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ABSTRAK 

 

Haryanto, C. 2020. Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Open Ended 

Materi Geometri Kelas VIII Berdasarkan Prosedur Newman pada Pembelajaran 

Model Treffinger Berbasis Kontekstual. Skripsi, Jurusan Matematika Fakultas 

Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing Utama Dra. Emi Pujiastuti,  M.Pd. 

 

Kata Kunci: Kesalahan, Soal Open Ended, Geometri, Prosedur Newman, Model 

Treffinger Berbasis Kontekstual. 

 

 

Kesulitan dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri 

matematika sering terjadi pada siswa sehingga menimbulkan adanya kesalahan. 

Untuk mengetahui jenis kesalahan dan penyebab kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended dapat dilakukan dengan cara menganalisis 

kesalahan melalui respon siswa dalam menyelesaikan suatu soal atau 

permasalahan ditinjau dengan prosedur Newman. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui jenis kesalahan dan penyebab kesalahan siswa ditinjau dengan 

prosedur Newman dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri serta 

mengetahui kualitas dari pembelajaran dengan menggunakan model Treffinger 

berbasis kontekstual dan mencapai ketuntasan klasikal. 

Penelitian ini merupakan penelitian mix methods. Populasi dalam penelitian 

ini yaitu kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang dengan sampel kelas VIII 

U1. Dipilih 6 siswa sebagai subjek penelitian. Data diambil dengan observasi, 

wawancara, tes dan dianalisis dengan uji ketuntasan belajar klasikal dan kualitatif 

deskriptif.  

Hasil penelitian diperoleh kesalahan memahami masalah dilakukan salah 

satu subjek pada kelompok sedang dan semua subjek pada kelompok bawah, 

kesalahan transformasi dilakukan salah satu subjek pada masing-masing 

kelompok, kesalahan kemampuan memproses dilakukan oleh semua subjek pada 

kelompok atas dan salah satu subjek pada kelompok sedang maupun bawah, 

kemudian kesalahan penulisan dilakukan semua subjek pada kelompok atas dan 

salah satu subjek pada kelompok sedang. Penyebab kesalahan memahami masalah 

adalah siswa tidak paham mengenai masalah yang tercantum pada soal. Penyebab 

kesalahan transformasi adalah siswa tidak mengetahui strategi yang digunakan. 

Penyebab kesalahan kemampuan memproses adalah siswa tidak dapat 

menentukan perhitungan dengan benar. Kesalahan penulisan disebabkan siswa 

tidak teliti menuliskan jawaban. Berkualitasnya pembelajaran model Treffinger 

berbasis kontekstual dan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal open ended 

materi geometri menggunakan model Treffinger berbasis kontekstual mencapai 

ketuntasan belajar klasikal.  
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu 

negara. Sumber daya manusia akan semakin berkualitas jika suatu negara 

memiliki sistem pendidikan yang bermutu. Apabila Indonesia ingin memajukan 

kualitas sumber daya manusianya maka haruslah mempunyai komitmen yang 

tinggi untuk terus mengembangkan mutu pendidikan, karena kondisi pendidikan 

Indonesia saat ini masih memprihatinkan dalam berbagai bidang. Hal ini terlihat 

dari data hasil studi internasional bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 

tahun di bidang matematika, sains, dan membaca masih rendah dibandingkan 

dengan anak-anak lain di dunia. Berdasarkan hasil survei Programme for 

International Student Assessment (PISA) 2019, posisi Indonesia sangat rendah 

yakni menempati peringkat ke-72 dari 78 negara untuk skor matematika, 

peringkat ke-70 dari 78 negara untuk skor sains, dan peringkat ke-72 dari 77 

negara untuk skor membaca. Hasil survei internasional Trends in International 

Mathematics and Science Study (TIMSS) 2011 juga masih rendah, Indonesia 

menduduki peringkat ke-38 dari 42 negara, skor Indonesia berada di bawah rata-

rata skor internasional. Sedangkan hasil TIMSS 2015 menunjukkan bahwa 

Indonesia menduduki peringkat ke 44 dari 49 negara yang artinya Indonesia 

berada pada peringkat lima terbawah dari keseluruhan negara yang bergabung. 

Hal ini mengindikasikan adanya suatu masalah yang harus dipecahkan dari proses 

pendidikan di Indonesia khususnya di bidang matematika dan kualitas 

pembelajarannya. Menurut Niss (dalam Adi, 2019) menyatakan bahwa 

“mathematics has an important role in daily and occupational life as a base for 

both science and society” yang menjelaskan bahwa matematika sangat penting 

untuk menjadi dasar dalam pemahaman mengenai ilmu sains dan ilmu sosial 

sehingga pelajaran matematika yang berkualitas sangat perlu diperhatikan. 

Kualitas pembelajaran matematika dapat dilihat dalam dua segi yaitu kualitas 

proses dan kualitas hasil (Rizki, 2013:152). Selain itu, untuk mengetaui kualitas 
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dari suatu pembelajaran matematika haruslah dilihat dari kualitas perencanaan 

pembelajaran itu sendiri. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan kualitas pembelajaran yang lebih bermutu 

adalah melalui belajar. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi 

pada diri setiap orang sepanjang hidupnya. Manusia tanpa belajar, akan 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang merupakan produk kegiatan berpikir manusia-

manusia pendahulunya (Uno, 2009:54). Perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi mendorong upaya-upaya pembaharuan dalam pemanfaatan hasil-hasil 

teknologi dalam proses belajar (Arsyad, 2011:2). Tercapai atau tidaknya tujuan 

pendidikan dan pembelajaran matematika salah satunya dapat dinilai dari 

keberhasilan siswa dalam memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman 

ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun ilmu-ilmu yang 

lain. Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi atau tes hasil belajar siswa. Diantara tes 

yang dilakukan adalah tes terhadap hasil belajar matematika. Matematika 

merupakan pengetahuan universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, dan mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu (BSNP, 

2006:139). 

Nasser & Carifio (1993) menyatakan bahwa selama bertahun-tahun kesalahan 

dalam matematika dianggap sebagai bentuk kesalahan prosedural atau 

komputasional. Dalam dekade terakhir ini, fokus perhatian bukan hanya pada 

kesalahan prosedural saja tetapi lebih ke arah kesalahan konseptual dan 

miskonsepsi. Sehingga bentuk-bentuk kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika sangat beragam baik itu kesalahan prosedural, 

komputasional, konseptual, dan miskonsepsi. Jika diselidiki lebih lanjut banyak 

siswa yang tidak mampu menjawab soal dengan benar karena terjadinya 

kesalahan dalam menyelesaikan soal, terutama soal uraian.  

Lingkungan pendidikan dalam hal ini sekolah, merupakan tempat yang tepat 

dalam upaya pengembangan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. 

Pembelajaran di sekolah dapat dirancang sedemikian rupa sehingga dapat 

mengembangkan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif siswa 

dengan baik. Tidak mudah untuk melaksanakan pembelajaran yang dapat 
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meningkatkan hasil belajar dan sekaligus melatih siswa berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif. Banyak sekali kendala yang harus dihadapi, salah 

satunya adalah sistem evaluasi yang cenderung mengukur kemampuan dan 

prestasi belajar siswa. Berkaitan dengan kendala tersebut, kendala terhadap 

kreativitas siswa terletak pada alat-alat ukur (tes) yang hanya menuntut siswa 

mencari satu jawaban benar (berpikir konvergen). Kemampuan berpikir divergen 

(kreatif) yaitu menjajaki berbagai kemungkinan jawaban atas suatu masalah 

jarang diukur. Dengan demikian, kemampuan intelektual anak untuk berkembang 

secara utuh diabaikan. Pembelajaran matematika dengan hanya memberikan soal-

soal konvergen menyebabkan proses pembelajaran yang aktif dan kreatif 

terlantarkan, dan dalam satu pilar belajar disebutkan bahwa belajar itu untuk 

membangun dan menemukan jati diri, dilaksanakan melalui proses pembelajaran 

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan (Kemendikbud, 2013). 

Menurut Sukmadinata (2007), dalam pembelajaran guru harus mengenal dan 

memahami siswa dengan baik, memahami tahap perkembangan yang telah 

dicapainya, kemampuan-kemampuannya, keunggulan dan kekurangannya, 

hambatan yang dihadapi serta faktor-faktor dominan yang mempengaruhinya. 

Sebagaimana tertulis dalam Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan, kegiatan dalam penilaian yang dilakukan guru adalah 

mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar, serta 

memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. 

Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal perlu dianalisis untuk mengetahui 

kesalahan yang dilakukan siswa dan mengapa kesalahan tersebut dilakukan. Error 

analysis is an assessment tool used to determine areas of instructional need 

(Fleishchner & Manheimer, 1997). Dapat diartikan bahwa analisis kesalahan 

adalah alat penilaian yang digunakan untuk menentukan lokasi kebutuhan 

instruksional. Artinya analisis kesalahan bisa digunakan untuk melihat sejauh 

mana kesalahan siswa dalam membuat tugas. Kemampuan seorang guru harus 

menggunakan fasilitas pendukung dalam pembelajaran yang dapat memunculkan 

ide kreatif siswa, salah satunya seperti pemberian soal Open-ended. Pada 

permasalahan Open-ended, terdapat lebih dari satu jawaban benar atau 

mengandung berbagai macam cara untuk memperoleh jawaban benar. Sehingga, 
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melakukan analisis kesalahan siswa dengan menggunakan soal open ended sangat 

disarankan untuk mengetahui sampai dimana pengetahuan yang diserap oleh 

siswa dan dalam upaya pengembangan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, 

dan kreatif siswa. Permasalahan open ended memberikan tantangan siswa untuk 

berpikir secara kritis, luas, dan terbuka sehingga membuat siswa terlatih untuk 

memecahkan permasalahan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Materi 

pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa adalah inti dari 

salah satu model pembelajaran kontekstual (Karina, 2013:107). 

