumput 

adalah sebesar Rp720.000 

 Mampu 

mengaitkan 

satu 

konsep/prinsip 

dengan 

konsep/prinsip 

lainnya dan 

menyadari  

proses yang 

dikerjakannya 

 Mampu 

menerapkan 

rumus dalam 

perhitungan 

sederhana dan 

mengerjakan 

perhitungan 

secara 

algoritmik 

5 

Total Skor 20 

 

16 m 

6 m 

10 m 10 m 
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Lampiran 43 

 

 

 

LKS 

JENIS DAN SIFAT SEGITIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

 

Indikator: 

1) Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga 

2) Menjelaskan pengertian segitiga dan unsur-unsurnya 

3) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisinya. 

4) Mengidentifikasi mengenai ketidaksamaan segitiga 

KELOMPOK: 

Nama:   1.  ....................................................... 

 2.   ....................................................... 

 3.   ....................................................... 

 4.   ....................................................... 

 5.   ....................................................... 

Kelas: ............................................................... 
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A. Definisi Segitiga 

 Pada kegiatan belajar kali ini, kalian akan mendiskusikan tentang 

jenis dan sifat dari segitiga. Sebelum mempelajari hal tersebut, alangkah 

lebih baik jika kalian mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu segitiga. 

Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan definisi Segitiga berdasarkan hasil 

dari  Kegiatan 1? Untuk mempermudah, isilah titik-titik pada Kegiatan 2 

berdasarkan jawaban Anda pada Kegiatan 1. 

 

 

 

   

 Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan 

tingginya adalah garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut 

yang berhadapan dengan sisi alas. 

  

Buatlah sebuah segiempat dengan sebarang ukuran. Guntinglah segiempat tersebut 

menurut diagonalnya. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan 

jawaban Anda pada tempat yang telah disediakan. 

(i) Bangun datar apa yang kita peroleh?  

Jawab:  

(ii) Berapa banyak sisi bangun datar tersebut?  

Jawab:  

(iii) Berapa banyak titik sudut bangun datar tersebut? 

Jawab:  

Kegiatan 1 

Segitiga merupakan sebuah bangun datar  yang dibatasi oleh .........  buah sisi dan 

mempunyai ......... buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “”. 

Kegiatan 2 
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B. Jenis-jenis Segitiga 

(1) Jenis  segitiga ditinjau dari panjang sisinya 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan Kegiatan 3, coba definisikan berbagai jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya dengan mengisi titik-titik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi-sisi ABC.  

b Adakah sisi yang sama panjang? Jika ada, berapa sisi yang sama panjang? 

Jawab:  

c Dengan melihat panjang sisi-sisinya, disebut  bangun apakah ABC? Jelaskan! 

Jawab:  

d Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (c) untuk DEF. 

b) Jawab:  

c) Jawab:  

e Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (c) untuk PQR. 

b) Jawab:  

c) Jawab:  

 

 

 

Kegiatan 3 

a Segitiga sama sisi 

Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya  .........    panjang. 

b Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai .........  buah sisi  

sama panjang. 

c Segitiga sebarang 

Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisinya .........  sama  

panjang. 

 

 

Kegiatan 4 

E 
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(2) Jenis  segitiga ditinjau dari besar sudutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan Kegiatan 5, coba definisikan berbagai jenis 

segitiga berdasarkan ukuran sudutnya dengan mengisi titik-titik 

berikut ini: 

  

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Gunakan busur derajat untuk menghitung besar setiap 

sudut pada segitiga. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

a Ukurlah sudut-sudut ABC!  

b Adakah ukuran sudut yang sama dengan 90 ? Jika ada, sudut apakah itu? 

Jawab: 

c Bagaimana ukuran sudut pada ABC? 

Jawab:  

 

d Dengan melihat ukuran sudut-sudutnya, termasuk jenis apakah ABC? 

Jelaskan! 

Jawab:  

 

e Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (d) untuk KLM. 

b) Jawab:  

c) Jawab:  

d) Jawab: 

 

f Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (d) untuk PQR. 

b) Jawab:  

c) Jawab: 

d) Jawab:  

Kegiatan 5 
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(3) Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan ukuran sudutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Segitiga lancip 

Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan  

sudut ........., sehingga sudut-sudut yang terdapat pada  

segitiga tersebut besarnya antara .....  dan ....... 

b Segitiga tumpul 

Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya  

merupakan sudut ........., yang besar sudutnya lebih dari ..... 

c Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya  

merupakan sudut .........  (besarnya 90). 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Gunakan busur derajat dan penggaris untuk mengukur 

besar sudut dan panjang sisi segitiga. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a Ukurlah sudut-sudut ABC!  

b Adakah sudut yang ukurannya 90 pada ABC? Jika ada, sudut apakah itu? 

 Jawab:  

c Bagaimana ukuran sudut pada ABC? 
Jawab:  

d Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya, jenis apakah ABC? 
Jawab:  

e Ukurlah panjang sisi-sisi  ABC! 

Jawab: 

f Adakah sisi-sisi ABC yang sama panjang? Jika ada, sisi-sisi apakah itu? 
Jawab:  

g Berdasarkan panjang sisi-sisinya, jenis apakah ABC? 
Jawab:  

h Berdasarkan ukuran sudut dan panjang sisinya, bangun apakah ABC? Jelaskan! 
Jawab:  

Kegiatan 7 

Kegiatan 6 
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Setelah melakukan Kegiatan 7, coba definisikan berbagai jenis segitiga 

berdasarkan ukuran sudut dan panjang sisinya dengan mengisi titik-titik berikut 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Segitiga siku-siku sama kaki 

Segitiga siku-siku samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya .........   

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut ......... (ukuran  

sudutnya 90). 

b Segitiga tumpul sama kaki 

Segitiga tumpul samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya .........  

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut ......... (ukuran  

sudutnya lebih dari 90). 

c Segitiga lancip sama kaki 

Segitiga lancip samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya ......... 

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut ......... (ukuran  

sudutnya antara 0 dan 90). 

 

 

 

i Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (h) untuk KLM. 
b) Jawab:  
c) Jawab:  
d) Jawab: 
f) Jawab:  
g) Jawab: 
h) Jawab: 

i Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (h) untuk PQR. 
b) Jawab:  
c) Jawab:  
d) Jawab: 
f) Jawab: 
g) Jawab: 
h) Jawab: 

 
 

Kegiatan 8 
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C. Sifat-sifat Segitiga 

Segitiga istimewa adalah segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus 

(istimewa). Dalam hal ini yang dimaksud segitiga istimewa adalah segitiga 

siku-siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Ketidaksamaan Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berbagai segitiga pada Kegiatan 3, Kegiatan 5, dan Kegiatan 

7. Kemudian perhatikan juga panjang sisi dan ukuran sudut tiap-tiap segitiga . 

Selanjutnya lengkapi kalimat-kalimat berikut berdasarkan sifat segitiga ditinjau 

dari ukuran sudut dan panjang sisinya. 

a. Segitiga siku-siku 
Salah satu ukuran sudut pada segitiga siku-siku adalah ....... 

b. Segitiga sama kaki 
Segitiga sama kaki mempunyai dua buah sisi yang ......... panjang dan dua  buah  
sudut yang ukurannya ......... besar. 

c. Segitiga sama sisi 
Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya ......... panjang dan .........  
buah sudut yang ukurannya sama. 

Kegiatan 9 

 

A. Buatlah sebarang segitiga dari kertas yang sudah tak terpakai. Namai segitigamu 

dengan segitiga ABC. Sisi di hadapan      A, berilah nama sisi a. Sisi di hadapan      B, 

berilah nama sisi b. Sisi di hadapan      C, berilah nama sisi c. 

B. Ukurlah panjang masing-masing sisinya. 

C. Misal, panjang dua sisi terpendek dari segitigamu adalah a dan b, jumlahkan panjang 

sisi a dan b. Kemudian, bandingkan dengan panjang sisi c. 

D. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

Kegiatan 10 

KESIMPULAN: 

Pada setiap segitiga berlaku bahwa.......................................selalu 

lebih...............daripada sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi a, b, 

dan c, maka berlaku salah satu dari ketidaksamaan berikut: 

(i) a + b ..... c 

(ii) a + c ..... b 

(iii) b + c ..... a 
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LATIHAN 1  
Selidikilah, apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat sebuah segitiga. 

a. 3 cm, 6 cm, dan 8 cm 

Jawab: 

Ukuran panjang sisi terpendeknya adalah.........dan 6 cm 

Sehingga, .....+ 6 cm .... ....... 

Jadi, sisi tersebut (dapat/tidak dapat)*.dibuat sebuah segitiga. 

b. 6 cm, 9 cm, dan 16 cm 

Jawab: 

Ukuran panjang sisi terpendeknya adalah 6 cm dan........ 

Sehingga, 6 cm +..... ....  ....... 

Jadi, sisi tersebut (dapat/tidak dapat)*.dibuat sebuah segitiga. 

*) Lingkari jawaban yang benar 

 

Rangkuman 

 Segitiga merupakan sebuah bangun datar  yang dibatasi oleh ....  buah sisi 

dan mempunyai .... buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan dengan 

“”. 

 Jenis segitiga dibedakan berdasarkan ....................., ................., dan 

............................... . 

 Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada tiga yaitu: ....................., 

......................., ......................... 

 Jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya ada tiga yaitu: ................., 

..................., .............................. 

 Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya ada tiga, yaitu: 

...................................., ...................................., dan .................................... 
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Lampiran 44 

 

 

KUNCI JAWABAN 

LKS 

JENIS DAN SIFAT SEGITIGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Dasar: 

6.1 Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga berdasarkan sisi dan sudutnya 

 

Indikator: 

1) Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga 

2) Menjelaskan pengertian segitiga dan unsur-unsurnya 

3) Mengidentifikasi jenis-jenis segitiga berdasarkan sudut dan panjang sisinya. 

4) Mengidentifikasi mengenai ketidaksamaan segitiga 

KELOMPOK: 

Nama:   1.  ....................................................... 

 2.   ....................................................... 

 3.   ....................................................... 

 4.   ....................................................... 

 5.   ....................................................... 

Kelas: ............................................................... 
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A. Definisi Segitiga 

 Pada kegiatan belajar kali ini, kalian akan mendiskusikan tentang 

jenis dan sifat dari segitiga. Sebelum mempelajari hal tersebut, alangkah 

lebih baik jika kalian mengetahui terlebih dahulu tentang apa itu segitiga. 

Mari kita lakukan kegiatan berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekarang, dapatkah kalian menyebutkan definisi Segitiga berdasarkan hasil 

dari  Kegiatan 1? Untuk mempermudah, isilah titik-titik pada Kegiatan 2 

berdasarkan jawaban Anda pada Kegiatan 1. 

 

 

 

   

Alas segitiga merupakan salah satu sisi dari suatu segitiga, sedangkan tingginya adalah 

garis yang tegak lurus dengan sisi alas dan melalui titik sudut yang berhadapan dengan 

sisi alas. 

  

Buatlah sebuah segiempat dengan sebarang ukuran. Guntinglah segiempat tersebut 

menurut diagonalnya. Lalu, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan tuliskan 

jawaban Anda pada tempat yang telah disediakan. 

(i) Bangun datar apa yang kita peroleh?  

Jawab: Segitiga 

(ii) Berapa banyak sisi bangun datar tersebut?  

Jawab: Tiga 

(iii) Berapa banyak titik sudut bangun datar tersebut? 

Jawab: Tiga 

Kegiatan 1 

Segitiga merupakan sebuah bangun datar  yang dibatasi oleh tiga buah sisi dan 

mempunyai tiga buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan dengan “”. 

Kegiatan 2 



334 
 

 

B. Jenis-jenis Segitiga 

(1) Jenis  segitiga ditinjau dari panjang sisinya 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan Kegiatan 3, coba definisikan berbagai jenis segitiga 

berdasarkan panjang sisinya dengan mengisi titik-titik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini: 

a Gunakan penggaris untuk mengukur panjang sisi-sisi ABC.  

b Adakah sisi yang sama panjang? Jika ada, berapa sisi yang sama panjang? 

Jawab: : Ada tiga sisi yang sama panjang 

c Dengan melihat panjang sisi-sisinya, disebut  bangun apakah ABC? Jelaskan! 

Jawab: Segitiga samasisi, karena ketiga sisinya sama panjang 

d Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (c) untuk DEF. 

d) Jawab: Ada 2 sisi yang sama panjang, yaitu 𝑫𝑭̅̅ ̅̅  dan 𝑫𝑬̅̅ ̅̅  

e) Jawab: Segitiga samakaki, karena ada dua sisi yang sama panjang. 

e Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (c) untuk PQR. 

d) Jawab: Tidak ada sisi yang sama panjang 

e) Jawab: Segitiga sebarang, karena tidak ada sisi yang sama panjang 

 

 

 

Kegiatan 3 

a Segitiga sama sisi 

Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya  sama   panjang. 

b Segitiga sama kaki 

Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai dua buah sisi  

sama panjang. 

c Segitiga sebarang 

Segitiga sebarang adalah segitiga yang ketiga sisinya tidak  sama  

panjang. 

 

 

Kegiatan 4 

E 
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(2) Jenis  segitiga ditinjau dari besar sudutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah melakukan Kegiatan 5, coba definisikan berbagai jenis 

segitiga berdasarkan ukuran sudutnya dengan mengisi titik-titik 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Gunakan busur derajat untuk menghitung besar setiap 

sudut pada segitiga. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. 

a Ukurlah sudut-sudut ABC!  

b Adakah ukuran sudut yang sama dengan 90 ? Jika ada, sudut apakah itu? 

Jawab: Ada,  sudut B 

c Bagaimana ukuran sudut pada ABC? 

Jawab: Salah satu sudutnya berukuran 90, dan dua sudut lainnya kurang 

dari 90 . 

d Dengan melihat ukuran sudut-sudutnya, termasuk jenis apakah ABC? 

Jelaskan! 

Jawab: Segitiga siku-siku, karena salah satu sudutnya berukuran 90. 

e Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (d) untuk KLM. 

e) Jawab: Tidak ada sudut yang ukurannya sama dengan 90. 

f) Jawab: Salah satu sudutnya sudut tumpul, dan dua sudut 

lainnya kurang dari 90. 

g) Jawab: Segitiga tumpul, karena salah satu sudutnya tumpul. 

f Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (d) untuk PQR. 

e) Jawab: Tidak ada 

f) Jawab: Ketiga sudutnya merupakan sudut lancip. 

g) Jawab: Segitiga lancip, karena ketiga sudutnya lancip. 

  

Kegiatan 5 
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(3) Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan ukuran sudutnya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar di atas! Gunakan busur derajat dan penggaris untuk mengukur 

besar sudut dan panjang sisi segitiga. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 

a Ukurlah sudut-sudut ABC!  

b Adakah sudut yang ukurannya 90 pada ABC? Jika ada, sudut apakah itu? 

 Jawab: Ada, sudut B 

c Bagaimana ukuran sudut pada ABC? 