Salah satu cara mendeskripsikan dan menganalisis kesalahan yang dilakukan 

siswa dalam menyelesaikan soal open ended yaitu dengan menganalisis jawaban 

siswa menggunakan prosedur kesalahan Newman. Metode analisis kesalahan 

Newman diperkenalkan pertama kali pada tahun 1977 oleh Anne Newman, 

seorang guru mata pelajaran matematika di Australia. Dalam menyelesaikan suatu 

masalah, Newman membagi kedalam 5 langkah atau tahapan pemecahan suatu 

masalah yaitu: (1) membaca (reading) masalah, (2) memahami (comprehention) 

masalah, (3) mentransformasikan (transformation) masalah, (4) keterampilan 

memproses (process skills) masalah, (5) penulisan jawaban (encoding). Pemilihan 

langkah atau tahapan pemecahan masalah menggunakan prosedur Newman untuk 

menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal open ended  diharapkan 

dapat mengetahui variasi kesalahan siswa serta penyebabnya. White (2005) 

mengklasifikasikan kesalahan prosedur Newman meliputi kesalahan membaca 

masalah, kesalahan memahami masalah, kesalahan mentransformasikan masalah, 

kesalahan keterampilan memproses, dan kesalahan penulisan jawaban. Prosedur 

Newman dipilih karena prosedur ini untuk menganalisis kesalahan dari sebuah tes 

uraian. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di SMP 

Muhammadiyah 8 Semarang menyatakan bahwa prosedur newman belum pernah 

digunakan untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal uraian 

terutama soal open ended. Selain itu juga,  hanya berapa persen siswa yang 

mampu dalam menyelesaikan soal open ended dikarenakan pemahaman konsep 

siswa terhadap permasalahan matematika memang kurang baik sehingga pada saat 

diberikan soal open ended siswa tergolong masih kurang. Dari hasil soal studi 
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pendahuluan open ended materi geometri terhadap siswa kelas IX SMP 

Muhammadiyah 8 Semarang menunjukkan bahwa masih banyak kesalahan yang 

dilakukan dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri yang diajarkan 

pada kelas VIII semester 2. Salah satu soal studi pendahuluan ditunjukkan pada 

gambar 1.1 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Soal Studi Pendahuluan 

 

Jawaban dari salah satu siswa ditunjukkan pada gambar 1.2 sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Jawaban Soal Studi Pendahuluan 
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Dari gambar 1.1 dan 1.2 dapat dilihat siswa belum mampu menyelesaikan soal 

open ended dengan baik. Walaupun siswa mampu menyelesaikan dengan 

menggunakan lebih dari satu cara, namun cara yang digunakan belum tepat. 

Terdapat banyak kesalahan yang dilakukan siswa, terutama dalam menentukan 

rumus yang akan digunakan. Hal ini berkaitan dengan kesalahan siswa dalam 

transformasi atau kesalahan siswa dalam memilih pendekatan atau rumus apa 

yang akan digunakan. Selain itu juga, siswa melakukan kesalahan dalam 

menentukan ukuran panjang sisi pada cara pertama untuk alas yang berbentuk 

trapesium. Tentu saja ini berkaitan dengan kesalahan siswa dalam memahami 

masalah. Siswa juga melakukan kesalahan dalam perhitungan hasil akhir pada 

cara pertama. Hal ini terlihat ketika siswa merasa kesulitan ketika diberikan 

persoalan yang tidak langsung diketahui solusinya dan siswa juga merasa 

kesulitan dalam menentukan algoritma dalam menjawab soal. Selain itu siswa 

juga banyak yang terpaku dengan rumus umum yang diberikan oleh guru, 

sehingga tidak ada kreatifitas siswa saat mengerjakan soal terutama pada materi 

geometri.  Hal ini diperkuat dengan data hasil statistik UN SMP Muhammadiyah 

8 Semarang tahun pelajaran 2018/2019 yang menunjukkan bahwa presentasi daya 

serap rata-rata siswa tentang kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan 

dengan materi geometri tergolong rendah dibandingkan dengan materi 

matematika yang lain (Tabel 1.1). 

Tabel 1.1 Presentasi Penguasaan Materi Soal Matematika Ujian Nasional SMP 

Muhammadiyah 8 Semarang. 

Materi Yang Diuji 
Satuan 

Pendidikan 
Kota/Kab Propinsi Nasional 

Bilangan 36,37 51,68 43,64 39,71 

Aljabar 46,47 62,40 54,96 51,24 

Geometri dan 

pengukuran 

36,05 50,78 45,23 42,27 

Statistika dan Peluang 57,30 66,60 60,85 55,60 

 Sumber : Laporan Hasil Ujian Nasional oleh Pusat Pendidikan, Badan 

Penelitian dan Pengembangan Kementrian Pendidikan Nasional. 
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Selanjutnya menurut hasil statistik menunjukkan bahwa presentase daya serap 

siswa tentang kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 

penerapkan rumus luas dalam menghitung luas bangun ruang masih rendah yaitu 

untuk tingkat satuan pendidikan 26,45, tingkat kota/kab 39,61, tingkat propinsi 

32,89, dan tingkat nasional 31,31. Sehingga bisa disimpulkan bahwa pemahaman 

siswa terhadap penerapan rumus luas bangun ruang kurang dari 50%. Dari hasil 

wawancara, guru juga menyebutkan bahwa pemahaman siswa terhadap materi 

luas permukaan prisma dan limas masih tergolong rendah. Oleh karena itu 

dibutuhkan suatu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah dan kreatifitas  siswa salah satunya dengan model 

pembelajaran Treffinger. 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan pembelajaran kreatif model 

Treffinger dapat melatih siswa untuk mengungkapkan gagasannya secara kreatif 

yang pada akhirnya siswa akan mampu menemukan cara yang paling efektif 

untuk memecahkan sebuah masalah. Selain itu, model ini juga melibatkan aspek 

afektif dalam pemecahan masalah yang membuat siswa dapat memahami situasi 

dan kondisi dari suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari atau 

permasalahan yang bersifat realistis. Dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Pomalato (2006) terbukti bahwa pembelajaran model Treffinger dalam 

pembelajaran matematika memberikan kotribusi positif terhadap peningkatan 

kreativitas matematik siswa dalam pembelajaran matematika. Menurut Wardono 

(dalam Anisa, 2018:189) menjelaskan bahwa pembelajaran matematika realistis 

merupakan sebuah pendekatan dalam pembelajaran matematika yang 

menggunakan masalah kontekstual sebagai permulaan langkah dalam proses 

pembelajaran. 

Menurut legutko, sebagaimana dikutip oleh Manibuy (2014: 935), sebuah 

kesalahan yang tidak terungkap yang berakar dari pikiran siswa akan 

menjadiancaman terbesar terhadap pembentukan pengetahuan siswa dan akan 

bermanfaat bagi siswa serta guru jika kesalahan tersebut bisa diungkapkan dan 

dibuktikan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Open Ended Materi 

Geometri Kelas VIII Berdasarkan Prosedur Newman pada Pembelajaran 
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Model Treffinger Berbasis Kontekstual” untuk mengetahui letak kesalahan dan 

penyebab siswa dalam menyelesaikan soal open ended. 

 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah 

sebagai berikut. 

(1) Rendahnya kemampuan pemecahan masalah dan kreatifitas siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended. 

(2) Rendahnya hasil belajar siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal open 

ended materi luas permukaan bangun ruang prisma dan limas. 

 

1.3  Fokus Penelitian  

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini dikarenakan 

keterbatasan waktu peneliti, fokus penelitian yang ingin dilakukan oleh penulis 

adalah sebagai berikut. 

(1) Penelitian ini meneliti tentang kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

open ended dan mengetahui kemampuan siswa menyelesaikan soal open 

ended dalam pembelajaran model Treffinger berbasis kontekstual. 

(2) Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 

Semarang. 

(3) Ruang lingkup atau pokok bahasan dalam penelitian ini adalah luas 

permukaan bangun ruang sisi datar (prisma dan limas). Standar kompetensi 

dalam materi pokok ini yaitu menentukan luas permukaan bangun ruang sisi 

datar (prisma dan limas). Sedangkan kompetensi dasarnya adalah 

Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang 

sisi datar (prisma dan limas). 

(4) Tipe soal yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah soal open ended 

yang berbentuk uraian. 

 

1.4  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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(1) Bagaimana kualitas pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual di SMP Muhammadiyah 8 

Semarang? 

(2) Apakah kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal open ended pada  

pembelajaran model Treffinger berbasis kontekstual dapat mencapai 

ketuntasan belajar klasikal? 

(3) Apa sajakah jenis kesalahan yang dilakukan oleh beberapa siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal open ended berdasarkan analisis Newman? 

(4) Bagaimana jenis dan penyebab kesalahan yang dilakukan oleh beberapa siswa 

kelas VIII dalam menyelesaikan soal open ended berdasarkan analisis 

Newman? 

 

1.5 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

(1) Mengetahui kualitas pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual di SMP Muhammadiyah 8 

Semarang. 

(2) Menguji apakah kemampuan siswa kelas VIII di SMP Muhammadiyah 8 

Semarang dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri pada 

pembelajaran model Treffinger berbasis kontekstual dapat mencapai 

ketuntasan belajar klasikal. 

(3) Mengetahui jenis-jenis kesalahan yang dilakukan oleh siswa kelas VIII dalam 

menyelesaikan soal open ended berdasarkan analisis Newman. 

(4) Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kesalahan siswa kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal open ended berdasarkan analisis Newman. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:  

(1) Bagi siswa  

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pengalaman secara langsung 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah siswa dalam 
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menyelesaikan soal open ended materi materi luas permukaan bangun ruang 

sisi datar (prisma dan limas). 

(2) Bagi guru  

 Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai memberikan pedoman untuk 

mengetahui kesalahan siswa dalam mengerjakan soal open ended materi luas 

permukaan bangun ruang sisi datar (prisma dan limas) sehingga guru dapat 

menentukan rancangan pembelajaran yang sesuai bagi siswa..  

(3) Bagi sekolah  

 Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap upaya peningkatan prestasi belajar yang optimal.  

(4) Bagi peneliti   

 Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan tentang jenis-jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal open ended 

berdasarkan analisis prosedur Newman.  

 

1.7  Penegasan Istilah  

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda dari pembaca dan untuk 

membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan dalam penelitian 

maka perlu adanya batasan istilah sebagai berikut. 