Jawab: ukuran dua sudut lainnya kurang dari 90 dan sama besar. 

d Berdasarkan ukuran sudut-sudutnya, jenis apakah ABC? 
Jawab: Segitiga siku-siku, karena salah satu sisinya siku-siku. 

e Ukurlah panjang sisi-sisi  ABC! 

f Adakah sisi-sisi ABC yang sama panjang? Jika ada, sisi-sisi apakah itu? 
Jawab: Ada, sisi AB sama dengan sisi BC 

g Berdasarkan panjang sisi-sisinya, jenis apakah ABC? 
Jawab: Segitiga samakaki, karena ada dua sisi yang sama panjang. 

h Berdasarkan ukuran sudut dan panjang sisinya, bangun apakah ABC? Jelaskan! 
Jawab: Segitiga siku-siku samakaki, karena salah satu sudutnya siku-siku dan 
dua sisinya sama panjang. 

Kegiatan 7 

a Segitiga lancip 

Segitiga lancip adalah segitiga yang ketiga sudutnya merupakan  

sudut lancip, sehingga sudut-sudut yang terdapat pada  

segitiga tersebut besarnya antara 0  dan 90. 

b Segitiga tumpul 

Segitiga tumpul adalah segitiga yang salah satu sudutnya  

merupakan sudut tumpul, yang besar sudutnya lebih dari 90. 

c Segitiga siku-siku 

Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu sudutnya  

merupakan sudut siku-siku  (besarnya 90). 

 

Kegiatan 6 
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Setelah melakukan Kegiatan 7, coba definisikan berbagai jenis segitiga 

berdasarkan ukuran sudut dan panjang sisinya dengan mengisi titik-

titik berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a Segitiga siku-siku sama kaki 

Segitiga siku-siku samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama  

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku (ukuran  

sudutnya 90). 

b Segitiga tumpul sama kaki 

Segitiga tumpul samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama 

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut tumpul (ukuran  

sudutnya lebih dari 90). 

c Segitiga lancip sama kaki 

Segitiga lancip samakaki adalah segitiga yang kedua sisinya sama 

panjang dan salah satu sudutnya merupakan sudut sudut lancip (ukuran  

sudutnya antara 0 dan 90). 

 

 

Kegiatan 8 

 

i Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (h) untuk KLM. 
b) Jawab: Tidak ada 
c) Jawab: Salah satu sudutnya sudut tumpul dan dua sudut lainnya sama besar. 
d) Jawab: Segitiga tumpul,karena salah satu sudutnya tumpul. 
f) Jawab: Ada, sisi KL dan LM 
g) Jawab: Segitiga samakaki,karena ada dua sisi yang sama panjang. 
h) Jawab: Segitiga tumpul samakaki, karena salah satu sudutnya tumpul dan 

dua sisinya sama panjang. 

j Pertanyaan yang sama dengan (a) s.d. (h) untuk PQR. 
b) Jawab: Tidak ada 
c) Jawab: Salah satu sudutnya sudut lancip dan dua sudut lainnya sama besar. 
d) Jawab: Segitiga lancip,karena ketiga  sudutnya lancip. 
f) Jawab: Ada, sisi PR dan PQ. 
g) Jawab: Segitiga samakaki,karena ada dua sisi yang sama panjang. 
h) Jawab: Segitiga lancip samakaki, karena salah ketisga sudutnya lancip dan 

dua sisinya sama panjang. 
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C. Sifat-sifat Segitiga 

Segitiga istimewa adalah segitiga yang mempunyai sifat-sifat khusus 

(istimewa). Dalam hal ini yang dimaksud segitiga istimewa adalah segitiga siku-

siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. 

 

 

 

 

 

 

 

D.  

E.  

D. Ketidaksamaan Segitiga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perhatikan gambar berbagai segitiga pada Kegiatan 3, Kegiatan 5, dan Kegiatan 7. 

Kemudian perhatikan juga panjang sisi dan ukuran sudut tiap-tiap segitiga . Selanjutnya 

lengkapi kalimat-kalimat berikut berdasarkan sifat segitiga ditinjau dari ukuran sudut dan 

panjang sisinya. 

a. Segitiga siku-siku 
Salah satu ukuran sudut pada segitiga siku-siku adalah 90. 

b. Segitiga sama kaki 
Segitiga sama kaki mempunyai dua buah sisi yang sama panjang dan dua  buah  
sudut yang ukurannya sama besar. 

c. Segitiga sama sisi 
Segitiga sama sisi adalah segitiga yang ketiga sisinya sama panjang dan tiga 
buah sudut yang ukurannya sama. 

Kegiatan 9 

 

A. Buatlah sebarang segitiga dari kertas yang sudah tak terpakai. Namai segitigamu 

dengan segitiga ABC. Sisi di hadapan      A, berilah nama sisi a. Sisi di hadapan      B, 

berilah nama sisi b. Sisi di hadapan      C, berilah nama sisi c. 

B. Ukurlah panjang masing-masing sisinya. 

C. Misal, panjang dua sisi terpendek dari segitigamu adalah a dan b, jumlahkan panjang 

sisi a dan b. Kemudian, bandingkan dengan panjang sisi c. 

D. Apa yang dapat kamu simpulkan dari kegiatan tersebut? 

Kegiatan 10 

KESIMPULAN: 

Pada setiap segitiga berlaku bahwa jumlah dua sisi terpendek selalu 

lebih panjang daripada sisi ketiga. Jika suatu segitiga memiliki sisi a, b, 

dan c, maka berlaku salah satu dari ketidaksamaan berikut: 

(iv) a + b > c 

(v) a + c > b 

(vi) b + c > a 
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Rangkuman 

 Segitiga merupakan sebuah bangun datar  yang dibatasi oleh tiga  buah sisi 

dan mempunyai tiga buah titik sudut. Segitiga biasanya dilambangkan 

dengan “”. 

 Jenis segitiga dibedakan berdasarkan panjang sisinya, besar sudutnya, dan panjang 

sisi dan besar sudutnya. 

 Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisinya ada tiga yaitu: segitiga sebarang, segitiga 

sama kaki, segitiga sama sisi. 

 Jenis segitiga ditinjau dari besar sudutnya ada tiga yaitu: segitiga lancip, segitiga 

tumpul, segitiga siku-siku. 

 Jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi dan besar sudutnya ada tiga, yaitu: segitiga 

siku-siku sama kaki, segitiga tumpul sama kaki, dan segitiga lancip sama kaki 

 

 

 

LATIHAN 1  
Selidikilah, apakah panjang sisi-sisi berikut dapat dibuat sebuah segitiga. 

a. 3 cm, 6 cm, dan 8 cm 

Jawab: 

Ukuran panjang sisi terpendeknya adalah 3 cm dan 6 cm 

Sehingga, 3 + 6 > 8 

Jadi, sisi tersebut (dapat/tidak dapat)*.dibuat sebuah segitiga. 

b. 6 cm, 9 cm, dan 16 cm 

Jawab: 

Ukuran panjang sisi terpendeknya adalah 6 cm dan 9 cm. 

Sehingga, 6 + 9 <  16 

Jadi, sisi tersebut (dapat/tidak dapat)*.dibuat sebuah segitiga. 

*) Lingkari jawaban yang benar 
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Lampiran 45 

Lks 

MENEMUKAN KELILING SEGITIGA 

 

  

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 

dan segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  :  1. Menurunkan rumus keliling bangun datar 

segitiga 

       2.   Menghitung keliling bangun datar segitiga. 

             3. Mengidentifikasi rumus keliling segitiga         

dalam berbagai bentuk  representasi. 

 

KELOMPOK: 

Nama:   1.  ....................................................... 

 2.   ....................................................... 

 3.   ....................................................... 

 4.   ....................................................... 

 5.   ....................................................... 

Kelas: ............................................................... 
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Amati segitiga-segitiga di bawah ini! 

 

 

(i) Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga ABC di samping? (...........) 

 

 

 

 

 

(ii) Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga EFG di samping? (...........) 

 

 

 

 

 

 

 

(iii)Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga PQR di samping? (...........) 

 

 

 

 

 

 

 

Amati gambar di samping! 

Gambar di samping menunjukkan segitiga  

DEF dengan sisi-sisinya DE, EF, dan DF. 

Keliling suatu bangun datar ialah jumlah 

semua panjang sisi-sisinya. 

Tampak jelas bahwa panjang DE =.........satuan panjang, EF =.........satuan panjang, 

DF =..........satuan panjang. 

f d 

e 

3 cm 
4 cm 

5 cm A B 

C 

E 

F 
G 

13 cm 

7 cm 

8 cm 

Q 

P R 

15 cm 15 cm 

12 cm 

Aktivitas 2 

Aktivitas 1 



342 
 

 

Jadi keliling segitiga DEF  = DE +......+...... 

    = .......+ ......+...... 

 

 

 

  

 

 

Perhatikan gambar di samping!  

Jika luas ∆.ABC adalah 18 𝑐𝑚2, 

Bagaimana langkah-langkahmu 

memperoleh keliling segitiga  

∆. ABC tersebut adalah 27 cm! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 1 

3 cm D 

C 

A B 

12 cm 

PENYELESAIAN: 

Langkah 1 

Keliling ∆. ABC = AB + BC + CA 

                27 cm  = AB + BC + CA 

  27 cm  = AB + ...... + CA 

Langkah 2 

Mencari panjang sisi-sisi segitiga yang belum diketahui, yaitu panjang AB dan CA. 
 Panjang AB = DB – DA  

               = ..... – ..... 

              = ..... cm 

 Panjang CA = keliling ∆. ABC – (AB + BC) 

       = ......... – (........ + ........) 

       = ........ – ......... 

       = ........ 

Langkah 3 

Membuktikan bahwa keliling ∆. ABC adalah 27 cm. 

Keliling ∆. ABC = AB + BC + CA 

27 cm  = ..... + ..... + ..... 

27 cm = ...... cm      (Terbukti) 
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Jika ∆. ABC diketahui perbandingan panjang sisi-

sisinya adalah AB : BC : AC = 1 : 3 : 5 dengan 

keliling 27 cm, jelaskan dengan rinci caramu 

memperoleh ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 2 

PENYELESAIAN: 

 Perbandingan panjang sisi-sisinya adalah 1 : 3 : 5 

 Ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya adalah 𝒙 kali dari 

perbandingan panjang sisi-sisinya, sehingga kita peroleh: 

Panjang AB = 1𝒙 

Panjang BC = … . 𝒙 

Panjang AC = … . 𝒙 

 Keliling ∆. ABC = 𝟏𝒙 + 𝟑𝒙 + 𝟓𝒙 

27        = …. 𝒙 
𝟐𝟕

…..
         = 𝒙 

….   = 𝒙  

 Jadi, ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya adalah .... 

kali dari perbandingan panjang sisi-sisinya, sehingga kita 

peroleh: 

Panjang AB = 1 × ....  

          = ..... cm 

Panjang BC = 3 × .... 

          = ..... cm 

Panjang AC = 𝟓 × .... 

          = ..... cm 
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Lampiran 46 

KUNCI JAWABAN 

Lks 

MENEMUKAN KELILING SEGITIGA 

 

  

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 

dan segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  :  1. Menurunkan rumus keliling bangun datar 

segitiga 

       2.   Menghitung keliling bangun datar segitiga. 

             3. Mengidentifikasi rumus keliling segitiga         

dalam berbagai bentuk  representasi. 

 

KELOMPOK: 

Nama:   1.  ....................................................... 

 2.   ....................................................... 

 3.   ....................................................... 

 4.   ....................................................... 

 5.   ....................................................... 

Kelas: ............................................................... 
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Amati segitiga-segitiga di bawah ini! 

 

 

(i) Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga ABC di samping? (4 + 3 + 5 

= 12 cm) 

 

 

 

 

 

(ii) Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga EFG di samping? (8 + 13 

+ 7 = 28 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

(iii) Berapakah jumlah panjang semua sisi 

dari segitiga PQR di samping? (15 + 15 

+ 12 = 42 cm) 

 

 

 

 

 

 

 

Amati gambar di samping! 

Gambar di samping menunjukkan segitiga  

DEF dengan sisi-sisinya DE, EF, dan DF. 

f d 

e 

3 cm 
4 cm 

5 cm A B 

C 

E 

F 
G 

13 cm 

7 cm 

8 cm 

Q 

P R 

15 cm 15 cm 

12 cm 

Aktivitas 2 

Aktivitas 1 
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Jadi keliling segitiga DEF  = DE + EF + FD 

    = f + d + e 

 

Keliling suatu bangun datar ialah jumlah semua panjang sisi-sisinya. 

Tampak jelas bahwa panjang DE = f satuan panjang, EF = d satuan panjang, DF = 

e satuan panjang. 

 

 

  

 

 

Perhatikan gambar di samping!  

Jika luas ∆.ABC adalah 18 𝑐𝑚2, 

Bagaimana langkah-langkahmu 

memperoleh keliling segitiga  

∆. ABC tersebut adalah 27 cm! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 1 

3 cm D 

C 

A B 

12 cm 

PENYELESAIAN: 

Langkah 1 
Keliling ∆. ABC = AB + BC + CA 
                27 cm  = AB + BC + CA 
  27 cm  = AB + 13 + .... 
Langkah 2 
Mencari panjang sisi-sisi segitiga yang belum diketahui, yaitu panjang AB dan CA. 

 Panjang AB = DB – DA  
               = 12 – 3 
              = 9 cm 

 Panjang CA = keliling ∆. ABC – (AB + BC) 
       =27 – ( 9 + 13) 
       = 27 – 22 
       = 5 cm 

Langkah 3 
Membuktikan bahwa keliling ∆. ABC adalah 27 cm. 
Keliling ∆. ABC = AB + BC + CA 

27 cm  = 9 + 13 + 5 
27 cm = 27 cm      (Terbukti) 
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Jika ∆. ABC diketahui perbandingan panjang sisi-

sisinya adalah AB : BC : AC = 1 : 3 : 5 dengan 

keliling 27 cm, jelaskan dengan rinci caramu 

memperoleh ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latihan 2 

PENYELESAIAN: 

 Perbandingan panjang sisi-sisinya adalah 1 : 3 : 5 

 Ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya adalah 𝒙 kali dari 

perbandingan panjang sisi-sisinya, sehingga kita peroleh: 

Panjang AB = 1𝒙 

Panjang BC = 𝟑𝒙 

Panjang AC = 𝟓𝒙 

 Keliling ∆. ABC = 𝟏𝒙 + 𝟑𝒙 + 𝟓𝒙 

27        = 𝟗 𝒙 
𝟐𝟕

𝟗
        = 𝒙 

 

 𝟑      = 𝒙  

 Jadi, ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya adalah .... 

kali dari perbandingan panjang sisi-sisinya, sehingga kita 

peroleh: 

Panjang AB = 1 × 3  

          = 3 cm 

Panjang BC = 3 × 3 

          = 9 cm 

Panjang AC = 𝟓 × 3 

          = 15 cm 
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Lampiran 47 

 
LKS 

MENEMUKAN LUAS DAERAH SEGITIGA 

 

  

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 

dan segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  :   1. Menurunkan rumus luas bangun datar segitiga 

      2. Menghitung luas bangun datar segitiga. 

            3. Mengidentifikasi rumus luas segitiga dalam 

berbagai bentuk  representasi. 

Alokasi Waktu  : 1 × 40 menit 

 

Nama anggota kelompok  1.  

    2. 

    3. 

    4. 

Kelas   : 
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Petunjuk 

1. Diskusikan dengan teman satu kelompok 

2. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang tersedia di naskah 

LKS ini. 