1.7.1 Analisis Kesalahan  

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

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

sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, dan sebagainya. Sedangkan kesalahan 

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

salah (melanggar hukum dan sebagainya).  Jadi analisis kesalahan adalah sebuah 

upaya penyelidikan terhadap penyusun utama terhadap suatu pengetahuan dalam 

suatu peristiwa penyimpangan untuk mencari tahu apa yang menyebabkan suatu 

peristiwa penyimpangan itu bisa terjadi. Dalam penelitian ini, analisis kesalahan 

yang dimaksud adalah menyelidiki bagaimana jenis-jenis kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri. 
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1.7.2 Prosedur Newman 

Parakitipong dan Nakamura (2006) membagi lima tahapan analisis kesalahan 

Newman menjadi dua kelompok kendala yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Kendala pertama adalah masalah dalam kelancaran 

linguistik dan pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca 

sederhana dan memahami makna masalah. Sedangkan kendala kedua adalah 

masalah dalam pengolahan matematika. Jenis-jenis kesalahan menurut Newman 

yaitu: (1) kesalahan membaca (reading errors), (2) kesalahan memahami masalah 

(comprehension errors), (3) kesalahan transformasi (transformation errors), (4) 

kesalahan keterampilan proses (process skill errors), dan (5) kesalahan penulisan 

jawaban (encoding errors). 

1.7.3 Soal Open Ended 

Hancock (1995 : 496) dan Berenson (1995:183) menyatakan bahwa soal open-

ended adalah soal yang memiliki lebih dari satu penyelesaian dan cara 

penyelesaian yang benar. Pada permasalahan Open-ended, terdapat lebih dari satu 

jawaban benar atau mengandung berbagai macam cara untuk memperoleh 

jawaban benar. Menurut Becker dan Shimada (1998:1) “Open Ended Approach 

merupakan permasalahan yang diformulasikan memiliki multijawaban yang 

benar”. Jadi, soal open ended adalah sebuah pertanyaan yang memiliki lebih dari 

satu jawaban yang benar dan memiliki lebih dari satu strategi untuk mendapatkan 

jawaban. Dalam penelitian ini, soal open ended yang dimaksud adalah soal uraian 

memuat materi luas permukaan prisma dan limas yang mempunyai satu jawaban 

yang benar dan memiliki lebih dari satu strategi untuk mendapatkan jawaban. 

1.7.4 Pemecahan Masalah 

Menurut Wardhani (2010: 40), pemecahan masalah adalah proses menerapkan 

pengetahuan yang telah diperoleh sebelumnya ke dalam situasi baru yang belum 

dikenal. Kemampuan pemecahan masalah juga dapat diartikan suatu usaha 

mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak 

begitu segera dapat dicapai. Siswa yang mempunyai tingkat kemampuan 

pemecahan masalah yang tinggi akan sangat mudah dalam menyelesaikan soal-

soal terutama untuk soal uraian. 
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1.7.5 Materi Geometri 

Geometri adalah salah satu aspek penting dalam pembelajaran matematika 

yang harus dipahami oleh peserta didik, dikarenakan konsep geometri sangat erat 

kaitannya dengan kontek kehidupan sehari-hari (Clements & Sarama, 2011; 

Panaoura, 2014; Rofii, Sunardi, & Irvan, 2018). Selain itu, Geometri merupakan 

salah satu metode dasar yang tidak hanya digunakan orang untuk memahami dan 

menjelaskan lingkungan sekitar, tempat tinggal serta pergerakan manusia dalam 

lingkungannya (National Research Council, 2009) melainkan juga sebagai 

pondasi dasar yang memiliki peran penting dalam mendukung penguasaan konsep 

aljabar, bilangan, aritmatika serta konsep matematika selanjutnya (The National 

Mathematics Advisory Panel, 2008). Di dalam penelitian ini lebih menekankan 

pada aspek geometri dimensi tiga. Geometri dimensi tiga merupakan bagian dari 

geometri yang membahas tentang bangun ruang atau bangun dimensi tiga 

(Iswadji, 2001; Negoro & Harahap, 2014).  

Materi matematika yang memiliki karakteristik tersebut yaitu geometri. 

Geometri sebagai salah satu bidang kajian dalam materi matematika sekolah 

memperoleh porsi yang besar untuk dipelajari oleh siswa di sekolah. Menurut 

Siregar, N. (2011) dari distribusi penyebaran standar kompetensi untuk satuan 

pendidikan SMP, materi geometri mendapatkan porsi yang paling besar (41%) 

dibandingkan dengan materi lain seperti aljabar (29%), bilangan (18%), serta 

statistika dan peluang (12%). (Laborde et al dalam Nurhasanah, 2010) 

mengungkapkan bahwa hal tersebut bahkan terjadi di level internasional 

sekalipun. Jiang (2008) menuturkan bahwa bagian dari matematika yang lemah 

diserap dan pengetahuan serta pengalaman yang terbatas dimiliki oleh siswa 

adalah geometri. 

1.7.6 Model Pembelajaran Treffinger Berbasis Kontekstual 

Ekawati (dalam Bambang, 2013: 102-103) menjelaskan model pembelajaran 

Treffinger merupakan proses belajar secara kreatif yang menggunakan proses 

berpikir divergen (proses berpikir ke macam-macam arah dan menghasilkan 

banyak alternatif penyelesaian) dan proses berpikir konvergen (proses berpikir 

yang mencari jawaban tunggal yang paling tepat).  Model pembelajaran ini dapat 

membantu siswa untuk berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah, 
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membantu siswa dalam menguasai konsep-konsep yang diajarkan, serta 

mengarahkan dalam menunjukkan kemampuan pemecahan masalah siswa yang 

berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan kreativitas yang dimiliki oleh 

siswa, berarti siswa dinilai mampu menggali potensi dalam berdaya cipta, 

menemukan gagasan baru serta menemukan pemecahan mengenai masalah 

kontekstual yang dihadapinya dengan melibatkan proses berpikir. 

1.7.7 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran dalam penelitian ini mencakup beberapa aspek, yaitu 

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan hasil 

pembelajaran. Penilaian tentang perencanaan proses meliputi validasi perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus dan RPP. Penilaian pelaksanaan proses 

pembelajaran menilai kualitas pembelajaran dan keterlaksanaan pembelajaran 

dalam pembelajaran model Treffinger berbasis kontekstual. Sedangkan hasil 

pembelajaran dinilai dari hasil tes siswa pada setiap pertemuan. Indikator 

pembelajaran dikatakan berkualitas jika: (1) perangkat silabus valid dan 

memenuhi kriteria minimal baik, (2) perangkat RPP valid dan memenuhi kriteria 

minimal baik, (3) perencanaan proses pembelajaran valid dan memenuhi kriteria 

minimal baik, (4) pelaksanaan proses pembelajaran valid dan memenuhi kriteria 

minimal baik, (5) hasil pembelajaran siswa diatas KKM. 

1.7.8 Ketuntasan Belajar 

Ketuntasan belajar dalam penelitian ini terdiri dari ketuntasan berdasarkan 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) dan ketuntasan secara klasikal. KKM dalam 

penelitian ini, disesuaikan dengan objek penelitian. KKM untuk kemampuan 

menyelesaikan soal open ended materi geometri adalah 65, sehingga untuk 

mencapai untuk mencapai ketuntasan belajar, hasil tes soal open ended materi 

geometri harus lebih atau sama dengan 65 dan sekurang-kurangnya ada 75% dari 

jumlah siswa yang ada dikelas tersebut telah tuntas secara KKM.  

1.8  Sistematika Penulisan 

Secara garis besar, penulisan skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian 

awal, bagian isi, dan bagian akhir, yang masing-masing diuraikan sebagai berikut.  

1. Bagian Awal  
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Bagian awal terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian tulisan, halaman 

pengesahan, motto dan persembahan, prakata, abstrak, daftar isi, daftar tabel, 

daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2. Bagian Isi  

Bagian isi merupakan bagian pokok dari skripsi yang terdiri dari lima bab 

sebagai berikut.  

BAB 1 : Pendahuluan, berisi latar belakang, identifikasi masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah, dan sistematika penulisan skripsi.  

BAB 2 : Tinjauan pustaka, berisi tentang kajian teoritik, penelitian yang relevan, 

kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian.  

BAB 3 : Metode penelitian, berisi tentang desain penelitian, subjek penelitian, 

latar penelitian, teknik dan instrumen pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas instrumen, teknik analisis data, dan uji keabsahan data. 

BAB 4 : Hasil penelitian dan pembahasan, berisi hasil analisis data dan 

pembahasannya yang disajikan untuk menjawab permasalahan 

penelitian.  

BAB 5 : Penutup, berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran peneliti. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini meliputi kajian teoritik, 

penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Pada kajian 

teoritik berisi kualitas pembelajaran, hakikat belajar matematika, jenis kesalahan 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika, pemecahan masalah open ended, 

analisis Newman, tinjauan materi prisma dan limas, model pembelajaran 

treffinger.  

 

2.1  Kajian Teoritik 

2.1.1 Kualitas Pembelajaran 

Pembelajaran matematika yang baik tentunya menghasilkan seseorang yang 

bisa menerapkan yang dipelajari dalam matematika pada kehidupan sehari-hari 

secara bertanggungjawab. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi (Permendiknas, 2006) pada 

butir kelima yang memperkuat aspek psikologis dalam pembelajaran matematika 

menyebutkan bahwa pembelajaran matematika bertujuan agar peserta didik 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu: 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  Memasuki masa 

globalisasi yang semakin berkembang pesat, seseorang diharuskan memiliki 

integritas yang tinggi, bukan hanya pintar namun mempunyai karakteristik. Untuk 

membangun karakterisitik seseorang dalam pembelajaran salah satunya dengan 

menggunakan model pembelajaran yang membantu siswa membangun tingkat 

kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya untuk 

menentukan baik atau tidaknya kualitas pembelajaran dapat dilihat dari bagaimana 

model pembelajaran yang diterapkan pada suatu sekolah begitu juga dengan 

matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kualitas berarti derajat atau 

taraf; mutu. Sehingga dalam penelitian ini dianalisis bagaimana kualitas 

pembelajaran model treffinger terhadap kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas siswa dengan menggunakan soal open ended.  
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Mengingat begitu pentingnya faktor kreativitas dalam menentukan keunggulan 

suatu bangsa, mendorong berbagai pihak termasuk institusi pendidikan untuk 

mengembangkannya dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Saat ini, 

pengembangkan kreativitas telah menjadi salah satu fokus pembelajaran, 

termasuk pembelajaran matematika. Secara eksplisit, kreativitas juga menjadi 

salah satu standar kelulusan siswa terkait pembelajaran matematika (Depdiknas, 

2006). Sehingga melalui proses pembelajaran yang dirancang dengan baik oleh 

guru, kemampuan berpikir kreatif matematika siswa dapat tumbuh. Ditjen Dikti 

(2008) menyatakan bahwa pembelajaran berkualitas merupakan pembelajaran 

yang secara sinergis mampu menghasilkan proses, hasil, dan dampak belajar yang 

optimal yang memungkinkan terwujudnya “better student learning capacity”. 

Menurut Ragan, sebagaimana dikutip oleh Bryan (2010) menjelaskan bahwa 

indikator pembelajaran berkualitas meliputi hal-hal berikut ini: 

1) Tujuan pembelajaran dan penyajian dinilai baik, tersaji dan dikomunikasikan/ 

tersampaikan dengan baik. 

2) Menghasilkan interaksi pembelajaraan yang aktif, berulang-ulang, bermakna 

antar sesama siswa, antara guru dengan siswa, dan kesesuaian materi dengan 

penggunaan media pembelajaran. 

3) Penilaian dan pengukuran menggunakan instrumen/ aktivitas yang 

memfasilitasi respon siswa, umpan balik, terlaksana sesuai tujuan. 

4) Media dan instrumen pembelajaran didesain dengan baik, dapat mendukung 

isi, mendukung interaksi, menyediakan akses bagi siswa, dan mencerminkan 

keberagaman. 

5) Siswa mendukung pembelajaran dengan mendukung jalannya pembelajaran, 

menyediakan sumber belajar. 

Dari hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa instrumen pembelajaran 

berkualitas yang perlu digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

1) Tahap persiapan: ketersediaan instrumen pembelajaran yang baik meliputi 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), silabus, dan media pembelajaraan 

berupa lembar kegiatan siswa yang dibuat oleh guru. 

2) Tahap pelaksanaan: keterlaksanaan pembelajaran menggunakan model 

Treffinger dengan menggunakan lembar pengamatan. 
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3) Tahap penilaian : mengevaluasi siswa melalui soal tes formatif. 

2.1.2 Hakikat Pembelajaran Matematika 

2.1.2.1 Belajar 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para pakar psikologi. 

Belajar merupakan proses dimana suatu organisme mengubah perilakunya karena 

hasil dari pengalaman (Gagne dan Berliner (1983:252) dalam Anni, 2007:2). 

“Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya” (Slameto, 

2010:2). 

Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman, 

(learning is defined as the modification or strengthening of behavior through 

experiencing). Menurut pengertian ini, belajar adalah suatu proses, suatu kegiatan 

dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi 

lebih luas daripada itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaaan 

hasil latihan, malainkan perubahan kelakuan (Hamalik, 2011:36). Berdasarkan 

pendapat-pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya belajar adalah 

suatu proses atau perubahan tingkah laku seseorang karena usaha atau cara-cara 

tertentu untuk menjadi lebih baik. 

1. Unsur-unsur Belajar 

Unsur-unsur dinamis dalam proses belajar terdiri dari motivasi siswa, bahan 

belajar, alat bantu belajar, suasana belajar, dan kondisi subjek belajar. Motivasi 

adalah dorongan yang menyebabkan terjadi suatu perbuatan atau tindakan 

tertentu. Bahan belajar adalah hal-hal yang diperlukan dalam upaya mencapai 

tujuan belajar. Alat bantu belajar merupakan semua alat yang dapat digunakan 

untuk membantu siswa melakukan perbuatan belajar, sehingga kegiatan belajar 

menjadi lebih efisien dan efektif. Suasana belajar yang menyenangkan dapat 

menumbuhkan kegairahan belajar. Kondisi subjek belajar merupakan keadaan 

jasmani dan mental untuk malakukan kegiatan belajar (Hamalik, 2011:50-53). 

2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar banyak jenisnya, tetapi dapat 

digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. 
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Faktor intern adalah faktor yang ada dalam diri inividu yang sedang belajar, 

meliputi faktor jasmaniah, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan 

faktor ekstern adalah faktor yang diluar individu, meliputi faktor keluarga, faktor 

sekolah, dan faktor masyarakat (Slameto, 2010:54-71). Berdasarkan 

pendapatpendapat diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar ada dua, yaitu 

faktor internal atau intern dan faktor eksternal atau ekstern. 

Berikut ini ciri-ciri perubahan perilaku dalam pengertian belajar menurut 

Slameto (2003): 

1. Perubahan terjadi secara sadar 

Seseorang yang telah belajar menyadari terjadinya perubahan tersebut atau 

merasakan terjadinya suatu perubahan dalam dirinya. 

2. Perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional 

Maksudnya ialah perubahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan 

berikutnya bagi kehidupan atau proses belajar selanjutnya. Perubahan akan 

berlangsung terus hingga menjadi lebih baik dan sempurna. 

3. Perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif 

Perubahan akan bertambah dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang 

lebih baik dari sebelumnya. Jadi, semakin banyak usaha belajar, makin banyak 

dan makin baik perubahan itu ter jadi dengan sendirinya melainkan karena usaha 

individu itu sendiri. 

4. Perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara 

Perubahan yang bersifat sementara atau terjadi hanya beberapa saat saja tidak 

dapat digolongkan sebagaia perubahan dalam arti belajar. Perubahan yang 

dihasilkan karena proses bersifat permanen. Jadi, tingkah laku yang terjadi setelah 

belajar akan bersifat menetap. 

5. Perubahan mencakup aspek seluruh tingkah laku 

Perubahan tingkah laku terjadi karena adanya tujuan yang ingin dicapai. 

Perubahan belajar terarah kepada perubahan tingkah laku yang benar-benar 

disadari. 

6. Perubahan mencakup aspek seluruh tingkah laku  

Perubahan yang diperoleh individu setelah melalui suatu proses belajar 

meliputi perubahan keseluruhan tingkah laku. Jadi, aspek yang satu berhubungan 
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erat dengan aspek lainnya. Jika seseorang belajar sesuatu, sebagai hasilnya ia akan 

mengalami perubahan tingkah laku secara menyeluruh dalam sikap, keterampilan, 

pengetahuan, dan sebagainya. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah proses 

seseorang menuju perubahan, baik itu secara fisik maupun mental serta 

bertambahnya pengetahuan mengenai banyak hal melalui berbagai macam media.  

2.1.2.2 Pembelajaran Matematika 

Pendapat Ruseffendi, Courant, dan Robbin, sebagaimana dikutip oleh 

Suherman et al. (2003: 18), menyatakan bahwa untuk dapat mengetahui apa 

matematika itu sebenarnya, seseorang harus mempelajari sendiri pengetahuan 

matematika itu, yaitu dengan mempelajari, mengkaji, dan mengerjakannya. 

Adapun hakikat matematika, yaitu (1) matematika sebagai pengetahuan deduktif, 

(2) matematika sebagai pengetahuan terstruktur, dan (3) matematika sebagai ratu 

dan pelayan ilmu. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur yang 

terorganisasi mulai dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang 

didefinisikan atau dari aksioma ke postulat dan akhirnya ke dalil yang digunakan 

untuk memecahkan masalah mengenai bilangan dengan menggunakan penalaran 

logika yang meliputi empat kawasan yaitu aritmatika, aljabar, geometri, dan 

analisis. 

Chambers (2008: 9) mengartikan bahwa matematika merupakan alat untuk 

memecahkan masalah dalam konteks yang luas. Shaffer (2001) menambahkan 

“mathematics is a quantitative subject that fosters the development of cognitive 

abilities such as thinking” yang artinya matematika adalah suatu subjek 

kuantitatif yang mendorong pengembangan kemampuan kognitif seperti berpikir. 

Beberapa ahli juga merumuskan definisi tentang matematika, yaitu sebagai 

berikut. 

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

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

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

yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

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

mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika adalah bahasa yang 
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menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat 

representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol 

mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

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

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

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

sempurna karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi, dan lain-lain. 

Lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan (1) 

sarana berpikir jelas dan logis, (2) sarana untuk memecahkan masalah  kehidupan 

sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi 

pengalaman, (4) sarana untuk mengembangkan kreativitas, dan (5) sarana untuk 

meningkatkan kesadaran terhadap perkembangan budaya (Abdurrahman, 2003: 

253). Slameto (2010: 2) menyatakan bahwa belajar adalah suatu proses usaha 

yang dilakukan dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah 

laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri 

berinteraksi dengan lingkungannya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Chance 

yang menyatakan bahwa “learning is a change behavior due to experience”. 

Belajar adalah sebuah perilaku sebagai hasil dari pengalaman. 

Jerome Bruner, sebagaimana dikutip oleh Suherman et al. (2003: 43) 

menyatakan bahwa belajar matematika akan lebih berhasil jika proses belajar 

diarahkan pada konsep dan struktur pada pokok bahasan yang akan diajarkan. 

Belajar matematika merupakan pembentukan pola pikir siswa dalam memahami 

suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu hubungan dalam pengertian-

pengertian itu. Dalam pembelajaran matematika, siswa dibiasakan memperoleh 

pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan objek (abstraksi). 

Menurut Sumarmo (2012) pembelajaran matematika merupakan suatu kegiatan 

kompleks, melibatkan berbagai unsur seperti guru, siswa, matematika dan 

karakteristiknya, dan situasi belajar berlangsung. Sedangkan menurut Soviawati 

(2011) pembelajaran matematika adalah usaha sadar guru untuk membentuk 
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watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan siswa serta membantu 

siswa dalam belajar matematika agar tercipta komunikasi matematika yang baik 

sehingga matematika itu lebih mudah dipelajari dan lebih menarik. Berdasarkan 

uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja untuk mempelajari 

matematika yang melibatkan beberapa unsur termasuk karakteristik pembelajaran 

matematika itu sendiri. 

2.1.3 Jenis Kesalahan dalam Menyelesaikan Soal Matematika  

Kesalahan dapat diartikan sebagai penyimpangan terhadap sesuatu yang benar. 

Sartin dan Rosyidi meninjau kesalahan siswa dapat dari dua segi, yaitu ditinjau 

dari letak kesalahan dan ditinjau dari jenis kesalahan. Adapun pembahasan 

masing-masing segi sebagai berikut: 

1. Tinjauan tentang letak kesalahan siswa 

Kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika dapat dimanfaatkan untuk 

mendeteksi kesulitan belajar matematika. Dalam penelitian yang dilakukan 

Rosyidi (dalam Sartin) kesalahan siswa terletak pada: 

a. Memahami soal yang meliputi: 

1) Kesalahan menentukan apa yang diketahui, yaitu tidak menuliskan hal yang 

diketahui, tidak lengkap dalam menuliskan hal yang diketahui, serta salah 

dalam menuliskan hal yang diketahui. 