3. Apabila merasa perlu, silahkan bertanya kepada Guru. 

 

Masalah 1 

 

  

 

 

 

 

Sebuah taman kota berbentuk segitiga 

sama kaki, dengan ukuran panjang sisi 

yang sama adalah 5 meter, panjang sisi 

lainnya 8 meter dan tingginya 3 meter 

sedang dalam pengerjaan penanaman 

pohon dan pemasangan alat-alat 

bermain. Sebelumnya, seluruh taman 

tersebut akan ditanami rumput untuk 

memperindah dan mempercantiknya. 

a. Berapa luas taman kota tersebut? 

b. Berapakah biaya yang harus 

dikeluarkan apabila harga rumput yang 

dibeli setiap m2 adalah Rp15.000? 

 

Untuk menjawab permasalahan di atas, marilah terlebih dahulu kita 

mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LKS ini. 

 

 

 

 

 

 

8 meter 
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Pada aktivitas ini kita akan menemukan cara menghitung luas daerah dari segitiga 

sebarang. Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga sebarang pada kertas petak.  

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut sisi-

sisi segitiga tersebut. 

3. Potong menurut garis 
1

2
 tinggi atau garis 

putus-putus berwana biru, kemudian 

potong menurut garis tinggi pada bangun 

segitiga yang terbentuk atau garis putus-

putus berwarna hijau. 

4. Susun potongan-potongan bangun datar yang 

terbentuk sehingga membentuk bangun persegi panjang. 

Luas daerah segitiga = = Luas daerah ........................ 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

 

 

 

Pada aktivitas ini kita akan menemukan cara menghitung luas daerah dari segitiga 

siku-siku. Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga siku–siku pada kertas petak. 

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut 

sisi-sisi segitiga tersebut.  

3. Potong menurut garis 
1

2
  tinggi atau garis 

putus-putus berwarna biru. 

4. Susun potongan–potongan bangun datar 

yang terbentuk sehingga membentuk 

bangun persegi panjang. 

 

Luas daerah segitiga == Luas daerah ........................ 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

 

tinggi 

alas 

tingg
 

alas 

Aktivitas 2 

Aktivitas 1 
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Untuk menambah informasi lebih dalam lagi tentang luas segitiga, coba perhatikan 

uraian berikut tentang segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi.  

 

 

 

Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga sama kaki pada kertas petak. 

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut sisi-

sisi segitiga tersebut.  

3. Potong menurut garis 
1

2
 tinggi atau garis putus-

putus berwarna biru, kemudian potong menurut 

garis tinggi pada bangun segitiga yang terbentuk 

atau garis putus-putus berwarna hijau. 

4. Susun potongan–potongan bangun datar yang 

terbentuk sehingga membentuk bangun persegi 

panjang.  

Luas daerah segitiga = = Luas daerah ........................ 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

 

 

 

Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga sama sisi pada kertas 

petak. 

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut 

sisi-sisi segitiga tersebut.  

3. Tentukan yang menjadi alas segitiga dan 

tinggi segitiga.  

4. Potong menurut garis tinggi atau garis lurus 

berwarna biru. 

5. Susun potongan–potongan bangun datar yang terbentuk sehingga membentuk 

bangun persegi panjang.  

 

Luas daerah segitiga = Luas daerah ........................ 

   = … … … × … … … 

ting
gi 

alas 

tinggi 

alas 

Aktivitas 3 

Aktivitas 4 
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   = … … … × … … … 

   = … … … × … … … 

 

Dari keempat kasus yang telah dijelaskan yaitu pada segitiga sebarang, segitiga 

siku–siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi coba salah satu dari kelompok 

kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan dapat disimpulkan bahwa  

 

 

 

 

 

 

 

1. Bagaimana caramu menemukan tinggi dari segitiga apabila diketahui panjang 

alas dan luas daerah segitiga tersebut. 

2. Bagaimana caramu menemukan panjang alas dari segitiga apabila diketahui 

tinggi dan luas daerah segitiga tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Setelah kalian selesai menggali informasi, diskusikanlah dengan 
kelompokmu tentang luas daerah dari masing-masing segitiga 
pada gambar berikut. Tentukanlah sisi mana yang sebagai alas 
dan sisi mana yang sebagai tinggi dari segitiga kemudian 
tentukanlah luas daerahnya. 

 

 

 

 

 

Aktivitas 5 

Aktivitas 6 

Luas daerah segitiga =  ........................ 
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Dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan di atas, apakah alas segitiga 

selalu tegak lurus dengan tinggi segitiga? 

 

 

 

 

Alas dari segitiga ABC adalah  ......... 

Tinggi dari segitiga ABC adalah  ......... 

Luas daerah segitiga ABC di samping 

adalah  ........................ 

Selain sisi yang kamu jawab sebelumnya 

sebagai alas segitiga ABC, apakah 

terdapat sisi alas lainnya? Jika iya, 

sebutkanlah sisi apakah itu! 

........................ 

Selain tinggi dari segitiga ABC yang kamu 

jawab sebelumnya, apakah terdapat tinggi 

lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi apakah 

itu! ........................ 

 

 

 

 

 

 

Alas dari segitiga EFG adalah  ...... 

Tinggi dari segitiga EFG adalah  ....... 

Luas segitiga EFG di samping adalah  

........................ 

Selain sisi yang kamu jawab sebelumnya 

sebagai alas segitiga EFG, apakah terdapat 

sisi alas lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi 

apakah itu! ........................ 

Selain tinggi dari segitiga ABC yang kamu 

jawab sebelumnya, apakah terdapat tinggi 

lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi apakah 

itu! ........................ 

 

 

 

 

 

E 

F 
G 

E 

H 

1. 

2. 

A B 

C 

O 

P Q 
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Selesaikan masalah 1 yang terdapat pada LKS ini! 

 

 

 

a. Luas taman kota = 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

   = 
1

2
× … × … 

   = 
1

2
× …. 

   = .... 

b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput 

Luas taman kota × harga rumput = ........ × Rp15.000 

          = Rp ....................... 

Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah 

Rp................  
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Lampiran 48 

 
 

KUNCI JAWABAN 
LKS 

MENEMUKAN LUAS DAERAH SEGITIGA 

 

  

Kompetensi Dasar : 6.3. Menghitung keliling dan luas bangun segitiga 

dan segi empat serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah 

Indikator  :   1. Menurunkan rumus luas bangun datar segitiga 

      2. Menghitung luas bangun datar segitiga. 

            3. Mengidentifikasi rumus luas segitiga dalam 

berbagai bentuk  representasi. 

Alokasi Waktu  : 1 × 40 menit 

 

Nama anggota kelompok  1.  

    2. 

    3. 

    4. 

Kelas   : 
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Petunjuk 

1.  Diskusikan dengan teman satu kelompok 

2. Lengkapi dan jawablah pertanyaan di tempat yang tersedia di naskah 

LKS ini. 

3. Apabila merasa perlu, silahkan bertanya kepada Guru. 

 

Masalah 1 

 

 

 

 

 

 Sebuah taman kota berbentuk segitiga 

sama kaki, dengan ukuran panjang sisi 

yang sama adalah 5 meter, panjang sisi 

lainnya 8 meter dan tingginya 3 meter 

sedang dalam pengerjaan penanaman 

pohon dan pemasangan alat-alat 

bermain. Sebelumnya, seluruh taman 

tersebut akan ditanami rumput untuk 

memperindah dan mempercantiknya. 

a. Berapa luas taman kota tersebut? 

b. Berapakah biaya yang harus 

dikeluarkan apabila harga rumput 

yang dibeli setiap m2 adalah 

Rp15.000? 

 

Untuk menjawab permasalahan di atas, marilah terlebih dahulu kita 

mengerjakan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam LKS ini. 

 

 

 

8 meter 
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Pada aktivitas ini kita akan men emukan cara menghitung luas daerah dari segitiga 

sebarang. Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

5. Buat gambar segitiga sebarang pada kertas petak.  

6. Potong segitiga dari kertas petak menurut sisi-

sisi segitiga tersebut. 

7. Potong menurut garis 
1

2
 tinggi atau garis 

putus-putus berwana biru, kemudian 

potong menurut garis tinggi pada bangun 

segitiga yang terbentuk atau garis putus-putus 

berwarna hijau. 

8. Susun potongan-potongan bangun datar yang 

terbentuk sehingga membentuk bangun persegi panjang. 

Luas daerah segitiga = = Luas daerah persegi panjang 

   = 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 × 𝒍𝒆𝒃𝒂𝒓 

   = 𝒂𝒍𝒂𝒔 ×
1

2
× 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

   = 
1

2
× 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

 

 

 

Pada aktivitas ini kita akan menemukan cara menghitung luas daerah dari segitiga 

siku-siku. Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

5. Buat gambar segitiga siku–siku pada kertas 

petak. 

6. Potong segitiga dari kertas petak menurut 

sisi-sisi segitiga tersebut.  

7. Potong menurut garis 
1

2
  tinggi atau garis 

putus-putus berwarna biru. 

8. Susun potongan–potongan bangun datar 

yang terbentuk sehingga membentuk bangun 

persegi panjang. 

 

Luas daerah segitiga == Luas daerah persegi panjang 

   = 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 × 𝒍𝒆𝒃𝒂𝒓 

   = 𝒂𝒍𝒂𝒔 ×
1

2
× 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

   = 
1

2
× 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

 

Untuk menambah informasi lebih dalam lagi tentang luas segitiga, coba perhatikan 

uraian berikut tentang segitiga sama kaki dan segitiga sama sisi.  

tinggi 

alas 

tinggi 

alas 

Aktivitas 2 

Aktivitas 1 
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Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga sama kaki pada kertas petak. 

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut sisi-sisi segitiga tersebut. 

3. Potong menurut garis 
1

2
 tinggi atau garis putus-

putus berwarna biru, kemudian potong 

menurut garis tinggi pada bangun segitiga 

yang terbentuk atau garis putus-putus 

berwarna hijau. 

4. Susun potongan–potongan bangun datar yang 

terbentuk sehingga membentuk bangun 

persegi panjang.  

Luas daerah segitiga = = Luas daerah persegi panjang 

   = 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 × 𝒍𝒆𝒃𝒂𝒓 

   = 𝒂𝒍𝒂𝒔 ×
1

2
× 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

   = 
1

2
× 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

 

 

 

 

Lakukanlah langkah-langkah di bawah ini! 

1. Buat gambar segitiga sama sisi pada kertas petak. 

2. Potong segitiga dari kertas petak menurut 

sisi-sisi segitiga tersebut.  

3. Tentukan yang menjadi alas segitiga dan 

tinggi segitiga.  

4. Potong menurut garis tinggi atau garis lurus 

berwarna biru. 

5. Susun potongan–potongan bangun datar 

yang terbentuk sehingga membentuk bangun 

persegi panjang.  

 

Luas daerah segitiga = Luas daerah persegi panjang 

   = 𝒑𝒂𝒏𝒋𝒂𝒏𝒈 × 𝒍𝒆𝒃𝒂𝒓 

   = 𝒂𝒍𝒂𝒔 ×
1

2
× 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

   = 
1

2
× 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 

 

tinggi 

alas 

Aktivitas 4 

Aktivitas 3 
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Dari keempat kasus yang telah dijelaskan yaitu pada segitiga sebarang, segitiga 

siku–siku, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi coba salah satu dari kelompok 

kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian, dan dapat disimpulkan bahwa  

 

 

 

 

 

1. Bagaimana caramu menemukan tinggi dari segitiga apabila diketahui panjang 

alas dan luas daerah segitiga tersebut. 

2. Bagaimana caramu menemukan panjang alas dari segitiga apabila diketahui 

tinggi dan luas daerah segitiga tersebut. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah kalian selesai menggali informasi, diskusikanlah dengan 

kelompokmu tentang luas daerah dari masing-masing segitiga pada 

gambar berikut. Tentukanlah sisi mana yang sebagai alas dan sisi 

mana yang sebagai tinggi dari segitiga kemudian tentukanlah luas 

daerahnya. 

 

 

 

 

 

 

1. 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  
1

2
𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑎𝑙𝑎𝑠
× 2 

 

2. 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 =  
1

2
𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 𝑎𝑙𝑎𝑠 =  
𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖
× 2 

 

 

 

 

Aktivitas 5 

Aktivitas 6 

Luas daerah segitiga =  
1

2
× 𝒂𝒍𝒂𝒔 × 𝒕𝒊𝒏𝒈𝒈𝒊 
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Alas dari segitiga ABC adalah  AB 

Tinggi dari segitiga ABC adalah  CO 

Luas daerah segitiga ABC di samping 

adalah  
1

2
AB × OC 

Selain sisi yang kamu jawab sebelumnya 

sebagai alas segitiga ABC, apakah 

terdapat sisi alas lainnya? Jika iya, 

sebutkanlah sisi apakah itu! Iya yaitu BC 

dan AC 

Selain tinggi dari segitiga ABC yang kamu 

jawab sebelumnya, apakah terdapat tinggi 

lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi apakah 

itu! Iya yaitu AP dan BQ 

 

 

 

 

Alas dari segitiga EFG adalah  FG 

Tinggi dari segitiga EFG adalah  EE’ 

Luas segitiga EFG di samping adalah  
1

2
𝐹𝐺 × 𝐸𝐸′ 

Selain sisi yang kamu jawab sebelumnya 

sebagai alas segitiga EFG, apakah terdapat 

sisi alas lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi 

apakah itu! Iya yaitu EG 

Selain tinggi dari segitiga ABC yang kamu 

jawab sebelumnya, apakah terdapat tinggi 

lainnya? Jika iya, sebutkanlah sisi apakah 

itu! Iya yaitu FH 

 

 

Dari aktivitas-aktivitas yang sudah kita lakukan di atas, apakah alas 

segitiga selalu tegak lurus dengan tinggi segitiga? Ya 

 

 

 

E 

F 
G 

E’ 

H 

1. 

2. 

A B 

C 

O 

P Q 
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Selesaikan masalah 1 yang terdapat pada LKS ini! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Luas taman kota = 
1

2
× 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

   = 
1

2
× 8 × 3 

   = 
1

2
× 24 

   = 12 𝑚2 

b. Biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput 

Luas taman kota × harga rumput = 12 × Rp15.000 

           = Rp180.000 

Jadi, biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli rumput adalah 

Rp180.000  
 



362 
 

 

 

 

Lampiran 49 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-06 TIPE GAYA BELAJAR 

VISUAL 
 

P : Selamat siang, Nisya. 

E-06 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana dengan ulangan matematika kemarin, yakin dapat 

mengerjakan semua soal dengan benar atau tidak? 

E-06 : Yakin, Bu. 

P : Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-06 : Sangat mudah sekali, Bu. 

P : Nah, kalau sangat mudah coba jelaskan informasi apa saja yang kamu 

peroleh dari soal nomor satu? 

E-06 : Ya informasinya itu, Bu, macam-macam ukuran panjang sisi-sisi. 

P : Menurut kamu, informasi itu menunjukkan ukuran panjang sisi-sisi dari 

bangun datar apa? 

E-06 : Emm, segitiga, Bu. 

P : Yakin semua ukuran panjang sisi-sisi yang ada pada soal itu miliknya 

sisi-sisi pada segitiga? 

E-06 : Tidak, Bu.  

P : Lalu mengapa tadi kamu menjawab kalau informasi itu menunjukkan 

ukuran panjang sisi-sisi dari bangun datar segitiga? 