2) Kesalahan dalam menentukan hal yang ditanyakan, yaitu tidak menuliskan 

hal yang ditanyakan, tidak lengkap dalam menuliskan hal yang ditanyakan, 

salah dalam menentukan hal yang ditanyakan. 

b. Kesalahan membuat model atau kalimat matematika, meliputi: tidak 

menuliskan peubah yang dipakai, tidak lengkap menuliskan permisalan, salah 

dalam membuat permisalan, tidak menuliskan model matematika, serta model 

matematika yang dibuat tidak sesuai. 

c. Kesalahan menyelesaikan model, meliputi: salah menggunakan aturan 

matematika, tidak menyelesaikan model matematika yang dibuat, dan salah 

dalam menyelesaikan kalimat matematika. 
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d. Kesalahan dalam menyatakan jawaban akhir, yaitu: tidak menuliskan jawaban 

akhir, tidak lengkap menuliskan jawaban akhir, dan salah dalam menuliskan 

jawaban akhir. 

Dalam penelitian yang dilakukan Sartin ditemukan bahwa kesalahan siswa 

terletak pada: 

a. Menentukan hal yang diketahui, yaitu tidak menuliskan hal yang diketahui, 

tidak lengkap menuliskan hal yang diketahui, dan salah dalam menuliskan hal 

yang diketahui. 

b. Menentukan hal yang ditanyakan, yaitu tidak menuliskan hal yang ditanyakan, 

tidak lengkap dalam menuliskan hal yang ditanyakan, dan salah dalam 

menuliskan hal yang ditanyakan. 

c. Membuat model atau kalimat matematika, yaitu tidak menuliskan kalimat 

matematika dan salah dalam menuliskan kalimat matematika. 

d. Kesalahan dalam melakukan perhitungan, yaitu tidak melakukan perhitungan, 

dan salah melakukan perhitungan. 

e. Menuliskan jawaban akhir, yaitu tidak menuliskan jawaban akhir, tidak 

lengkap menuliskan jawaban akhir, dan salah menuliskan jawaban akhir. 

2. Tinjauan tentang jenis kesalahan siswa 

Kesalahan adalah penyimpangan dari suatu hal yang dianggap benar. Soetrisno 

mengatakan bahwa kesalahan sebagai suatu kejadian atau tingkah laku yang 

signifikan, dapat diamati berbeda dari kejadian atau tingkah laku yang diharapkan. 

Maka dari itu, jika diperhatikan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

sangatlah bervariasi. Clements mengelompokkan kesalahan yang dilakukan oleh 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika menjadi dua bentuk, yaitu kesalahan 

sistematis dan kesalahan kealpaan. Sedangkan Sunandar mengelompokkan 

kesalahan siswa menjadi dua bentuk yaitu kesalahan konsep dan kesalahan 

operasi. 

Sutrisno (dalam Dian: 2004) mengidentifikasi jenis kesalahan sebagai berikut: 

1. Kesalahan dalam memahami konsep-konsep. 

2. Kesalahan dalam memahami hubungan antar konsep yang satu dengan konsep 

yang lain. 

3. Kesalahan dalam penguasaan konsep-konsep untuk memecahkan masalah. 
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Nanik Sunarti dalam penelitiaanya mengatakan bahwa kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

1. Kesalahan konsep 

Kesalahan konsep meliputi siswa tidak mengerti atau memahami dan salah 

dalam menggunakan atau menerapkan konsep, fakta atau definisi yang ada 

pada pokok bahasan yang digunakan. 

2. Kesalahan prosedural 

Kesalahan prosedural meliputi siswa tidak mampu atau salah dalam 

memanipulasi langkah-langkah untuk menjawab masalah dalam suatu soal dan 

siswa tidak melakukan langkah-langkah yang seharusnya dilakukan dalam 

menyelesaikan suatu soal. 

3. Kesalahan teknis 

Kesalahan teknis meliputi kesalahan perhitungan, kesalahan dalam menulis 

soal dan siswa mengerjakan tidak sesuai perintah soal.  

Rosyidi (dalam Najiyah: 2000) mengolongkan kesalahan menjadi tiga jenis 

kesalahan, yaitu: 

a. Kesalahan konsep, yaitu kesalahan yanng dibuat siswa dalam menggunakan 

konsep-konsep yang terkait dengan materi, seperti: 

a) salah dalam memahami makna soal 

b) salah dalam menerjemahkan soal ke dalam kalimat matematika 

c) salah tentang konsep peubah yang digunakan untuk membuat model atau 

kalimat matematika 

b. Kesalahan prinsip, yaitu kesalahan dalam menggunakan aturan-aturan atau 

rumus-rumus matematika, seperti: 

a) salah dalam menggunakan aturan-aturan yang ada pada metode eliminasi 

dan subtitusi; 

b) salah dalam penarikan kesimpulan dalam menentukan jawaban akhir soal. 

c. Kesalahan operasi, yaitu kesalahan dalam melakukan operasi atau 

perhitungan, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. 
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa jenis kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika diantaranya kesalahan konsep, kesalahan 

prosedural atau kesalahan prinsip, dan kesalahan teknis.   

2.1.4 Pemecahan Masalah Open Ended 

Guru perlu cerdas dalam mengunakan pendekatan yang memfasilitasi siswa 

mengeksplorasi kemampuan memecahkan masalah beranekaragam cara yang 

benar. Pada umumnya, pemecahan masalah matematika yang diberikan dalam 

pembelajaran di kelas hanya melatih siswa untuk menemukan jawaban benar 

dengan langkah-langkah atau algoritma yang lazim dan memang diajarkan oleh 

guru sebelumnya. Namun dalam pendekatan open-ended siswa dituntut untuk 

menyelesaikan permasalahan matematika yang memiliki variasi langkah dalam 

menyelesaiakannya bahkan juga memiliki variasi jawaban yang benar (Pratinuari, 

2013). 

Pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk 

menginvestigasi berbagai cara yang diyakininya sesuai dengan kemampuan 

mengelaborasi permasalahan. Masalah yang diberikan pada pendekatan open-

ended adalah masalah yang bersifat terbuka atau masalah tidak lengkap atau dapat 

disebut juga masalah yang tidak rutin (Sari, Kurniawati, & Pramesti, 2013). 

Melalui pendekatan open-ended siswa dituntut untuk melakukan observasi, 

bertanya, menentukan relasi menampilkan alasan-alasan dan menarik kesimpulan. 

Penerapan problem open-ended dalam kegiatan pembelajaran adalah ketika 

siswa diminta mengembangkan metode, cara, atau pendekatan yang berbeda 

dalam menjawab permasalahan yang diberikan dan bukan berorientasi pada 

jawaban atau hasil akhir. Tujuan utama siswa dihadapkan dengan problem open-

ended adalah bukan untuk mendapatkan jawaban tetapi lebih menekankan pada 

cara bagaimana sampai pada suatu jawaban. Jadi, tidak hanya ada satu pendekatan 

atau metode dalam memperoleh jawaban, namun beberapa atau 

banyak.(Sariningsih & Herdiman, 2017). Menurut Al Jupri (dalam Rahmawati, 

2012:6), open ended dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 

a. problem dengan satu jawaban banyak cara penyelesaian; 

b. problem dengan banyak penyelesaian juga banyak jawaban. 
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Dari beberapa uraian di atas dapat disimpulkan, pemecahan masalah open 

ended merupakan menyelesaikan suatu persoalan dengan menggunakan banyak 

pendekatan atau metode. Bisa dikatakan juga permasalahan open ended atau soal 

open ended merupakan soal yang dalam menyelesaikannya menggunakan banyak 

cara yang berbeda dengan satu jawaban yang benar atau banyak cara yang 

berbeda dengan banyak jawaban yang benar. Dalam penelitian ini permasalahan 

open ended yang digunakan yaitu soal open ended yang memiliki lebih dari satu 

strategi untuk mendapatkan jawaban dan memiliki satu jawaban yang benar. 

Langkah-langkah yang digunakan dalam menjawab soal open ended yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah 

polya. Menurut Polya (Sam, 2015) menyatakan bahwa saat siswa melakukan 

investigasi dan menemukan solusi sendiri, siswa dibantu dengan langkah-lang kah 

pemecahan masalah Polya yang terdiri a) memahami masalah; siswa menentukan 

apa yang diketahui dan ditanyakan, b) menyusun rencana; siswa menghubungkan 

pengetahuan yang dimiliki sebelumnya atau masalah serupa yang pernah 

diselesaikan sebelumnya dengan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal 

sehingga dapat membuat rencana penyelesaian, c) melaksanakan rencana; siswa 

melakukan penghitungan (komputasi), dan d) mengecek kembali; siswa 

melakukan koreksi ulang tentang menyelesaikan masalah yang dibuat.  

Sehingga dalam menyelesaikan soal open ended pada penelitian ini, siswa 

diminta untuk menulis apa saja yang diketahui, ditanya, dan strategi apa saja yang 

digunakan siswa dalam menyelesaikan permasalahan pada soal.  

2.1.5 Analisis Newman 

2.1.5.1 Pengertian Analisis Newman 

Analisis Newman, sering digunakan dan diterapkan di banyak negara untuk 

menentukan berbagai jenis kesalahan yang siswa lakukan dalam menyelesaikan 

soal matematika. Metode analisis kesalahan Newman diperkenalkan pertama kali 

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

Australia. Dalam metode ini, dia menyarankan lima kegiatan yang spesifik 

sebagai suatu yang sangat krusial untuk membantu menemukan di mana 

kesalahan yang terjadi pada pekerjaan siswa ketika menyelesaikan suatu masalah 

berbentuk soal cerita. 
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Parakitipong dan Nakamura (2006) membagi lima tahapan analisis kesalahan 

Newman menjadi dua kelompok kendala yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Kendala pertama adalah masalah dalam kelancaran 

linguistik dan pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca 

sederhana dan memahami makna masalah. Kendala ini dikaitkan dengan tahapan 

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

Dan kendala kedua adalah masalah dalam pengolahan matematika yang terdiri 

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

penulisan jawaban (encoding). 