E-06 : Karena banyak sisinya itu ada tiga, Bu. Seperti nomor (1a) ini ukuran 

panjang sisi-sisinya 4cm, 7cm, dan 11 cm kan ada tiga, Bu. Untuk nomor 

(1b), (1c), (1d) juga banyaknya ada tiga, Bu. 

P : Lalu, apa yang membuat kamu tidak yakin menjawab kalau ukuran 

panjang sisi-sisi yang ada pada soal itu milik sisi-sisi pada segitiga? 

E-06 : Karena, walaupun ukuran panjang sisinya ada tiga belum tentu kan dia 

segitiga, Bu. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali untuk 

kamu kerjakan? 

E-06 : Saya mengira pertama kali saya melihat soal nomor 1 ini, saya harus 

cari kelilingnya. 

P : Menurut kamu, ide apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

E-06 : ide saya untuk mengerjakan soal tersebut dari dugaan saya pertama kali 

adalah menjumlahkan sisi-sisi yang ada. 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan apa saja 

dalam soal ini? 
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E-06 : Yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan panjang sisi-sisi dari 

segitiga dan kelilingnya, Bu. 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-06 : Paham, Bu. 

P : Adakah ide yang sama dengan soal yang ditanyakan? 

E-06 : Maksudnya bagaimana, Bu? 

P : Adakah pertanyaan yang sama dengan pertanyaan pada soal? 

E-06 : Ada, Bu. Misalnya, Apakah ukuran tersebut merupakan ukuran 

segitiga? Carilah kelilingnya! Seperti itu, Bu. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-06 : Jadi, dari macam-macam panjang sisi-sisi yang diketahui itu saya harus 

mencari tahu terlebih dahulu yang merupakan ukuran panjang sisi-sisi 

segitiga. Kemudian, saya harus mencari juga kelilingnya, Bu. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-06 : a+b > c dan s+s+s (subjek menuliskan dikertas yang disediakan) 

P : Nah, a ditambah b lebih dari c itu rumus apa? 

E-06 : Itu rumus ketaksamaan segitiga, Bu. 

P : Lalu, rumus s+s+s itu rumus apa? 

E-06 : s+s+s itu rumus keliling segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus tersebut? 

E-06 : Karena untuk mencari tahu sisi-sisi yang di soal itu merupakan segitiga 

atau bukan memang harus pakai ketaksamaan segitiga, Bu. Jadi, a 

ditambah b itu karena sisi a dan sisi b merupakan sisi terpendek jika 

dibandingkan dengan sisi c dan hasil penjumlahan sisi terpendek itu 

harus lebih besar dari sisi terpanjangnya yaitu sisi c. Sedangkan supaya 

tahu keliling segitiga itu berapa, saya jumlahkan sisi-sisinya. Jadi saya 

gunakan rumus s+s+s. 

P : Menurutmu, apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : Syaratnya itu harus memperhatikan satuan yang ada pada soal. Seperti 

pada nomor (1c) satuannya ada yang berbeda, Bu. Harus saya samakan 

terlebih dahulu satuan yang beda itu, barulah dapat saya kerjakan. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih 

dulu? 

E-06 : Saya kerjakan dulu ketaksamaan segitiganya, setelah itu saya kerjakan 

cara mencari tahu kelilingnya. Kemudian saya simpulkan sisi tersebut 

merupakan sisi segitiga atau bukan. 

P : Mengapa yang kamu kerjakan lebih dahulu adalah ketaksamaan 

segitiga, kemudian mencari keliling baru didapatkan kesimpulannya? 

E-06 : Karena, untuk medapatkan kesimpulan sisi tersebut merupakan segitiga 

atau bukan saya harus tahu terlebih dulu dengan cara menjumlahkan sisi 

terpendeknya kemudian dibandingkan denga sisi terpanjangnya. Setelah 

tahu itu, saya cari kelilingnya. Kemudian, yang terakhir kesimpula kan 

biasanya di akhir jawaban itu kesimpulannya. 
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P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal hingga akhir! 

E-06 : Pertama yang saya kerjakan adalah mencari tahu sisi-sisi 4 cm, 7 cm, 

11 cm merupakan sisi segitiga menggunakan ketaksamaan segitiga. Sisi 

terpendeknya adalah 4 cm dan 7 cm kemudian saya jumlahkan sisi 

tersebut dan saya bandingkan dengan sisi terpanjangnya 11 cm. Hasilnya 

itu sama, Bu. Kemudian.....(terhenti) 

P : Maksudnya sama itu bagaimana? 

E-06 : Jadi, 4 cm ditambah 7 cm hasilnya 11cm. Nah, 11 cm saya bandingkan 

dengan sisi terpanjang 11 cm, berarti 11 cm sama dengan 11 cm. 

Hasilnya sama, begitu. Jadi, sisi-sisi tersebut tidak merupakan sisi 

segitiga. Setelah itu, saya cari kelilingnya dengan menjumlahkan sisi-sisi 

4 cm ditambah 7 cm ditambah 11 cm, hasilnya 22 cm. Jadi kelilingnya 

22 cm. 

P : Tadi kamu jawab sisi-sisi tersebut bukan sisi-sisi segitiga, lalu mengapa 

kamu cari kelilingnya? 

E-06 : Karena tadi kelilingnya ditanyakan juga. 

P : Coba dilihat lagi pertanyaannya. Apakah pertanyaannya meminta setiap 

soal dicari kelilingnya? Atau dicari kelilingnya setelah mengetahui sisi-

sisi tersebut merupakan panjang sisi-sisi segitiga? 

E-06 : Oh iya maaf, Bu. Seharusnya setelah tahu dia itu segitiga atau bukan 

baru dicari kelilingnya. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-06 : Sudah, Bu. Hanya yang mencari kelilingnya tadi saya kurang paham 

sedikit dengan pertanyaannya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-06 : Ada, Bu. Dulu pernah diberi tugas sama Bu Lis untuk membuat segitiga 

dari potongan-potongan lidi. Dari situ supaya membentuk segitiga saya 

harus memperhatikan ukuran panjang sisi-sisinya. 

P : Pernahkah kamu menjumpai soal yang menyerupai soal tersebut? 

E-06 : Pernah, Bu. Misalnya.....saya lupa, Bu angkanya tapi persis dengan soal 

ini hanya beda angka saja. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-06 : Untuk mengetahui sisi-sisi yang ditanyakan segitiga atau bukan harus 

menjumlahkan sisi terpendek kemudian membandingkan sisi 

terpanjangnya. Jika dia segitiga, barulah dicari kelilingnya. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-06 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-06 : Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dan keliling segitiganya. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-06 : Ukuran panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya, Bu. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 
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E-06 : Langkah pertamanya saya tuliskan dulu rumus keliling segitiga ABC, 

karena di soal diketahui keliling segitiga ABC. Setelah itu ukuran yang 

sebenarnya saya misalkan dengan huruf 𝑥. Kemudian pada ukuran 

perbandingan masing-masing sisinya saya kalikan dengan 𝑥. Jadi 

panjang AB adalah 1𝑥, panjang BC 4𝑥, panjang AC 4𝑥. Kemudian, saya 

jumlahkan sisi-sisi tersebut, hasilnya adalah 9𝑥. Karena pada soal 

diketahui kelilingnya adalah 27, jadi untuk mencari nilai 𝑥, 27 dibagi 9. 

Hasilnya adalah 3. 3 merupakan ukuran panjang sisi yang sebenarnya AB 

dari 1 × 3, sedangkan panjang sisi BC dan AC adalah 12 dari 4 × 3. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : Syaratnya saya harus tahu kelilingnya dan menjumlah panjang sisi 

perbandingannya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-06 : Ada, Bu. Matematika itu banyak hubungannya sama kehidupan sehari-

hari, tapi saya kurang tahu masalah ini hubungannya apa dengan 

kehidupan sehari-hari. 

P : Ketika kamu menggambar sebuah taman segitiga pada kertas, kemudian 

hendak membuat taman tersebut menjadi taman nyata di depan rumahmu 

dan lebih besar, apakah bisa menggunakan konsep ini? 

E-06 : Oh, iya bisa, Bu.  

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-06 : Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga yang 

hanya diketahui perbandingan sisi-sisinya dan kelilingnya saya harus 

menjumlahkan perbandingan sisi-sisi tersebut kemudian kelilingnya saya 

bagi dengan hasil penjumlahan perbandingan sisi tersebut. Setelah itu, 

saya kalikan perbandingan tersebut dengan hasil dari keliling dibagi 

penjumlahan perbandingan sisi. 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-06 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-06 : informasinya banyak, Bu. Merupakan segitiga sama kaki, yang sama 

ukurannya 5 cm, eh, 5 meter, terus tingginya 3 meter, panjang sisi lainnya 

8 meter, biaya rumput per meter 12.500 rupiah. 

P :Nah, panjang sisi lainnya 8 meter, maksudnya itu sisi yang mana ya, 

Nis? 

E-06 : Alasnya segitiga, Bu. Kan tingginya ada, lalu sisi yang sama 5 meter 

menurut saya alasnya yang 8 meter, ini saya gambar, Bu dipekerjaan 

saya. 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-06 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput supaya tamannya 

tertutupi rumput? 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-06 : rumus luas segitiga, Bu. 
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P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-06 : Karena supaya rumput menutupi seluruh taman bermain itu saya harus 

mencari luasnya terlebih dahulu. 

P : Lalu? 

E-06 : Lalu setelah dapat luasnya saya kalikan luas tamannya dengan harga 

rumput permeter 12.500, sudah ketemu hasilnya Bu. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-06 : Dugaan pertama kali saya ya menghitung luas segitiga dulu, baru 

kemudian menghitung biaya rumputnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-06 : Syaratnya ukurannya harus sama dulu baru bisa dikerjakan, Bu? 

P : maksudnya ukurannya harus sama bagaimana Nis? 

E-06 : Ukuran ini, Bu, harus sama-sama meter semua, kalau misal yang ini 

centimeter ya harus disamakan ke meter dulu. 

P : Oh, yakin centimeter dan meter itu namanya ukuran? 

E-06 : Bukan ya, Bu? Namanya satuan ukuran panjang tamannya, Bu. 

(tertawa) 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-06 : Kesimpulannya biaya keseluruhannya Rp150.000 untuk menanami 

taman tersebut dengan rumput. 

P : Ada kesimpulan lain dalam mengerjakan soal tersebut langkahnya 

seperti apa? 

E-06 : Tidak, Bu. Hanya seperti tadi, dicari dulu luasnya kemudian hasil 

luasnya dikalikan dengan biaya rumput per meter. 

P : Baik, Nissya. Terima kasih untuk waktu luangnya. Belajar terus ya. 

E-06 : Iya, Bu. Sama-sama. 
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Lampiran 50 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-24 TIPE GAYA BELAJAR 

VISUAL 
 

 

P : Selamat siang, Nafish. 

E-24 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana dengan ulangan matematika kemarin, yakin dapat 

mengerjakan semua soal dengan benar atau tidak? 

E-24 : InsyaAllah yakin benar, Bu. 

P : Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-24 : Cukup mudah, Bu. 

P : Cukup mudah? Berarti kurang mudah dipahami? Coba jelaskan kalimat 

mana yang kurang dipahami? 

E-24 : Kalimat ini, ‘Caramu memperoleh keliling’ itu saya ragu harusnya saya 

cukup menjelaskan cara memperoleh kelilingnya atau saya cari 

kelilingnya, Bu? 

P : Coba, kamu lihat pekerjaanmu, bagaimana dengan pekerjaanmu itu? 

E-24 : Iya, akhirnya di pekerjaan saya ini saya tuliskan cara memperoleh 

kelilingnya dan hasil kelilingnya, Bu. 

P :Ya, bagus itu sudah tepat. Lalu, informasi apa saja yang kamu peroleh 

dari soal tersebut? 

E-24 : Informasinya macam-macam ukuran panjang sisi-sisi. 

P : Menurut kamu, informasi itu menunjukkan ukuran panjang sisi-sisi dari 

bangun datar apa? 

E-24 : Ada yang segitiga dan ada yang bukan, Bu. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali untuk 

kamu kerjakan? 

E-24 : Pertama kali saya berpikir harus cari tahu dulu sisi-sisi yang ada di soal 

yang miliknya segitiga yang mana saja. Terus saya cari kelilingnya. 

P : Menurut kamu, ide apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

E-24 : ide saya untuk mengerjakan soal tersebut pakai ketaksamaan segitiga 

terus kelilingnya menjumlahkan sisi-sisinya. 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan apa saja 

dalam soal ini? 

E-24 : Yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan panjang sisi-sisi dari 

segitiga dan kelilingnya. 
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P : Kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-24 : Paham, Bu. 

P : Adakah ide yang sama dengan soal yang ditanyakan? 

E-24 : Tidak ada, Bu. 

P : Mengapa tidak ada? Pernah menjumpai soal yang mirip seperti ini 

tidak? 

E-24 : Pernah, Bu. 

P : Bagaimana bunyi pertanyaan soal yang mirip dengan soal ini? 

E-24 : Tentukan mana saja ukuran dari suatu segitiga, seperti itu kalau tidak 

salah, Bu. (tertawa)  

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-24 : Dari beberapa panjang sisi-sisi di soal saya selidiki ukuran sisi-sisi 

segitiga yang mana saja kemudian dihitung kelilingnya. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-24 : Kalau mencari dia segitiga atau bukan ini a+b > c. Kalau mencari 

kelilingnya ini s+s+s (subjek menuliskan dikertas yang disediakan) 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus-rumus tersebut? 

E-24 : Karena......(diam) 

P : Iya karena apa? Salah juga tidak apa-apa, lanjutkan saja. 

E-24 : Karena setahu saya untuk mengetahui dia segitiga atau bukan dengan 

menjumlahkan kedua sisi terpendeknya lalu dibandingkan dengan sisi 

terpanjang, kalau jumlah sisi terpendek lebih besar dari sisi terpanjang ya 

dia segitiga. Kalau lebih kecil atau sama dengan ya bukan. Kalau mencari 

keliling segitiga itu harus menjumlahkan semua sisi-sisinya. Semua 

bangun datar juga begitu, Bu untuk tahu kelilingnya berapa tinggal 

dijumlahkan saja sisi-sisi seluruhnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-24 : Syaratnya memperhatikan satuannya, Bu, biar sama semua dulu baru 

bisa dicari dia segitiga atau bukan dan dicari kelilingnya. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih 

dulu? 

E-24 : Yang dikerjakan dulu ketaksamaan segitiganya, terus kesimpulan dia 

bisa dibuat segitiga atau tidak, terus menghitung kelilingnya. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1b) dari awal hingga akhir! 

E-24 : Jadi saya selidiki dulu ketaksamaan segitiganya. 4 cm dan 7 cm saya 

jumlahkan sisi tersebut karena dua sisi terpendek terus saya bandingkan 

dengan 11 cm yang paling panjang. Hasilnya 4+7= 11, ternyata hasil 

enjumlahannya sama dengan sisi terpanjang jadi kesimpulannya tidak 

bisa dibuat segitiga. Kalau kelilingnya saya jumlahkan saja sisi-sisi itu 

jadi 4 cm+ 7 cm + 11 cm hasilnya 22 cm. 

P : Tadi kamu jawab dia bukan segitiga lalu mengapa kamu cari 

kelilingnya? 

E-24 : Kan disuruh mencari kelilingnya juga, Bu. 
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P : Apakah pertanyaannya meminta setiap soal dicari kelilingnya? Atau 

dicari kelilingnya setelah kita tahu dia segitiga? 