2.1.5.2 Tahapan Analisis Kesalahan Menurut Newman 

Menurut White (2005: 15), untuk mengetahui tipe kesalahan yang dilakukan 

siswa, terdapat 5 pertanyaan wawancara kepada siswa sebelum melakukan 

prosedur analisis kesalahan. Dari pertanyaan yang diisyaratkan Newman, maka 

prosedur analisis untuk menemukan tipe kesalahan siswa sebagai berikut. 

1) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe R: “Bacakan saya soal ini. Apakah 

kamu mengerti arti kata, simbol dan istilah dalam soal ini? Jika iya, jelaskan 

pada saya.” 

2) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe C: “Apa yang diketahui dan ditanyakan 

dari soal ini.” 

3) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe T: “Jelaskan bagaimana rumus atau 

strategi yang akan kamu gunakan dalam menyelesaikan soal ini.” 

4) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe P: “Sekarang, jelaskan bagaimana 

langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan soal ini.” 

5) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe E: “Jelaskan pada saya, apa jawaban 

untuk pertanyaan ini? Tunjukkan jawabanmu.” 

Untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa, dapat 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah penyelesaian yang dibuat siswa 

dalam menyelesaikan tes. Untuk mempermudah mengidentifikasi tipe-tipe 

kesalahan tersebut, dibuat indikator-indikator kesalahan sesuai klasifikasi NEA 

(White, 2010) supaya peneliti lebih mudah dan terstruktur dalam mengidentifikasi 

kesalahan siswa. Indikator-indikator kesalahan Newman disajikan pada Tabel 2.1 

berikut. 
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Tabel 2.1 Indikator Kesalahan Newman 

Jenis-Jenis Kesalahan Indikator Kesalahan 

Kesalahan Tipe R 1. Siswa tidak mengerti arti kata, atau 

2. Siswa tidak mengerti makna simbol, atau 

3. Siswa tidak mengerti makna istilah dalam 

soal tersebut. 

Kesalahan Tipe C 1. Tidak bisa menentukan apa yang diketahui 

dan aoa yang ditanyakan dari soal, 

2. Salah dalam menentukan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal, atau 

3. Tidak menggunakan informasi atau belum 

menangkap informasi yang terkandung dari 

soal. 

Kesalahan Tipe T 1. Salah dalam menentukan langkah-langkah  

atau strategi penyelesaian dan langkah-

langkah mana yang didahulukan dalam 

menyelesaikan soal, atau 

2. Salah dalam menentukan rumus yang 

digunakan dalam langkah-langkah 

penyelesaian soal, atau 

3. Salah dalam menentukan model 

matematika dari soal. 

Kesalahan Tipe P 1. Salah dalam mengoperasikan perhitungan 

dalam menyelesaikan soal, atau 

2. Tidak bisa melanjutkan perhitungan dalam 

menyelesaikan soal. 

Kesalahan Tipe E 1. Salah dalam menentukan jawaban akhir 

ataupun tidak menentukan jawaban akhir 

dari soal, atau 
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2. Salah dalam menentukan kesimpulan 

ataupun tidak menentukan kesimpulan dari 

jawaban akhir soal. 

 

Parakitipong dan Nakamura (2006) membagi lima tahapan analisis kesalahan 

Newman menjadi dua kelompok kendala yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan masalah sebagai berikut. 

a. Kesalahan Membaca (Reading Errors) 

Kesalahan membaca atau kesalahan tipe-R yaitu kesalahan yang dilakukan 

siswa pada saat membaca soal. Menurut Singh (2010: 266), kesalahan membaca 

terjadi ketika siswa tidak mampu membaca kata-kata maupun simbol yang 

terdapat dalam soal. 

Tabel 2.2 Contoh Kesalahan Membaca yang Dilakukan Siswa 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan siswa 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 

2 m, hitunglah luas kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang 

berbeda 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 2 

cm, hitunglah panjang kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda. 

Berdasarkan Tabel 2.2, contoh kesalahan membaca yang dilakukan oleh siswa 

adalah siswa salah membaca satuan tinggi pada bangun prisma segi empat 

yang seharusnya dua meter menjadi dua centimeter. 

b. Kesalahan Memahami Masalah (Comprehension Errors) 

Kesalahan memahami masalah atau kesalahan tipe-C adalah kesalahan yang 

dilakukan siswa setelah siswa mampu membaca permasalahan yang ada dalam 

soal namun tidak mengetahui permasalahan apa yang harus ia selesaikan. Menurut 

Singh (2010: 266) kesalahan memahami masalah terjadi ketika siswa mampu 

untuk membaca pertanyaan tetapi gagal untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan 

sehingga menyebabkan dia gagal dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 
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Tabel 2.3 Contoh Kesalahan Memahami Masalah yang Dilakukan Siswa 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan siswa 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 

2 m, hitunglah luas kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang 

berbeda. 

 L.alas = 144 cm
2
 

                      p = ? 

                      l = ? 

Berdasarkan Tabel 2.3, contoh kesalahan memahami masalah yang dilakukan 

oleh siswa adalah siswa mampu membaca soal yang diberikan akan tetapi salah 

dalam memahami bentuk alas dari prisma yang seharusnya berbentuk persegi, 

namun siswa memahaminya sebagai persegipanjang. 

c. Kesalahan Transformasi (Transformation Errors) 

Kesalahan transformasi atau kesalahan tipe-T adalah sebuah kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa setelah siswa mampu memahami permasalahan yang 

terdapat dalam soal, namun tidak mampu memilih pendekatan untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Singh (2010: 266), kesalahan 

transformasi merupakan sebuah kesalahan yang terjadi ketika siswa telah benar 

memahami pertanyaan dari soal yang diberikan, tetapi gagal untuk memilih 

operasi matematika yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Tabel 2.4 Contoh Kesalahan Transformasi yang Dilakukan Siswa 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan siswa 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 

2 m, hitunglah luas kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang 

Lp min. = 2 x luas alas x keliling alas 

x tinggi 

2 m 
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berbeda. 

Berdasarkan Tabel 2.4, contoh kesalahan transformasi yang dilakukan oleh 

siswa adalah siswa mampu memahami masalah yang diberikan yang diberikan 

yaitu mencari luas permukaan minimal, akan tetapi siswa salah dalam memilih 

pendekatan atau rumus yang digunakan. Siswa seharusnya menggunakan rumus 

yaitu dua kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. 

d. Kesalahan Kemampuan Memproses (Process Skill Errors)  

Kesalahan kemampuan memproses atau kesalahan tipe-P adalah suatu 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam proses perhitungan. Siswa mampu memilih 

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

menghitungnya. Menurut Singh (2010: 266), sebuah kesalahan akan disebut 

kesalahan kemampuan memproses apabila siswa mampu memilih operasi yang 

diperlukan untuk menyelesaikan persoalan namun ia tak dapat menjalankan 

prosedur dengan benar. 

Tabel 2.5 Contoh Kesalahan Kemampuan Memproses yang Dilakukan Siswa 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan siswa 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 

2 m, hitunglah luas kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang 

berbeda. 

Lp min. = 2 x luas alas + keliling alas 

x tinggi 

= 2 x 144 + 48 x 200 

= 266 + 9600 

= 9866 

Berdasarkan Tabel 2.5, contoh kesalahan kemampuan memproses yang 

dilakukan oleh siswa adalah siswa mampu memilih pendekatan yang harus 

dilakukan untuk menemukan luas permukaan prisma, akan tetapi siswa salah 

dalam proses perhitungan. Pada proses perhitungan pada tabel diatas, kesalahan 

siswa bisa dilihat pada baris ketiga. Pada saat proses penghitungan peserta didik 

salah mengalikan yang seharusnya menghasilkan 288 menjadi 266. 

e. Kesalahan Penulisan (Encoding Errors) 
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Kesalahan penulisan atau kesalahan tipe-E adalah kesalahan yang dilakukan 

oleh siswa karena kurang telitinya siswa dalam menulis. Pada tahap ini siswa 

sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang diinginkan oleh soal, tetapi ada 

sedikit kekurangtelitian siswa yang menyebabkan berubahnya makna jawaban 

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

terjadi meskipun siswa telah selesai memecahkan permasalahan matematika, yaitu 

bahwa siswa salah menuliskan apa yang ia maksudkan. 

Tabel 2.6 Contoh Kesalahan Penulisan yang Dilakukan Siswa 

Kalimat atau pertanyaan dalam soal Kesalahan siswa 

Pak Suho ingin membuat sebuah 

almari berbentuk prisma segi empat. 

Jika luas alas almari 144 cm
2
, tinggi 

2 m, hitunglah luas kayu minimal 

yang diperlukan Pak Suho untuk 

membuat almari tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang 

berbeda. 

Lp min. = 2 x luas alas + keliling alas 

x tinggi 

= 2 x 144 + 48 x 200 

= 288 + 9600 

= 9788 

 

Jadi, kayu minimal yang diperlukan 

Pak Suho untuk membuat almari 

tersebut adalah 9788 cm. 

Berdasarkan Tabel 2.6, contoh kesalahan penulisan yang dilakukan oleh siswa 

adalah siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan yaitu luas 

permukaan prisma. Akan tetapi hasil akhir didapat 9788 cm padahal seharusnya 

9788 cm
2
.   

2.1.6 Tinjauan Materi Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi luas permukaan 

prisma dan limas kelas VIII, materi tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

2.1.6.1 Prisma 

Prisma adalah suatu bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya merupakan 

segi banyak, yang dihubungkan dengan sisi tegak. Nama prisma didasarkan pada 

bentuk bidang alasnya. 
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Pada gambar jaring-jaring prisma (gambar 2.1 (b)) di atas dapat disimpulkan 

bahwa, 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

= 𝐿 Δ𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 +𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 + 𝐴𝐵 × 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + (𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) × 𝐴𝐷 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 Δ𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

 

Contoh soal open ended luas permukaan prisma sebagai berikut.  

Perhatikan gambar prisma segilima dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas permukaannya dengan menggunakan dua cara yang berbeda! 

Penyelesaian: 

 

(a) (b) 

Gambar 2.1 Model Prisma Tegak dan Jaring-jaring ABC.DEF 
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Cara 1 

Diketahui: Alas prisma berbentuk bangun datar segilima 

 

 

 

 

Tinggi prisma = 18 cm 

Ditanya: Luas permukaan menggunakan dua cara berbeda! 