E-24 : Emmmm, dicari setelah tahu dia segitiga, Bu.. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-24 : Sudah, Bu. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? Jika ya, apa? 

E-24 : Ya memiliki, Bu. Untuk membuat pagar taman yang bentuknya 

segitiga, atau mungkin kndang ayam mau dibentuk segitiga jadi harus 

memperhatikan ukurannya. (tertawa) 

P : Pernahkah kamu menjumpai soal yang menyerupai soal tersebut? 

E-24 : Tidak, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-24 : kesimpulannya supaya tahu segitiga atau bukan jumlahkan sisi 

terpendek lalu hasilnya dibandingkan dengan sisi terpanjang, terus dicari 

kelilingnya. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-24 : Mudah, Bu. Tapi sedikit bingung waktu mengerjakannya. 

P : Baik, informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-24 : Perbandingan AB:BC:CA adalah 1:4:4 dan keliling segitiga ABC 27 

centimeter. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-24 : Panjang sisi sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 

E-24 : Pertamanya saya jumlahkan dulu perbandingan sisi-sisi segitiga yang 

diketahui, kemudian setiap ukuran sisi perbandingannya saya bagi 

dengan jumlah semua perbandingannya terus dikalikan dengan keliling 

segitiga yang diketahui. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-24 : kelilingnya harus ada, terus perbanndingan tiap sisinya juga harus 

diselidiki dia memang segitiga atau bukan, karena kalau bukan segitiga 

tidak perlu saya lanjutkan pekerjaan saya, Bu. (tertawa) 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? Jika ya, apa? 

E-24 : Banyak, Bu. Seperti skala-skala itu lho, Bu, antara yang digambar kan 

diperkecil, kalau sebenarnya itu berapa. Ya seperti itu, Bu saya bingung 

bagaimana cara mejelaskannya.  

P : Misalkan begini, ketika kamu menggambar sebuah taman segitiga pada 

kertas, kemudian hendak membuat taman tersebut menjadi taman nyata 

di depan rumahmu dan lebih besar, apakah bisa menggunakan konsep 

ini? 

E-24 : Iya, seperti itu tadi saya mau menjawabnya, Bu. (tertawa) 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 
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E-24 : Kesimpulannya yaitu harus membagi antar ukuran pada perbandingan 

dengan jumlah semua sisi perbandingan kemudian dikalikan dengan 

keliling segitiga. 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-24 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-24 : Informasinya dia itu segitiga sama kaki ukurannya 5 meter, terus 

tingginya 3 meter, panjang sisi lainnya 8 meter, biaya rumput per meter 

12.500 rupiah. 

P : Panjang sisi lainnya 8 meter, 8 meter itu di bagian mana, Fish? 

E-24 : Alasnya segitiga, Bu. Ini gambar saya seperti ini. (menunjukkan gambar 

di pekerjaan) 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-24 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput supaya tamannya 

tertutupi rumput? 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-24 : Rumus luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-24 : Karena rumputnya harus ditanam di taman itu secara keseluruhan, 

berarti menghitung luasnya, Bu. Lalu hasil dari luasnya saya kali dengan 

12.500 yaitu harga rumputnya. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-24 : Menghitung luas taman bermain, terus menghitung biaya rumput 

seluruhnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-24 : Syaratnya saya hrus menggambar dulu bentuk taman itu seperti ini, jadi 

saya tahu alasnya mana, tingginya mana. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-24 : Kesimpulannya jika ada soal seperti ini harus dihitung dulu luasnya 

terus luasnya dikalikan dengan harga rumput per meternya. Jadi biaya 

untuk membeli rumput keseluruhan Rp150.000. 

P : Cukup, Nafish. Terima kasih untuk waktu luangnya. Belajar terus ya. 

E-24 : Sama-sama, Bu. 
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Lampiran 51 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-08 TIPE GAYA BELAJAR 

AUDITORIAL 
 

 

P : Selamat siang, Ardhian. 

E-08 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana ulangan matematika kemarin, bisa mengerjakan tidak? 

E-08 : Sedikit, Bu. 

P : Kenapa sedikit? Susah memahami soalnya atau tidak belajar 

sebelumnya? 

E-08 : Ada yang paham ada yang tidak, tapi banyak yang paham Bu. Tidak 

belajar saja semalam. 

P : Baik. Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-08 : Lumayan susah. 

P : Susahnya bagian mana? 

E-08 : Bagian perintah yang suruh menjelaskan secara rinci cara memperoleh 

keliling. 

P : Kamu tahu tidak cara memperoleh keliling segitiga itu bagaimana? 

E-08 : Menjumlahkan sisi-sisinya. 

P : Lalu, menurut kamu keliling yang merupakan sisi segitiga dari soal 

nomor satu mana saja? 

E-08 : Yang 1b dan 1c, karena sisi terpendeknya kalau dijumlahkan lebih besar 

dari sisi terpanjangnya. Jadi b dan c itu sisi-sisinya segitiga. 

P : Bagus. Kalau sudah tahu b dan c merupakan sisi segitiga mengapa tidak 

kamu hitung kelilingnya? 

E-08 : Karena, saya ragu, Bu. Maksudnya perintah ini mencari keliling segitiga 

ini semua atau hanya diminta menunjukkan rumus segitiga asalnya 

darimana, begitu Bu. 

P : Coba perhatikan lagi soalnya, disitu kalimatnya perintahnya dibaca lagi. 

E-08 : Berikan penjelasanmu dengan rinci yang merupakan panjang sisi-sisi 

dari suatu segitiga dan caramu memperoleh kelilingnya. 

P : Nah, kamu paham dengan kata imbuhan ‘nya’ pada kata ‘kelilingnya’? 

E-08 : Oh, berarti keliling yang merupakan segitiga saja Bu. 

P : Benar. Sekarang informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-08 : Informasinya seprtinya ini saja, hanya macam-macam sisi-sisi. 

P : Dugaan apa yang muncul pertama kali untuk kamu kerjakan? 



372 
 

 

E-08 : Pertama kali yang harus dikerjakan mencari tahu mana sisi-sisi ini yang 

termasuk segitiga. 

P : Menurut kamu, ide apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal 

tersebut? 

E-08 : Idenya menggunakan konsep ketaksamaan segitiga.. 

P : Baik. Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan 

apa saja dalam soal ini? 

E-08 : Yang ditanyakan adalah manakah yang merupakan panjang sisi-sisi dari 

segitiga dan kelilingnya.. 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-08 : Paham, Bu. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-08 : Dari macam-macam panjang sisi-sisi tersebut saya harus menyelidiki 

mana ukuran panjang sisi-sisi segitiga. Terus, saya cari kelilingnya. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus ini? 

E-08 : Karena agar tahu sisi-sisi yang di soal itu merupakan segitiga atau bukan 

menggunakan ketaksamaan segitiga. Terus, agar tahu keliling segitiga itu 

berapa, saya jumlahkan sisi-sisinya, yaitu s+s+s. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-08 : Tidak ada, Bu. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih 

dulu? 

E-08 : Yang dikerjakan dulu adalah mencari tahu sisi-sisi mana yang 

merupakan segitiga, terus cari keliling segitiga itu. 

P : Mengapa yang kamu kerjakan lebih dahulu adalah ketaksamaan 

segitiga, kemudian mencari keliling baru didapatkan kesimpulannya? 

E-08 : Karena, untuk mengetahui sisi tersebut merupakan segitiga atau bukan 

saya cari dengan menjumlahkan sisi terpendeknya dibandingkan sisi 

terpanjangnya. Terus saya cari kelilingnya. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1c) dari awal hingga akhir! 

E-08 : Tidak tahu, Bu. Yang ini susah, Bu. Karena ini ada 
1

2
 𝑚, tapi yang ini 3 

dm dan 4 dm, jadi saya bingung harus bagaimana. Tapi sepetinya itu sisi-

sisinya segitiga, tidak tahu caranya bagaimana. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-08 : Belum, Bu. Tapi ada yang sudah sesuai yang nomor 1a, 1b, 1d, hanya 

yang nomor 1c saja yang tidak sesuai dengan informasi yang ada. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-08 : Emm...(diam) 

P :Coba dipikir dulu, kira-kira disekitar kamu ada hal yang menggunakan 

konsep ketaksamaan segitiga tidak? 

E-08 : Tidak ada, Bu. 

P : Yakin? 
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E-08 : Yakin tidak yakin, Bu. Mungkin ada hubungannya, Bu. Tapi saya 

tidak tahu. 

P : Pernahkah kamu menjumpai soal yang menyerupai soal tersebut? 

E-08 : Pernah, Bu. Di buku matematika ada soal seperti ini tapi hanya mencari 

kelilingnya dan satuannya juga sama. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-08 : Kesimpulannya yang merupakan segitiga adalah sisi-sisi pada nomor 

1b dan 1c. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-08 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-08 : Perbandingan panjang sisi segitiga dan keliling yang sebenarnya.. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

E-08 : Ukuran panjang sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 

E-08 : Jadi dicari panjang sisi yang sebenarnya, yang pertama mencari panjang 

sisi AB yaitu membandingkan sisi perbandingannya dengan jumlah 

perbandingannya terus dikalikan dengan keliling sebenrnya. Jadi, 1 per 9 

dikalikan 27 sama dengan 3. Untuk panjang sisi BC adalah 4 per 9 

dikalikan 27 sama dengan 12, terus panjang sisi AC 4 per 9 dikalikan 27 

sama dengan 12. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-08 : Syaratnya menjumlah panjang sisi perbandingannya. 

P : Apakah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide matematika 

di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-08 : Ada, Bu. Seperti mencari tahu ukuran taman segitiga yang sebenarnya, 

tapi yang ada hanyalah gambar taman segitiga di kertas. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-08 : Jadi, ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga dapat diketahui jika 

menjumlahkan perbandingan sisi-sisi tersebut terus setiap ukuran 

perbandingannya saya bagi dengan hasil penjumlahan perbandingan sisi 

tersebut.  

P : Terus bagaimana? 

E-08 : Terus, saya kalikan perbandingan tersebut dengan hasil dari keliling 

dibagi penjumlahan perbandingan sisi. 

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-08 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-08 : Segitiga sama kaki, ukurannya yang sama 5 meter, terus tingginya 3 

meter, panjang sisi lainnya 8 meter, biaya rumput per meter 12.500 

rupiah. 

P : Nah, panjang sisi lainnya 8 meter, maksudnya itu sisi yang mana? 

E-08 : Alasnya segitiga, Bu.  
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P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 

E-08 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-08 : Luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-08 : Karena, supaya tahu biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput 

yang menutupi seluruh taman itu saya harus cari luasnya, setelah dapat 

luasnya saya kalikan luas tamannya dengan harga rumput permeter 

12.500, biaya membeli rumput Rp150.000. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-08 : Menghitung luas tamannya dulu. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-08 : Syaratnya harus tahu ukuran panjang alas taman segitiga, harus tahu 

luasnya juga. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-08 : Kesimpulannya mencari tahu dulu luasnya kemudian dikalikan dengan 

biaya rumput per meter. 

P : Terima kasih, Ardhian. Semangat belajar terus, ya. 

E-08 : Iya, Bu. 
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Lampiran 52 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-20 TIPE GAYA BELAJAR 

AUDITORIAL 
 

 

P : Selamat siang, Lidia. 

E-20 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana dengan ulangan matematika kemarin, yakin dapat 

mengerjakan semua soal dengan benar atau tidak? 

E-20 : Tidak yakin, Bu. 

P : Mengapa tidak yakin? 

E-20 : Karena waktu mengerjakan saya tidak percaya diri dengan jawaban 

yang saya tulis. 

P : Kalau begitu, Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah 

soalnya mudah dipahami? 

E-20 : Cukup mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor satu? 

E-20 : Informasinya disini tersedia bermacam-macam panjang sisi-sisi antara 

segitiga dan tidak. 

P : Dugaan apa yang muncul pertama kali untuk kamu kerjakan? 

E-20 : Pertama-tama saya berpikir untuk mengerjakan penjumlahan sisi 

terpendeknya. 

P : Lalu? 

E-20 : Terus setelah dijumlahkan baru dibandingkan dengan sisi terpanjang, 

baru dapat disimpulkan dia sisi-sisi segitiga atau bukan, seperti itu Bu. 

P : Konsep apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

E-20 : Konsep ketidaksamaan segitiga. 

P : Apa saja yang ditanyakan dalam soal ini? 

E-20 : Intinya yang ditanyakan kita diminta menyelidiki sisi-sisi yg di soal itu 

mana saja yang dapat dibuat segitiga, seperti itu Bu. 

P : Apa kamu yakin, pertanyaan yang diminta pada soal hanya itu saja? 

E-20 : Yakin, Bu. 

P : Coba dibaca lagi soalnya dengan cermat! 

E-20 : Ini, Bu, ada yang terlewat pertanyaannya, di soal juga diminta cara 

memperoleh kelilingnya. 

P : Apa kamu paham dengan semua yang ditanyakan tersebut? 

E-20 : Paham, Bu. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-20 : Maksudnya adalah diminta mencari sisi-sisi yang dapat dijadikan 

segitiga dan diminta menghitung keliling segitiganya.. 
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P : Mengapa di pekerjaanmu ini tidak kamu hitung keliling segitiganya? 

E-20 : Karena saya tidak membaca perintah soal dengan baik, Bu. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-20 : a+b > c dan s+s+s (subjek menuliskan dikertas yang disediakan) 

P : Nah, a ditambah b lebih dari c itu rumus apa? 

E-20 : Ketidaksamaan segitiga. 

P : Lalu, rumus s+s+s itu rumus apa? 

E-20 : Keliling segitiga. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus tersebut? 

E-20 : Supaya bisa menghitung keliling segitiga, saya harus tahu dulu mana 

saja sisi-sisi yang dapat dibuat segitiga dulu, Bu. Kalau sisi-sisi tersebut 

tidak dapat dibuat segitiga, berarti tidak perlu saya hitung kelilingnya 

karena bukan sisi segitiga. 

P : Menurutmu, apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menjawab soal tersebut? 

E-20 : Tidak ada syaratnya, Bu, dari soal itu sudah bisa dijawab langsung 

sesuai dengan yang diketahui di soal. 

P : Mengapa paada pekerjaanmu nomor 1c ini ada angka 5? Darimana asal 

angka 5 ini? 

E-20 : Itu dari 
1

2
 𝑚 saya jaadikan ke 𝑑𝑚, jadi harus saya kalikan 10 hasilnya 5 

dm. 

P : Mengapa tidak kamu tuliskan satuannya?  

E-20 : Tidak, Bu, supaya mengerjakannya cepat dan tidak kehabisan waktu. 

P : Apa kamu paham dari nomor 1a sampai dengan 1d ini satuannya apa 

saja? 

E-20 : Paham, Bu. Satuaanya 𝑐𝑚 semua, kecuali yang 1c saya jadikan ke 𝑑𝑚, 

saya oret-oret dulu di kertas oret-oretan. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih 

dulu? 

E-20 : Saya harus mencari ukuran panjang sisi-sisi yang dapat dibuat segitiga. 

Kalau sudah tahu mana saja yang dapat dibuat segitiga dicari juga 

keliling segitiga tadi. 

P : Mengapa yang kamu kerjakan lebih dahulu adalah ketaksamaan 

segitiga, bukan kelilingnya saja dulu? 