Jawab: 

Strategi yang digunakan: 

1. Membagi alas prisma menjadi dua bangun datar yaitu persegi panjang dan 

trapesium dengan memotong secara vertikal. 

2. Menentukan pendekatan atau rumus yang tepat dalam mencari luas 

permukaan prisma. 

3. Menghitung luas persegi panjang, luas trapesium, keliling persegi panjang, 

dan keliling trapesium. 

4. Mencari luas permukaan prisma. 

 

Penyelesaian: 

Memotong alas menjadi dua daerah sehingga berbentuk persegipanjang dan 

trapesium. 

 

 

 

 

 

 

Luas prisma = 2 x luas alas + (keliling alas x tinggi) 

Luas sisi alas = luas 1 + luas 2 

= (6 x 7) + (
1

2
 × (7 + 4) × 4) 

= 42 + 22 

= 64 
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Keliling sisi alas = 10 + 7 + 6 + 5 + 4 

= 32 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + (keliling alas x tinggi) 

= 2 x 64 + (32 x 18) 

= 2 x 64 + 576  

= 704  

Jadi, luas permukaan prisma segilima tersebut adalah 704 cm
2 

 

 

Cara 2 

Diketahui: Alas prisma berbentuk bangun datar segilima 

 

 

 

 

 

Tinggi prisma = 18 cm 

Ditanya: Luas permukaan menggunakan dua cara berbeda ! 

Jawab: 

Strategi yang digunakan: 

1. Membagi alas prisma menjadi dua bangun datar yaitu persegi panjang dan 

trapesium dengan memotong secara horizontal. 

2. Menentukan pendekatan atau rumus yang tepat dalam mencari luas 

permukaan prisma. 

3. Menghitung luas persegi panjang, luas trapesium, keliling persegi panjang, 

dan keliling trapesium. 

4. Mencari luas permukaan prisma. 

 

Penyelesaian: 

Memotong alas menjadi dua daerah sehingga berbentuk persegi panjang dan 

trapesium. 
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Luas prisma = 2 x luas alas + (keliling alas x tinggi) 

Luas sisi alas = luas 1 + luas 2 

= (4 x 10) + (
1

2
 × (6 + 10) × 3) 

= 40 + 24 

= 64 

Keliling sisi alas = 10 + 7 + 6 + 5 + 4 

= 32 

Luas permukaan prisma = 2 x luas alas + (keliling alas x tinggi) 

= 2 x 64 + (32 x 18) 

= 2 x 64 + 576  

= 704  

Jadi, luas permukaan prisma segilima tersebut adalah 704 cm
2 

 

2.1.6.2 Limas 

Limas adalah bangun ruang yang dibentuk dengan menghubungkan titik-titik 

sudut dari alasnya dengan suatu titik yang terletak diluar alas tersebut. Ini adalah 

beberapa contoh model limas tegak : 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 (a) merupakan limas tegak segitiga; gambar (b) merupakan 

limas tegak segi empat. 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Pada gambar jaring-jaring limas (gambar 2.3 (b)) di atas dapat disimpulkan 

bahwa mencari luas permukaan limas dapat dilakukan dengan menghitung semua 

luas sisi limas tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas 

= luas persegi ABCD + 𝐿 ΔTAB + luas 𝐿 ΔTCD + luas 𝐿 ΔTAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas dapat dirumuskan sebagai 

berikut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + jumlah luas seluruh sisi tegak 

 

Contoh soal open ended luas permukaan limas sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebuah prisma ABCD.EFGH mempunyai alas berbentuk persegi dengan 

panjang rusuk 10 cm dan tinggi 15 cm. Titik P adalah perpotongan diagonal tutup 

prisma. Hitunglah luas permukaan limas P.ABCD dengan menggunakan dua cara 

yang berbeda! 

Penyelesaian: 

Cara 1 

(a) (b) 

Gambar 2.3 Model limas Tegak Segi-4 dan Jaring-jaring limas T.ABCD 

 

P 

G 

A 

C 

B 

D 

E F 

H 
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Diketahui: Alas limas berbentuk persegi dengan s = 10 cm 

Tinggi limas adalah 5 cm (t = 5 cm) 

Ditanya: Luas permukaan limas dengan menggunakan dua cara berbeda! 

Jawab: 

Strategi yang digunakan: 

1. Mencari dua cara yang berbeda dengan menentukan rumus luas permukaan 

limas. 

2. Menentukan luas alas limas. 

3. Menentukan luas salah satu sisi tegak yaitu segitiga. 

4. Menentukan tinggi segitiga menggunakan teorema pythagoras. 

5. Menjumlahkan luas sisi tegak. 

6. Menentukan luas permukaan limas. 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar 1 keempat segitiga PAB, PBC, PCD dan PAD adalah segitiga sama 

kaki. 

Pada gambar 2, segitiga PQA adalah segitiga siku-siku di Q, maka : 

𝑃𝐴 = √𝐴𝑄2 + 𝑃𝑄2 

= √(5√2)
2

+ 152 

= 5√11 

Q 
Q A 

P P 

A B S 

Gambar 1 

Gambar 2 Gambar 3 
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Pada gambar 3, segitiga PAB adalah segitiga sama kaki. Titik P adalah garis 

tinggi yang memotong garis AB di titik S. 

𝑃𝑆 = √(5√2)
2

− 52 

= 5√10 

 

Luas permukaan limas = (10 × 10) + (4 ×
1

2
× 5√10 × 10) 

= (100√10 + 100) 

Jadi, luas permukaan limas P.ABCD adalah (100√10 + 100) cm
2
. 

 

Cara 2 

Diketahui: Alas limas berbentuk persegi dengan s = 10 cm 

Tinggi limas adalah 5 cm (t = 5 cm) 

Ditanya: Luas permukaan limas dengan menggunakan dua cara berbeda ! 

Jawab: 

Strategi yang digunakan: 

1. Mengingat kembali kerangka limas. 

2. Menentukan luas persegi. 

3. Menentukan luas salah satu segitiga. 

4. Menentukan tinggi segitiga menggunakan teorema pythagoras. 

5. Menentukan luas permukaan limas. 

 

Penyelesaian: 

Jaring-jaring limas P.ABCD sebagai berikut. 
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Luas permukaan limas 

= 𝐿△𝑃𝐴𝐷 + 𝐿△𝑃𝐴𝐵 + 𝐿△𝑃𝐵𝐶 + 𝐿△𝑃𝐷𝐶 + 𝐿∎𝐴𝐵𝐶𝐷  

= (
1

2
× 5√10 × 10) + (

1

2
× 5√10 × 10) + (

1

2
× 5√10 × 10) 

+ (
1

2
× 5√10 × 10) + (10 × 10) 

=  25√10 + 25√10 + 25√10 + 25√10 + 100 

= (100√10 + 100) 

Jadi, luas permukaan limas P.ABCD adalah (100√10 + 100) cm
2
. 

2.1.7 Model Pembelajaran Treffinger Berbasis Kontekstual 

Treffinger adalah model pembelajaran kreatif berbasis kematangan dan 

pengetahuan yang memberikan saran-saran praktis untuk mencapai keterpaduan 

dengan melibatkan keterampilan kognitif dan afektif. Langkah-langkah 

pembelajaran disusun dalam tiga tingkatan berisi teknik-teknik belajar kreatif. 

Menurut Treffinger sebagaimana dikutip dalam (Sari, Y.I. &Putra, D,W., 2015) 

Tingkat I, teknik dasar berupa fungsi divergen, teknik kreatif yang digunakan 

adalah pertanyaan terbuka dan sumbang saran. Tingkat II, proses berpikir dan 

perasaan majemuk, teknik kreatif yang digunakan adalah analogi. Tingkat III, 

keterlibatan dalam tantangan nyata. Teknik kreatif yang digunakan adalah 

pemecahan masalah kreatif. Pengimplementasian model pembelajaran Treffinger 

dalam pembelajaran dilaksanakan berturut-turut dari tingkat pertama dilanjutkan 

tingkat kedua dan ketiga. 

Model Treffinger merupakan revisi atas kerangka kerja CPS yang 

dikembangkan oleh Osborn. Menurut Treffinger dalam Huda (2013), digagasnya 

model ini adalah karena perkembangan zaman yang terus berubah dan cepat dan 

semakin kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan cara memperhatikan 

fakta-fakta penting yang ada di lingkungan sekitar lalu memunculkan berbagai 

gagasan dan memilih solusi yang tepat untuk kemudian diimplementasikan secara 

nyata. 

Menurut Isaken dan Treffinger (2003), CPS terus dikembangkan oleh para 

peneliti. Pada awalnya, Treffinger mengembangkan model CPS pada tahun 1982 
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dengan versi 2.3, beberapa ahli dengan versinya masing-masing mengembangkan 

CPS tak terkecuali Treffinger, Isaksen, dan Dorval sebagaimana dikutip Isaksen & 

Treffinger (2003), versi 6.1 membuat CPS natural, deskriptif, dan fleksibel. 

Creative Problem Solving (CPS) merupakan suatu model pembelajaran untuk 

membantu memecahkan masalah dan mengelola perubahan kreatif (Treffinger, et. 

al., 2003: 1-4). Pada pembelajaran Treffinger (CPS Versi 6.1), indikator berpikir 

kreatif yaitu kefasihan, fleksibilitas, dan kebaruan ada pada langkah membangun 

dan menghasilkan ide-ide. Menurut Treffinger et al. (2003:1), CPS Versi 6.1 

dapat diintegrasikan dengan berbagai kegiatan yang terorganisir, menyediakan 

alat-alat baru atau tambahan untuk membuat perbedaan nyata. Langkah-langkah 

pembelajaran CPS Versi 6.1 yang dikembangkan oleh Treffinger, et. al. (2003: 2-

4) yaitu (1) Understanding Challenge (memahami tantangan), (2) Generating 

Ideas (Membangkitkan gagasan), dan (3) Preparing for Action (mempersiapkan 

tindakan). Dapat dijelaskan sebagai berikut. 

Tabel 2.7 Tahapan Pembelajaran Treffinger 

Fase Deskripsi 

Understanding Challenge (memahami 

tantangan) atau pengembangan fungsi 

divergen 

Tahap ini menekankan keterbukaan, 

kesediaan untuk menjawab, keterbukaan 

terhadap pengalaman, kesediaan 

menerima perbedaan, kepekaan terhadap 

masalah, rasa ingin tahu, keberanian 

mengambil resiko, kesadaran dan 

kepercayaan terhadap diri sendiri. 