E-20 : Kalau kelilingnya dulu, belum tentu itu keliling segitiga. Karena, setahu 

saya yang bisa dihitung keliling di soal ini itu sisi-sisi yang membentuk 

segitiga. 

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal hingga akhir! 

E-20 : Pertama yang saya kerjakan adalah mencari tahu sisi-sisi 4 cm, 7 cm, 

11 cm merupakan sisi segitiga menggunakan ketaksamaan segitiga. Sisi 

terpendeknya adalah 4 cm dan 7 cm kemudian saya jumlahkan sisi 

tersebut dan saya bandingkan dengan sisi terpanjangnya 11 cm. Hasilnya 

itu sama dengan sisi terpanjang. Jadi, sisi 4 cm, 7 cm, 11 cm dapat 

dijadikan segitiga. 
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P : Mengapa jika jumlah antar sisi terpendek hasilnya sama dengan sisi 

terpanjang dapat dijadikan segitiga? 

E-20 : Karena ukurannya pas, mungkin, Bu. Saya tahunya dia dapat diajadikan 

segitiga kalau jumlah terpendeknya lebih besar dari sisi terpanjangnya. 

Kalau hasil jumlah terpendeknya kurang dari yang terpanjang, tidak 

dapat dijadikan segitiga. Kalau ini hasilnya sama dengan jadi saya kurang 

yakin dengan jawaban saya, Bu.  

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-20 : Belum, Bu. Kurang menghitung kelilingnya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-20 : Ada, Bu. Mungkin besok kalau saya jadi insinyur terus mau membuat 

rumah yang bentuknya segitiga, saya harus merinci dulu ukuran sisi-sisi 

rumah itu sekiranya bisa membentuk segitiga atau tidak. 

P : Pernahkah kamu menjumpai soal yang menyerupai soal tersebut? 

E-20 : Pernah, Bu. Di soal kuis matematika, dan di buku paket matematika. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-20 : Kesimpulannya, mencermati setiap sisi-sisi yang ada yang dapat dibuat 

segitiga antara sisi terpendek dan sisi terpanjangnya. Sisi-sisi terpendek 

dijumlahkan harus lebih besar dari sisi terpanjangnya baru dapat 

disimpulkan kalau sisi-sisi tersebut dapat dijadikan segitiga. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-20 : Tidak, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-20 : Panjang sisi segitiga ABC adalah 1:4:4. Terus kelilingnya 27 𝑐𝑚. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-20 : Ukuran panjang sisi-sisi yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 

E-20 : Panjang sisi segitiga ABC yang perbandingan ini saya jumlahkan, jadi 

1 tambah 4 tambah 4 hasilnya 9. 

P : Mengapa dijumlahkan? 

E-20 : Karena bersangkutan dengan keliing segitiga, Bu. 

P : Lalu bagaimana? 

E-20 : Lalu, kelilingnya 27 cm ini saya bagi dengan jumlah paanjang sisi tadi 

yaitu 9, hasilnya 3. 

P : Kamu yain dengan jawabanmu ini? 

E-20 : Tidak, Bu. 

P : Jawaban 3 ini untuk ukuran panjang sisi yang sebenarnya? 

E-20 : Iya, Bu. 

P : Sisi yang mana itu yang ukuran panjangnya 3? 

E-20 : Semuanya. 

P : Sekarang kalau semua sisi segitiga ini ukurannya adalah 3, lalu berapa 

keliling segtiganya? 

E-20 : Sembilan, Bu. 
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P : Apakah sama dengan informasi yang ada pada soal? 

E-20 : Berbeda, Bu. 

P : Lalu adakah cara lain yang dapat digunakan untuk menjawab soal ini? 

E-20 : Apakah mungkin setiap ukuran panjang sisi dalam perbandingan ini 

saya hitung satu persatu, ya Bu? 

P : Mengapa kamu berpikiran seperti itu? 

E-20 : Supaya tahu ukuran sebenarnya satu-satu juga, Bu. 

P : Lanjutkan saja, sambil dioret-oret dikertas ini juga tidak apa-apa. 

E-20 : Sebentar Bu. Jadi, mungkin setiap ukurannya ini misal ukuran panjang 

sisi yang 1 ini saya bagi juga dengan yang sama-sama ukuran yang ada 

diperbandingan ini. Tapi, setelah itu.....(diam) 

P : Tidak apa-apa santai saja, dipikir sambil dioret-oret saja. 

E-20 : Tidak tahu, Bu. Saya kurang paham cara menyelesaikannya. 

P : Baik. Menurutmu apa syarat yang harus da dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-20 : Syaratnya saya harus tahu kelilingnya dan menjumlah panjang sisi 

perbandingannya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-20 : Tidak ada, Bu. 

P : Coba dengarkan, Ibu ya? Ketika kamu menggambar sebuah rancangan 

taman segitiga pada kertas, kemudian hendak membuat taman tersebut 

menjadi taman nyata di depan rumahmu dan lebih besar, apakah bisa 

menggunakan konsep perbandingan ini? 

E-20 : Emm.....iya bisa, Bu.   

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-20 : Sebenarnya mudah, Bu. Tapi saya lupa cara mencari luas segitiga itu 

bagaimana, jadi saya tidak yakin dengan jawaban saya. 

P : baik. Lalu, informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-20 : Segitiga sama kaki panjang sisinya adalah 5 m dan 8 m. Terus tingginya 

3 m dan biaya rumputnya Rp12.500. 

P : Segitiga sama kaki panjang sisinya 5 m dan 8 m. Apakah maksud dari 

pekerjaanmu ini panjang sisi yang sama dari segitiga sama kaki ini adalah 

5 m dan 8 m? 

E-20 : Iya, Bu. 

P : Apakah kamu paham dengan yang dimaksud segitiga sama kaki? 

E-20 : Segitiga yang mempunyai panjang sisi yang sama. 

P : Ada berapa sisi yang ukurannya sama pada segitiga sama kaki? 

E-20 : 2 sisi. 

P : Lalu, dari segitiga sama kaki tersebut, dua sisi yang sama panjang 

ukurannya berapa? 

E-20 : Emm....oh 5 meter, Bu. 

P : Lalu yang 8 meter sisi apa? 

E-20 : Berarti 8 m itu alasnya. 

P : Baik, lalu yang ditanyakan dalam soal itu apa? 
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E-20 : Biaya keseluruhan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-20 : rumus luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-20 : Karena supaya rumput menutupi seluruh taman bermain itu saya harus 

mencari luasnya terlebih dahulu. 

P : Lalu? 

E-20 : Lalu setelah dapat luasnya saya kalikan luas tamannya dengan harga 

rumput permeter 12.500. Tapi waktu itu saya lupa luas segitiga itu 

bagaimana, Bu. Tapi sekarang saya ingat, luas segitiga adalah alas kali 

tinggi bagi dua. 

P : Bagus. Dugaan apa yang muncul pertama kali ketika kamu akan 

mengerjakan? 

E-20 : Menghitung luas segitiga dulu, baru kemudian menghitung biaya 

rumputnya. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-20 : Tidak ada, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-20 : Untuk menghitung biaya keseluruhan membeli rumput, harus mencari 

luas taman kemudian dikalikan dengan harga rumput per meternya. 

P : Baik, Lidia. Terima kasih, jangan lupa belajar lagi ya. 

E-20 : Iya, Bu. Sama-sama. 
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Lampiran 53 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-13 TIPE GAYA BELAJAR 

KINESTETIK 
 

 

P : Selamat siang, Desi. 

E-13 : Selamat siang juga, Bu. 

P : Bagaimana dengan ulangan matematika kemarin, kira-kira bisa 

mengerjakan dengan benar semua atau tidak? 

E-13 : Sepertinya, bisa semua, Bu.  

P : Bagus kalau bisa semua. Untuk soal nomor 1 ini, soalnya mudah 

dipahami tidak? 

E-13 : Sangat mudah, Bu. 

P : Coba jelaskan informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-13 : Informasinya itu macam-macam sisi-sisi segitiga, tapi kita belum tahu 

ini sisi segitiga atau bukan terus diketahui juga satuannya. 

P : Menurut kamu, dugaan apa yang muncul pertama kali untuk kamu 

kerjakan? 

E-13 : Dugaan saya pertama kali tidak tahu, Bu. Saya tinggal membaca 

soalnya apa yang ditanyakan apa kemudian langsung saya hitung dulu 

dikertas oret-oretan. 

P : Ketika kamu membaca soal tersebut dengan pertanyaanya, ide apa yang 

muncul dalam benak kamu untuk kamu kerjakan lebih dulu? 

E-13 : Saya cari tahu dulu sisi-sisi itu yang dapat dibuat segitiga yang mana 

saja, kalau sudah saya simpulkan dan saya beri penjelasannya seperti ini, 

Bu. (menunjukkan pekerjaannya). 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan apa saja 

dalam soal ini? 

E-13 : Pertanyaannya itu disuruh menjelaskan mana saja sisi-sisi yang bisa 

dibuat segitiga sama mencari keliling. 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-13 : Paham, Bu. 

P : Adakah pertanyaan lain yang sama dengan pertanyaan pada soal? 

E-13 : Emm, mungkin begini, Bu, seharusnya soalnya, ‘Tentukan mana saja 

yang dapat dibuat segitiga dari bermacam-macam sisi-sisi tersebut dan 

tentukan kelilingnya!’ 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-13 : Maksudnya adalah diminta mencari tahu sisi-sisi tersebut yang bisa 

dibuat segitiga mana saja, terus kalau dia itu segitiga dicari juga 
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kelilingnya. Misal ini, Bu, yang ini dia bukan segitiga, jadi saya tidak 

menghitung kelilingnya. (menunjukkan pekerjaannya) 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-13 : Bisa, Bu. (menuliskan di lembar yang disediakan)  

P : Coba jelaskan masing-masing dari rumus itu? 

E-13 : Jadi yang 𝑎 dan 𝑏 ini sisi terpendek dari tiga sisi yang diketahui, kalau 

yang 𝑐 ini sisi terpanjang dari tiga sisi yang diketahui juga. Kalau 𝑠 ini 

singkatan dari sisi, sisi-sisinya dijumlahkan supaya tahu kelilingnya.  

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus tersebut? 

E-13 : Sebenarya supaya tau dia segitiga atau bukan bisa digambar sesuai 

dengan ukuran yang disoal, Bu. Tapi, kemarin waktu saya mencoba 

menggambarnya dikertas oret-oretan gambarnya saja sudah 

menghabiskan kertas dan ukuran salah satu sisinya di gambar saya ada 

yang beda, jadi tidak saya gambar dan saya gunakan rumus ini saja 

seperti yang diajarkan Ibu. 

P : Menurutmu, apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-13 : Syarat supaya tahu dia segitiga atau bukan itu harus cermat melihat 

mana sisi terpendeknya dan sisi terpanjangnya, cermat memperhatikan 

satuannya. Kalau syarat supaya tahu kelilingnya, harus tahu dulu dia itu 

segitiga atau bukan.   

P : Bagus sekali, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu 

gunakan untuk menyelesaikan soal nomor (1c) dari awal hingga akhir! 

E-13 : Pertama saya lihat satuannya, ternyata satuannya berbeda. Jadi 
1

2
 𝑚 ini 

saya jadikan ke 𝑐𝑚, yang 3 𝑑𝑚 dan 4 𝑑𝑚 juga saya jadikan ke 𝑐𝑚 

supaya sama semua satuannya, kalau sudah sama satuannya, saya hitung 

pakai ketidaksamaan segitiga. Ternyata dia adalah segitiga. Waktu itu, 

saya mengerjakan soal lupa kalau perintahnya ada mencari keliling, Bu, 

jadi menghitung kelilingnya terakhir, ini kelilingnya dibelakang kertas. 

Jadi keliling segitiga ini 30 𝑐𝑚 + 40 𝑐𝑚 + 50 𝑐𝑚 = 120 𝑐𝑚. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

dan sesuai dengan perintah pada soal? 

E-13 : Sudah, Bu.  

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-13 : Apa ya, Bu? Kalau keliling itu hubungannya sama olahraga lari 

mengelilingi lapangan tapi lapangannya bentuknya segitiga, kalau yang 

tentang ketaksamaan segitiga saya tidak tahu, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya, gunakan rumus ketaksamaan segitiga untuk 

mengetahui sisi-sisi yang ada bisa dibuat segitiga atau tidak, memahami 

perintah soal, teliti dengan satuannya, dan itu saja, Bu kesimpulannya. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-13 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 



382 
 

 

E-13 : Keliling segitiga, perbandingan segitiga AB:BC:CA. 

P : Kamu paham tidak, keliling pada soal itu keliling dari perbandingannya 

atau keliling ukuran sebenarnya? 

E-13 : Sebenarnya, Bu.  Kalau keliling perbandingan berarti ya 1 + 4 + 4 = 9 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-13 : Ukuran panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Coba jelaskan langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 

E-13 : Pertama, perbandingan segitiga ini saya jumlahkan karena bersangkutan 

dengan keliling. Terus, masing-masing sisi kan punya angka 

perbandingannya, nah angka itu saya bagi dengan jumlah perbandingan 

yang tadi kemudian saya kalikan dengan keliling yang sebenarnya. 

Karena yang ditanya adalah sisi yang sebenarnya jadi saya kalikan 

dengan keliling yang sebenarnya yang sudah diketahui, Bu. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-13 : Kelilingnya yang sebenarnya harus ada, perbandingan dari masing-

masing sisi harus tahu. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-13 : Waktu menggambar rancangan lapangan dikertas yang kecil, terus mau 

dibuat ke dalam ukuran yang lebih besar, berarti harus menggunakan 

konsep ini, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya itu panjang sisi AB, BC dan CA yang sebenarnya 

adalah 3 𝑐𝑚, 12 𝑐𝑚, dan 12 𝑐𝑚. Yang didapat dari masing-masing sisi 

perbandingannya dibagi dengan jumlah perbandingannya terus dikalikan 

dengan kelilingnya. 

P : Bagus, sekarang ke soal nomor 3. Apakah soalnya mudah dipahami? 

E-13 : Mudah. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-13 : Taman bermain berbentuk segitiga sama kaki, sisi yang sama ukurannya 

5 meter, terus tingginya 3 meter, panjang sisi lainnya 8 meter, biaya 

rumput per meter 12.500 rupiah. 

P : 8 meter itu untuk panjang sisi yang mana? 

E-13 : Ini, Bu. (menunjukkan gambar di pekerjaannya) 

P : Nah, itu 8 meternya kamu gambar di bagian bawah berarti sebagai alas 

segitiga, ya? 

E-13 : Iya. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal itu? 

E-13 : Biaya untuk membeli rumput. 

P : Lalu, kamu gunakan rumus apa untuk menjawab soal tersebut? 

E-13 : Luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 
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E-13 : Karena supaya tamannya tertutupi rumput semua. Berarti, harus 

menghitung luas taman segitiga itu. Terus luasnya saya kalikan dengan 

12.500, karena harga rumput per meter adalah Rp12.500. 

P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-13 : Tidak ada, Bu. Tinggal saya kerjakan saja sesuai dengan pertanyaannya. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-13 : Emm.........???? Ya harus tahu luas tamannya dulu, baru bisa 

menghitung biaya untuk membeli rumput, kalau tidak tahu luas tamannya 

saya tidak tahu cara mengerjakannya, Bu. (tertawa) 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-13 : Kesimpulannya, jika menjumpai soal semacam ini, pastikan dulu 

satuannya sama semua setiap sisi-sisinya, terus hitung luasnya barulah 

diperoleh biaya untuk membeli rumput. 

P : Baik, terima kasih, Desi. Jangan lupa tetap giat belajar, ya. 

E-13 : Iya, Bu. Sama-sama. 
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Lampiran 54 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-22 TIPE GAYA BELAJAR 

KINESTETIK 
 

 

P : Selamat siang, Nafi. 

E-22 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana ulangan matematika kemarin, bisa mengerjakan tidak? 

E-22 : Bisa, Bu. 

P : Kalau begitu, soal nomor satu ini apakah soalnya mudah dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Lalu informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor satu? 

E-22 : Informasinya ini, Bu, ukuran panjang sisi-sisi ada yang segitiga dan ada 

yang bukan, terus disuruh mencari mana sisi-sisi yang ada di soal yang 

bisa dijadikan segitiga. 

P : Setelah kamu menyimpulkan informasi tersebut, dugaan apa yang 

muncul pertama kali untuk kamu kerjakan? 

E-22 : Yang harus saya kerjakan pertama kali adalah menjumlahkan yang 

paling kecil terus saya kurangi dengan yang paing besar. 

P : Apa maksudnya yang paling kecil dan paling besar? 

E-22 : Ini, Bu, 4 cm dan 7 cm kan paling kecil angkanya jika dibandingkan 

dengan 11 cm. Terus yang 11 cm ini yang paling besar jika dibandingkan 

dengan 4 cm dan 7 cm. 

P : Coba, kalau Ibu menuliskan angka 4 dengan ukuran yang besar sampai 

memenuhi satu lembar kertas dibandingkan Ibu menuliskan angka 4 

dengan ukuran hanya memenuhi lebar 1 garis kertas ini, yang paling kecil 

yang mana? 

E-22 : Yang paling kecil jelas yang ini, Bu. (menunjuk angka 4 dengan ukuran 

hanya memenuhi lebar 1 garis kertas). 

P : Lalu, kalau Ibu menuliskan angka 9 dan angka 3 dengan ukuran yang 

sama besar seperti ini, mana yang paling kecil? 

E-22 : Yang paling kecil 3, Bu. 

P : Tadi kamu bilang kalau paling kecil itu yang seperti ini (menunjuk 

angka 4 dengan ukuran hanya memenuhi lebar 1 garis kertas). Sedangkan 

ini, Ibu menuliskan angka 9 dan angka 3 ukurannya sama besar mengapa 

kamu katakan yang paling kecil adalah 3? Apa menurut kamu kalimat 

‘paling kecil’ sudah tepat untuk menjadi kata pembanding antara angka 

9 dan angka 3? 

E-22 : Belum tepat, Bu. 

P : Lalu kata apa yang tepat untuk membandingkan dua bilangan yang ada?  
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E-22 : 3 lebih kecil dari 9. 

P : Lebih kecil? Maknanya sama atau tidak dengan ‘paling kecil’? Apakah 

menunjukkan ukurannya? 

E-22 : Sama saja sepertinya, Bu. Seharusnya tidak menunjukkan ukuran 

angkanya. 

P : Lalu kata pembanding apa yang tepat yang pernah kamu dengar selain 

lebih kecil/paling kecil untuk membandingkan angka 9 dan angka 3 

menurut kamu? 

E-22 : .............(diam). Mungkin kata ‘kecil’ dari kata ‘lebih kecil dari’ 

dihilangkan, jadinya 9 lebih dari 3 atau 3 kurang dari 9. Iya, saya paham 

sekarang, Bu. (tertawa) 

P : Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan apa saja 

dalam soal ini? 

E-22 : Manakah yang merupakan panjang sisi-sisi dari segitiga. 

P : Ada yang ditanyakan lagi selain itu? 

E-22 : Ada, Bu, mencari kelilingnya 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-22 : Paham, Bu. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-22 : Kita disuruh mencari yang merupakan ukuran panjang sisi-sisi segitiga. 

Kemudian, saya harus mencari juga kelilingnya, Bu.  

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-22 : s+s+s (subjek menuliskan di kertas yang disediakan) 

P : Itu untuk mencari apa? 

E-22 : Mencari keliling segitiga, Bu. 

P : Lalu, untuk mengetahui sisi-sisi yang bisa dijadikan segitiga, harus 

bagaimana? 

E-22 : Ini, Bu, menjumlah sisi-sisi terpendek terus dikurangi sisi terpanjang. 

Kalau hasilnya kurang dari sisi terpanjang berarti tidak bisa dijadikan 

segitiga. Tapi kalau hasilnya lebih dari sisi terpanjang bisa dijadikan 

segitiga. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-22 : Syaratnya harus teliti membaca pertanyaan pada soal. 

P : Hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih dulu? 

E-22 : Mencari tahu sisi-sisi mana saja yang bisa dijadikan segitiga, terus 

mencari keliling segitiga tersebut. 

P : Mengapa kamu mencari tahu sisi-sisi mana saja yang bisa dijadikan 

segitiga dulu? 

E-22 : Karena, setelah tahu mana saja yang merupakan segitiga, baru bisa 

dihitung kelilingnya.  

P : Nah, coba sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan 

untuk menyelesaikan soal nomor (1a) dari awal hingga akhir! 

E-22 : (Diam cukup lama). Gimana ya, Bu jelasinnya? Bingung ngomongnya. 

Emm.......saya jumlahkan sisi yang terpendek 4 cm dan 7 cm kemudian 
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saya bandingkan dengan sisi terpanjangnya yaitu 11 cm. Ternyata 

hasilnya sama dengan maka sisi-sisi 4 cm, 7 cm dan 11 cm tidak bisa 

dijadikan segitiga.  

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-22 : Insya Allah kayaknya udah, Bu. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-22 : Tidak ada, Bu. Mungkin hubungannya dengan soal-soal ulangan yang 

sering keluar mencari keliling segitiga dan membuat segitiga dengan 

ukuran-ukurannya. 

P : Apakah itu artinya kamu sering menjumpai soal yang seperti ini? 

E-22 : Iya, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-22 : Untuk mengetahui sisi-sisi tersebut bisa dijadikan segitiga atau tidak 

kita harus menjumlahkan sisi terpendeknya kemudian dibandingkan sisi 

terpanjangnya. Kalau hasilnya kurang dari yang terpanjang berarti tidak 

bisa dijadikan segitiga, kalau lebih dari yang terpanjang bisa dijadikan 

segitiga. Ntar kalau bisa dijadikan segitiga, baru dihitung kelilingnya. 

P : Baik, sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 

E-22 : Perbandingan panjang sisi-sisi segitiga dan keliling segitiga. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan? 

E-22 : Panjang sisi-sisi segitiga yang sebenarnya. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 

E-22 : Perbandingan masing-masing sisi segitiga ABC ini saya jumlahkan, 

terus tiap-tiap ukuran perbandingannya ini per jumlahnya ini saya 

kalikan dengan keliling segitiga yang sebenarnya. 

P : Dimana langkahmu sudah menjumlahkan itu semua? 

E-22 : Tidak saya tulis, Bu. Saya menghitungnya awangan. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-22 : Syaratnya menjumlah panjang sisi perbandingannya. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan ide 

matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-22 : Ada, Bu. Kalau dalam kehidupan sehari-hari masalah seperti ini itu kita 

mau membangun gedung tapi yang digambar dikertas ukurannya 

diperkecil dulu menggunakan perbandingan ini. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-22 : Untuk mengetahui ukuran yang sebenarnya dari suatu segitiga yang 

diketahui perbandingan sisi-sisinya dan kelilingnya, perbandingan tiap 

sisi-sisi tersebut saya bagi dengan hasil penjumlahan perbandingan sisi 

tersebut dan dikalikan keliling sebenarnya. 
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P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-22 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-22 : Informasinya, taman berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 5 

meter, tinggi 3 meter, alas 8 meter, harga rumput Rp12.500 per meter. 

P : Baik, lalu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-22 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput secara keseluruhan.  

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 

E-22 : Rumus luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-22 : Karena supaya tahu biaya untuk membeli rumput, saya harus tahu dulu 

luasnya dan taman itu bentuknya segitiga. 

P : Lalu? 

E-22 : Jadi, ketika luas taman segitiga sudah ketemu hasilnya, terus luasnya 

saya kalikan dengan biaya rumput per meternya, hasilnya Rp150.000 

P : Coba tuliskan rumus luas segitiga 

E-22 : Ini, Bu, setengah kali alas kali tinggi. 

P : Bagus. Terus apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-22 : Mencari luas taman segitiganya dulu, Bu, syaratnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-22 : Kesimpulannya mencari biaya rumput untuk menutupi tanah pada 

taman harus mencari luasnya dulu yaitu setengah kali alas kali tinggi, 

terus dikalikan harga rumputnya. 

P : Terima kasih, Nafi. Semangat belajar terus, banyak berlatih soal-soal 

ya. 

E-22 : Iya, Bu. 
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Lampiran 55 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-11 TIPE GAYA BELAJAR 

VISUAL – AUDITORIAL  
 

 

P : Selamat siang, Bagus. 

E-11 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana, bisa mengerjakan ulangan matematika kemarin tidak? 

E-11 : Sepertinya, bisa semua, Bu.  

P : Bagus. apakah soal nomor 1 ini mudah dipahami? 

E-11 : Mudah, Bu. 

P : Coba jelaskan informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor 

satu? 

E-11 : Informasinya adalah macam-macam sisi-sisi yang harus diselidiki 

apakah merupaakan panjang sisi segitiga atau bukan. 

P : Menurut kamu, dugaan apa yang muncul pertama kali untuk kamu 

kerjakan? 

E-11 : Dugaan saya pertama kali saya kira diminta menghitung kelilingnya 

saja, karena soalnya berupa panjang sisi-sisi seperti ini, tapi setelah saya 

cermati soalnya diminta menentukan mana saja yang merupakan sisi 

segitiga. 

P : Ide apa yang muncul dalam benak kamu untuk dikerjakan lebih dulu? 

E-11 : Ide saya itu ingin mengerjakan menggunakan konsep ketaksamaan 

segitiga, Bu. 

P : Coba ulangi lagi, apa saja yang ditanyakan dalam soal ini? 

E-11 : Disuruh menentukan mana saja sisi-sisi yang merupakan segitiga dan 

cara memperoleh kelilingnya. 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-11 : Paham, Bu. 

P : Dapatkah kamu menuliskan rumusnya untuk menyelesaikan pertanyaan 

tersebut? 

E-11 : Bisa, Bu. (menuliskan di lembar yang disediakan)  

P : Jelaskan masing-masing dari rumus itu? 

E-11 : Jadi yang 𝑎 dan 𝑏 ini sisi terpendek, kalau yang 𝑐 ini sisi terpanjang. 

Terus 𝑠 ini singkatan dari sisi, sisi-sisinya dijumlahkan untuk 

menghitung kelilingnya.  

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus tersebut? 

E-11 : Karena, untuk mengetahui sisi itu merupakan sisi dari suatu segitiga 

ketaksamaan segitiga, Bu. Kalau pemikiran saya, namanya saja 

‘ketaksamaan’, jadi saya pikir jumlah sisi terpendeknya harus kurang dari 
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atau lebih dari. Kalaupun hasilnya nanti sama dengan seperti yang nomor 

1a ini, saya pikir ini tetap bukan ukuran panjang sisi segitiga. 

P : Mengapa setiap pekerjaanmu pada nomor 1 ini, kamu menuliskan 

ketaksamaan pada awalnya menggunakan tanda kurang dari semua? 

E-11 : Karena, saya pikir saya belum tahu sisi-sisi ini merupakan sisi segitiga 

atau bukan. Jadi pertamanya saya anggap bukan segitiga dulu, baru 

kemudian saya pastikan dengan cara seperti ini, Bu. 

P : Menurutmu, apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-11 : Syaratnya, menyamakan semua satuannya. 

P : Sekarang jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal nomor (1d) dari awal hingga akhir! 

E-11 : Langkah pertama saya jumlahkan sisi terpendeknya yaitu 5 cm 

ditambah 8 cm, hasilnya 13 cm. Kemudian 13 cm saya bandingkan 

dengan sisi teranjang yaitu 14 cm. Teernyata 13 cm kurang dari 14 cm. 

Jadi, sisi-sisi ini bukan merupakan pnjang sisi suatu segitiga. Kemudian 

cara memperoleh kelilingnya hanya dengan menjumlahkan ketiga 

sisinya. 

P : Mengapa kamu hitung pula kelilingnya? 

E-11 : Karena kelilingnya juga ditanyakan, Bu. 

P : Silakan dipahami lagi pertanyaanya, kalau pekerjaanmu itu menunjukan 

dia bukan merupakan panjang sisi suatu segitiga, lalu keliling bangun 

datar apa yang kamu hitung? 

E-11 : Tidak tahu, Bu. 

P : Haruskah panjang sisi-sisi yang tidak diketahui jenis bangun datarnya 

dicari kelilingnya? 

E-11 : Tidak, Bu. Jadi, seharusnya saya hanya mencari keliling yang 

merupakan sisi dari suatu segitiga, Bu? 

P : Menurut kamu, bagaimana? 

E-11 : Iya, Bu, paham. (tertawa malu) 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

dan sesuai dengan perintah pada soal? 

E-11 : Belum, Bu. Karena kurang memahami pertanyaannya saya mencari 

semua kelilingnya walaupun bukan segitiga.  

P : Apakah ide/konsep matematika dalam soal tersebut memiliki hubungan 

dalam kehidupan sehari-hari? 

E-11 : Kurang tahu, Bu. Kalau keliling banyak, Bu. Misalnya ingin memberi 

pagar pada taman segitiga, lari mengelilingi lapangan segitiga terus 

menghitung jarak yang ditempuh. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-11 : Untuk mengetahui sisi-sisi tersebut merupakan sisi segitiga harus 

menggunkan ketaksamaan segitiga, sedangkan untuk mencari 

kelilingnya adalah dengan menambahkan ketiga sisinya. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-11 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 
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E-11 : Perbandingan panjang sisi segitiga AB:BC:CA. 

P : Ada lagi informasi yang lain? Silakn soalnya dibaca lagi dengan teliti. 

E-11 : Ada, Bu, keliling segitiga 27 cm. 

P : Kamu paham tidak, keliling pada soal itu keliling dari perbandingannya 

atau keliling ukuran sebenarnya? 

E-11 : Sebenarnya, Bu.  Kalau keliling perbandingannya 9 dari 1+4+4. 

P : Lalu, apa yang ditanyakan dalam soal tersebut? 

E-11 : Cara memperoleh ukuran panjang sisi yang sebenarnya. 

P : Coba jelaskan langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut 

dari awal hingga akhir? 

E-11 Awalnya saya jumlahkan perbandingan ini. Terus, masing-masing sisi 

saya bagi dengan jumlah perbandingan yang tadi terus dikalikan dengan 

keliling yang sebenarnya, Karena yang ditanya adalah sisi yang 

sebenarnya. 

P : Apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu menyelesaikan 

soal tersebut? 

E-11 : Perbandingan dari masing-masing sisi dan kelilingnya yang sebenarnya. 

P : Apakah ide matematika dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

kehidupan sehari-hari? 

E-11 : Ada, Bu. Mungkin berhubungan dengan membandingkan antara 

segitiga kecil dengan segitiga yang besar. Kurang tahu. 

P : Nah, kalau segitiga kecil itu kamu anggap menggambar dikertas, 

kemudian ingin kamunwujudkan dengan membangun bangunan nyata 

menjadi segitiga besar di lapangan, bisa menggunakan konsep seperti 

soal ini tidak? 

E-11 : Iya, maksud saya seperti itu, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-11 : Untuk mendapatkan ukuran panjang sisi sebenarnya masing-masing sisi 

perbandingannya dibagi dengan jumlah perbandingannya terus dikalikan 

dengan kelilingnya. Jadi, panjang sisi AB 3 𝑐𝑚, BC 12 𝑐𝑚 dan CA 

12 𝑐𝑚. 

P : baik, untuk soal nomor 3. Apakah soalnya mudah dipahami? 

E-11 : Mudah. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-11 : Taman bermain berbentuk segitiga sama kaki, yang panjang sisinya 5 

meter,  tingginya 3 meter, dan 8 meter. 

P : Adakah informasi yang teringgal, Bagus? 

E-11 : (membaca soal). Ini, Bu, biaya rumput Rp12.500 per meter. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal itu? 

E-11 : Biaya untuk membeli rumput secara keseluruhan. 

P : Lalu, kamu gunakan rumus apa untuk menjawab soal tersebut? 

E-11 : Luas segitiga. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-11 : Supaya tahu lebih dulu luas taman seluruhnya, baru bisa mengetahui 

biaya yang diperlukn untuk membeli rumput. 
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P : Dari soal yang diberikan, dugaan apa yang muncul pertama kali ketika 

kamu akan mengerjakan? 

E-11 : Dugaan pertama yang harus dikerjakan itu menghitung luas taman 

tersebut. 

P : Syarat apa saja yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-11 : Harus tahu luas tamannya dulu, dan tahu harga rumoutnya 

P : Apakah kamu yakin, dengan pekerjaanmu ini luas taman yang 

berbentuk segitiga adalah seperti ini? (menunjukkan pekerjaan siswa 

bersangkutan). 

E-11 : Tidak yakin, Bu. Karena seingat saya luas segitiga adalah setengah kali 

alas kali tinggi. Tapi, saat saya mengerjakan di oret-oretan, saya bingung 

panjang sisi alasnya berapa apakah 5 atau 8. Jadi saya tuliskan semua, 

Bu, panjang sisinya. 

P : Coba kamu gambarkan dikertas ini, segitiga sama kaki, dan erhatikan 

lagi informasinya pada soal! 

E-11 : (menggambar dikertas). Seperti ini, Bu. 

P : Nah, pada soal, berbunyi ‘ukuran panjang sisi yang sam adalah 5 meter. 

Coba kamu letakkan angka 5 meter pada sisi mana? 

E-11 : Sebelah sini, Bu. (menunjukkan pada sisi yang ukurannya sama) 

P : tingginya 3 meter, bagian mana? 

E-11 : Tengah ini, Bu. 

P : Bagus sekali. Lalu panjang sisi lainnya 8 meter, bagian mana itu? 

E-11 : Karena yang belum ada ukuran panjangnya adalah alasnya, jadi 8 meter 

adalah ukuran alasnya. 

P : Tepat sekali. Lalu, bagaimana dengan pekerjaanmu ini? 

E-11 : Salah, Bu. Karena alasnya adalah 5 meter, seharusnya 8 meter. 

P : Baik. Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal 

tersebut? 

E-11 : Seharusnya lebih cermat lagi dalam memahami soal, digambar dulu 

suapaya terlihat jelas bagian sisi-sisinya baru dicari luas dan biaya 

membeli rumputnya. 

P : Baik, terima kasih, Bagus, giat belajar, ya. 

E-11 : Iya, Bu. Sama-sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 
 

 

 

 

Lampiran 56 

 

 

WAWANCARA SUBJEK E-31 TIPE GAYA BELAJAR 

VISUAL – AUDITORIAL  
 

 

P : Selamat siang, Tiara. 

E-31 : Selamat siang, Bu. 

P : Bagaimana ulangan matematika kemarin, bisa mengerjakan tidak? 

E-31 : Bisa, Bu. 

P : Baik. Ibu mau bertanya untuk soal nomor satu ini, apakah soalnya 

mudah dipahami? 

E-31 : Mudah sekali, Bu. 

P : Hebat. informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal nomor satu? 

E-31 : Panjang sisi-sisi segitiga ada yang 4 cm, 7 cm dan 11 cm, kemudian ada 

yang 3 cm, 6 cm dan 9 cm.....(terhenti) 

P : Cukup-cukup. Dugaan apa yang muncul pertama kali untuk kamu 

kerjakan? 

E-31 : Pertama kali yang harus dikerjakan mencari tahu mana sisi-sisi ini yang 

termasuk segitiga. 

P : Menurut kamu, konsep apa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan 

soal tersebut? 

E-31 : Konsepnya menggunakan konsep ketaksamaan segitiga, Bu. 

P : Baik. Sekarang, kamu cermati lagi soal nomor 1 ini, yang ditanyakan 

apa saja dalam soal ini? 

E-31 : Yang ditanyakan adalah manakah panjang sisi dari suatu segitiga dan 

kelilingnya. 

P : Apa kamu paham dengan yang ditanyakan tersebut? 

E-31 : Paham, Bu. 

P : Coba jelaskan maksud dari yang ditanyakan pada soal tersebut! 

E-31 : Dari macam-macam panjang sisi-sisi tersebut saya harus menyelidiki 

mana ukuran panjang sisi-sisi segitiga. Terus, saya cari kelilingnya. 

P : Mengapa kamu memilih rumus-rumus ini? 

E-31 : Karena agar tahu sisi-sisi yang di soal itu merupakan segitiga atau bukan 

menggunakan ketaksamaan segitiga. Terus, agar tahu keliling segitiga itu 

berapa, saya jumlahkan sisi-sisinya, yaitu s+s+s. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-31 : Tidak ada, Bu. 

P : Dari soal yang diberikan hal-hal apa saja yang harus dikerjakan lebih 

dulu? 
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E-31 : Yang dikerjakan dulu adalah mencari tahu sisi-sisi mana yang 

merupakan segitiga, kemudian menyimpulkan apakah panjang sisi itu 

bisa dibuat segitiga. Kemudian baru menghitung kelilingnya. 

P : Mengapa yang kamu kerjakan lebih dahulu adalah ketaksamaan 

segitiga? 

E-31 : Jadi, supaya tahu sisi tersebut merupakan segitiga atau bukan saya 

jumlahkan sisi terpendeknya terus dibandingkan sisi terpanjangnya. 

Terus saya cari kelilingnya. 

P : Jelaskan langkah-langkah yang kamu gunakan untuk menyelesaikan 

soal nomor (1d) dari awal hingga akhir! 

E-31 : Saya jumlahkan sisi terpendeknya terus saya bandingkan dengan sisi 

terpanjangnya. Hasil jumlah antara dua sisi terpendeknya itu lebih dari 

sisi terpanjangnya. Jadi sisi-sisi dengan ukuran panjang 5 cm, 8 cm, dan 

14 cm tidak bisa dibuat segitiga. Kemudan setelah itu dihitung 

kelilingnya, yaitu dengan menjumlahkan semua sisi-sisinya, hasil 

kelilingnya adalah 27 cm. 

P : Mengapa kamu hitung pula kelilingnya? 

E-31 : Karena, kelilingnya juga ditanyakan, Bu. 

P : Pada pekerjaanmu nomor 1d ini, kesimpulannya adalah tidak bisa 

dibuat segitiga, lalu mengapa kamu hitung kelilingnya?  

E-31 : Ya karena, ditanyakan pada soalnya, Bu. 

P : Lalu itu keliling bangun datar apa kalau kesimpulannya adalah tidak 

dapat dibuat segitiga? 

E-31 : Kelilingnya bangun datar.....oh, berarti yang seharusnya dihitung 

kelilingnya adalah yang sisi-sisinya bisa dibuat segitiga, begitu ya, Bu? 

P : Ya, benar sekali. Sudah memahami maksud pertanyaannya sekarang? 

E-31 : Sudah, Bu. 

P : Apakah yang kamu kerjakan sudah sesuai dengan informasi yang ada 

pada soal? 

E-31 : Belum, Bu. Karena saya mencari keliling walaupun itu bukan segitiga. 

P : Apakah masalah dalam soal tersebut memiliki hubungan dengan 

ide/konsep matematika di dalam kehidupan sehari-hari? 

E-31 : Ada, Bu. Untuk membuat bangunan berbentuk segitiga, membuat taman 

berbentuk segitiga, harus memastikan dulu sisi-sisi yang sudah dirancang 

bisa membentuk segitiga atau tidak. 

P : Pernahkah kamu menjumpai soal yang menyerupai soal tersebut? 

E-31 : Sering, Bu. Banyak soal yang mirip seperti ini, tetapi tidak diminta 

menghitung kelilingnya. Kalaupun diminta menghitung kelilingnya, 

tidak disuruh menentukan bisa dibuat segitiga atau tidak. Begitu, Bu. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-31 : Untuk menghitung keliling segitiga, dicari terlebih dulu mana saja sisi-

sisi yang bisa dibuat segitiga. Dan juga harus memperhatikan satuannya 

jika ada yang berbeda. 

P : Sekarang perhatikan soal nomor 2, apakah soalnya mudah dipahami? 

E-31 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh dari soal tersebut? 
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E-31 : Perbandingan panjang sisi segitiga ABC dan kelilingnya. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal tersebut? 

E-31 : Panjang masing-amasing sisi segitiga ABC yang sebenarnya. 

P : Mengapa tidak kamu tuliskan apa yang ditanyakan pada soal ini? 

E-31 : Oh iya, Bu. Maaf berarti terlewat, saya tidak sadar kalau tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan. 

P : Ibu mau bertanya, dari pecahan ini pada penyebutnya kamu tuliskan 9 

semua, darimana asalnya penyebut 9 itu? 

E-31 : Itu dari hasil penjumlahan sisi-sisi yang masih dalam bentuk 

perbandingan ini, Bu. Jadi 1 ditambah 4 ditambah 4 hasilnya 9. 

P : Bagaimana langkah-langkahmu untuk menyelesaikan soal tersebut dari 

awal hingga akhir? 

E-31 : Pertama mencari panjang sisi AB yaitu membandingkan sisi 

perbandingannya yaitu 1 dengan jumlah perbandingannya yaitu 9 terus 

dikalikan dengan keliling sebenarnya yaitu 27, hasilnya adalah 3 cm. 

Terus panjang sisi BC yaitu membandingkan sisi perbandingannya yaitu 

4 dengan jumlah perbandingannya yaitu 9 terus dikalikan dengan keliling 

sebenarnya yaitu 27, hasilnya adalah 12 cm. Terus panjang sisi AC yaitu 

membandingkan sisi perbandingannya yaitu 4 dengan jumlah 

perbandingannya yaitu 9 terus dikalikan dengan keliling sebenarnya 

yaitu 27, hasilnya adalah 12 cm juga. Jadi panjang sisi AB, BC, dan AC 

yang sebenarnya adalah 3 cm, 12 cm, dan 12 cm. 

P : Menurutmu apa syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-31 : Syaratnya menjumlah panjang sisi perbandingannya dulu, Bu, karena 

akan dibagi dengan keliling yang sebenarnya. 

P : Apakah dalam soal tersebut memiliki hubungan dalam kehidupan 

sehari-hari? 

E-31 : Mungkin kalau dalam keseharian itu berguna untuk para tukang 

bangunan, Bu. Karena biasanya tukang bangunan itu kan lewat gambar 

yang ukurannya kecil tapi harus dibangun ke bangunan yang besar, jadi 

harus menggunakan konsep ini. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-31 : Kesimpulannya adalah, panjang masing-masing sisi yang sebenarnya 

dapat diperoleh dengan cara membandingkan antara panjang sisi 

perbaandingan dengan jumlah perbandingan diakalikan dengan 

kelilingya.  

P : Cukup, sekarang perhatikan soal nomor 3. Apakah soalnya mudah 

dipahami? 

E-31 : Mudah, Bu. 

P : Informasi apa saja yang kamu peroleh? 

E-31 : Segitiga sama kaki, ukurannya 5 meter, 8 meter, dan 3 meter, biaya 

rumput 12.500 rupiah per meter. 

P : Apa yang ditanyakan dalam soal? 

E-31 : Biaya yang dibutuhkan untuk membeli rumput. 

P : Baik, untuk mengerjakan soal tersebut kamu gunakan rumus apa? 
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E-31 : Luas segitiga, Bu. 

P : Mengapa kamu menggunakan rumus tersebut? 

E-31 : Karena, mencari luas rumput untuk menutupi tanah pada taman tersebut 

sama saja dengan mencari luas taman itu, Bu. Nanti, kalau luas taman 

sudah ketemu tinggal dikalikan dengan harga rumput per meternya. 

P : Bagus. Dugaan apa yang muncul pertama kali ketika kamu akan 

mengerjakan? 

E-31 : Menghitung luas tamannya dulu. 

P : Apa saja syarat yang harus ada dalam proses pengerjaanmu 

menyelesaikan soal tersebut? 

E-31 : Syaratnya harus tahu luas tamannya dulu, Bu baru bisa dihitung biaya 

untuk beli rumputnya. 

P : Apa kesimpulan yang kamu peroleh setelah mengerjakan soal tersebut? 

E-31 : Kesimpulannya mencari tahu dulu luasnya kemudian dikalikan dengan 

biaya rumput per meter. 

P : Terima kasih, Tiara. Semangat belajar terus, ya. 

E-31 : Iya, sama-sama, Bu. 
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Lampiran 57 

 

DATA NILAI TES KEMAMPUAN PEMAHAMAN KONSEP SISWA 

KELAS VII SMP NEGERI 37 SEMARANG 

 

No. Kode Siswa Nilai 

1 E-01 80 

2 E-02 20 

3 E-03 80 

4 E-04 100 

5 E-05 90 

6 E-06 100 

7 E-07 80 

8 E-08 77 

9 E-09 100 

10 E-10 93 

11 E-11 80 

12 E-12 87 

13 E-13 100 

14 E-14 87 

15 E-15 100 

16 E-16 67 

17 E-17 100 

18 E-18 90 

19 E-19 43 

20 E-20 40 

21 E-21 20 

22 E-22 93 

23 E-23 20 

24 E-24 100 

25 E-25 77 

26 E-26 100 

27 E-27 77 

28 E-28 77 

29 E-29 80 

30 E-30 20 

31 E-31 97 

32 E-32 87 
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Lampiran 58 

Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing 
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Lampiran 59 

Surat Ijin Observasi  
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Lampiran 60 

Surat Ijin penelitian dari FMIPA Unnes 
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Lampiran 61 

Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian 
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Lampiran 62 

 

FOTO-FOTO PELAKSANAAN PENELITIAN DI 

SMP NEGERI 37 SEMARANG 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Bab 0.pdf (p.1-21)
	Bab 1.pdf (p.22-31)
	Bab 2.pdf (p.32-57)
	Bab 3.pdf (p.58-88)
	BAB 4.pdf (p.89-212)
	Bab 5.pdf (p.213-218)
	DAFTAR PUSTAKA.pdf (p.219-221)
	LAMPIRAN.pdf (p.222-422)