Generating Ideas (Membangkitkan 

gagasan) atau proses pemikiran dan 

perasaan majemuk 

Tahap ini menekankan pada proses 

pemikiran dan perasaan majemuk untuk 

menambah wawasan berpikir. 

Preparing for Action (mempersiapkan 

tindakan) atau keterlibatan 

penyelesaian masalah secara kreatif 

Tahap ini diarahkan pada kegiatan 

menemukan fakta, masalah, gagasan, 

jawaban, dan penerimaan.  
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(1) Memahami Masalah (Understanding Challenge);  

 Menentukan tujuan : Guru menginformasikan kompetensi yang harus 

dicapai dalam pembelajarannya.  

 Menggali data : Guru mendemonstrasikan/ menyajikan fenomena alam 

yang dapat mengundang keingintahuan siswa.  

 Merumuskan masalah : Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mrngidentifikasi permasalahan.  

(2) Menghasilkan Ide-Ide (Generating Ideas);  

 Memunculkan gagasan : Guru memberi waktu dan kesempatan kepada 

siswa untuk mengungkapkan gagasannya dan juga membimbing siswa 

untuk menyepakati alternatif pemecahan masalah yang akan diuji.  

(3) Menyiapkan Tindakan (Preparing for Action)  

 Mengembangkan solusi: Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan 

informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan 

penjelasan dan pemecahan masalah.  

 Membangun penerimaan: Guru mengecak solusi yang telah diperoleh 

siswa dan memberikan permasalahan yang baru namun lebih kompleks 

agar siswa dapat menerapkan solusi yang telah ia peroleh.  

Selain itu, model Treffinger memiliki manfaat sebagaimana yang disebutkan 

oleh Haryono dalam Nisa (2011; 43) yakni pembelajaran Treffinger dapat 

menumbuhkan kreativitas siswa dalam menyelesaikan masalah, dengan ciri-ciri 

sebagai berikut:  

1. Lancar dalam menyelesaikan masalah;  

2. Mempunyai ide jawaban lebih dari satu;  

3. Berani mempunyai jawaban “baru”;  

4. Menerapkan ide yang dibuatnya melalui diskusi dan bermain peran;  

5. Membuat cerita dan menuliskan ide penyelesaian masalah;  

6. Mengajukan pertanyaan dengan konteks yang dibahas;  

7. Menyesuaikan diri terhadap masalah dengan mengidentifikasi masalah;  

8. Percaya diri; dengan bersedia menjawab pertanyaan;  

9. Mempunyai rasa ingin tahu dengan bertanya;  

10. Memberikan masukan dan terbuka terhadap pengalaman dengan bercerita;  
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11. Kesadaran dan tanggung jawab untuk menyelesaikan masalah;  

12. Santai dalam menyelesaikan masalah;  

13. Aman dalam menuangkan pikiran;  

14. Mengimplementasikan soal cerita dalam kehidupannya, dan mencari sendiri 

sumber untuk menyelesaikan masalah.  

Menurut Howey. R, Keneth seperti yang dikutip oleh Rusman (dalam Karina, 

2013:105) mendefinisikan model pembelajaran berbasis kontekstual 

memungkinkan terjadinya proses belajar di mana siswa menggunakan 

pemahaman dan kemampuan akademiknya dalam berbagai konteks dalam dan 

luar sekolah untuk memecahkan masalah yang bersifat simulatif ataupun nyata, 

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa 

model pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual adalah model pembelajaran 

dengan menggunakan kreatifitas siswa untuk menemukan penyelesaian dari 

permasalahan yang bersifat nyata atau sesuai dengan kehidupan sehari-hari. 

 

2.2 Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan penerapan prosedur Newman pada 

pembelajaran matematika, diantaranya sebagai berikut. 

1) Prakitipong dan Nakamura (2006) dalam penelitiannya di Thailand pada 40 

siswa kelas lima menunjukkan bahwa lebih banyak kesalahan siswa terjadi 

pada keterampilan memahami soal untuk pertanyaan terstruktur dan 

kesalahan transformasi untuk pertanyaan pilihan ganda. 

2) White (2010) melaporkan bahwa penerapan metode analisis kesalahan 

Newman dalam kelas dapat mengaktifkan siswa, menemukan kesalahan yang 

dilakukan oleh siswa, dan kemudian melakukan sesuatu untuk membantunya. 

3) Zakaria (2010) menyatakan bahwa tiga orang siswa yang merupakan sampel 

dari 30 siswa kelas dua di Jambi, tidak ditemukan kesalahan pada tahap 

reading. Banyaknya siswa yang melakukan kesalahan penulisan dan 

kecerobohan sedikit pada penyelesaian soal materi persamaan kuadrat. 

4) Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sekar (2015) mengenai analisis 

kesalahan siswa dalam memecahkan masalah open ended berdasarkan metode 
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newman pada pokok bahasan persegi dan persegipanjang di SMPN 11 

Jember, dijumpai kesalahan sisw pada keterampilan memahami soal. 

5) Penelitian yang dilakukan Satoto (2012) menunjukkan bahwa terdapat 4 

siswa yang melakukan kesalahan dalam memahami masalah atau kesalaha 

tipe C yang disebabkan karena ilustrasi yang salah dan terdapat 3 siswa yang 

melakukan kesalahan dalam proses perhitungan dan penulisan jawaban. 

6) Tuti Haryati (2016) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa dijumpai 

kesalahan tipe T, tipe P, dan tipe E pada kategori kelompok atas. Kategori 

kelompok sedang mengalami kesalahan tipe T, tipe E dan kecerobohan atau 

tipe X. Kelompok bawah mengalami kesalahan tipe C dan tipe T. 

7) Irvana (2019) dalam penelitiannya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 36 

Semarang  menunjukkan kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas VIII 

yang diajar melalui pembelajaran Treffinger dalam menyelesaikan masalah 

open-ended dapat mencapai ketuntasan belajar.  Selain itu juga,  Respon 

siswa terhadap aktivitas open-ended pada pembelajaran Treffinger termasuk 

dalam kategori yang sangat baik.  

 

2.3 Kerangka Berpikir 

Kesalahan dalam menyelesaikan soal sangat mempengaruhi tingkat prestasi 

dan ketuntasan belajar siswa. Karena itu guru sangatlah diperlukan dalam 

mengatasi kesalahan tersebut, namun guru tidak dapat mengambil keputusan 

dalam membantu siswanya yang mengalami kesalahan tersebut jika guru tidak 

tahu dimana letak kesalahan dan kesulitannya. Oleh karena itu, seorang guru perlu 

mengetahui bentuk kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika dan menentukan alternatif pengajaran yang tepat, seorang guru 

haruslah menganalisis dahulu kesalahan dalam menyelesaikan soal matematika. 

Sementara Getlezs dan Jackson mengemukakan salah satu cara untuk 

mengukur kemampuan berpikir kreatif matematik, yakni dengan soal-soal terbuka 

atau open-ended problem (Mahmudi, 2010:4). Pengertian open-ended problem 

menurut Sudiarta dapat dirumuskan sebagai masalah atau soal-soal matematika 

yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memiliki beberapa atau bahkan 
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banyak solusi yang benar, dan terdapat banyak cara untuk mencapai solusi itu 

(Japar, 2007: 54). 

Selain itu juga dengan mengaplikasikan pembelajaran kreatif model Treffinger 

dengan pendekatan open-ended dalam pembelajaran materi luas permukaan 

prisma dan limas akan sangat membantu siswa. Pembelajaran berbasis masalah ini 

mempunyai makna penting bagi siswa antara lain di dalam kegiatan bersama, 

siswa belajar mengatur diri sendiri untuk bekerjasama dengan teman. Model 

pembelajaran Treffinger sangat relevan dengan proses belajar yang dikembangkan 

menggunakan pendekatan open-ended, pendekatan yang memungkinkan siswa 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematisnya karena dalam 

pendekatan open-ended siswa diberikan masalah terbuka. Mengarahkan siswa 

dalam menjawab masalah dengan banyak cara serta mungkin juga banyak 

jawaban yang benar. Sehingga kemampuan berpikir kreatif matematisnya 

meningkat. 

Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kesalahan konsep dalam 

menyelesaikan soal open ended. Analisis ini dilakukan dengan memberikan soal 

open ended materi luas permukaan prisma dan limas kepada siswa kelas VIII 

untuk dikerjakan kemudian akan dilihat sejauh mana kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended. Dari situ akan terlihat kesalahan konsep yang 

dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal open ended materi luas permukaan 

prisma dan limas. Dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap soal open 

ended, penggunaan model pembelajaran treffinger akan sangat membantu. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan 

belajar mengajar menggunakan model Treffinger berbasis kontekstual. 

Pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kreatif model Treffinger 

berbasis kontekstual dinggap dapat melatih siswa untuk mengungkapkan 

gagasannya secara kreatif yang pada akhirnya siswa akan mampu menemukan 

cara yang paling efektif untuk memecahkan sebuah masalah sbersifat nyata 

dengan menggunakan soal open ended. Model pembelajaran Treffinger berbasis 

kontekstaul menekankan adanya aktivitas pembelajaran yang aktif dari peserta 

didik dalam bentuk kerjasama dalam kelompok dimana guru berperan sebagai 

fasilitator dan pembimbing. Setelah semua materi telah diberikan, soal tes bertema 
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open ended diuji cobakan kepada siswa untuk memperoleh data tentang kesalahan 

yang dilakukan siswa. Kesalahan tersebut kemudian diidentifikasi dan 

dikelompokkan menurut kesalahan yang sejenis. Dari hasil uji coba soal ini, 

didapatlah instrumen penelitian. Berdasarkan identifikasi, dipilih beberapa siswa 

untuk diwawancara. Wawancara ini bertujuan untuk mengkonfirmasikan jawaban 

siswa pada tes serta untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesalahan yang 

dilakukan. Dari hasil tes dan hasil wawancara dilakukan triangulasi data yaitu 

membandingkan data yang diperoleh dari kedua kegiatan tersebut untuk 

memperoleh data yang valid. Berikutnya adalah kegiatan analisis data yang 

meliputi tiga kegiatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta verifikasi (pengecekan) data dan penarikan kesimpulan. 

Reduksi data adalah pemilihan dan penyederhanaan data yang dilakukan agar 

tidak terjadi penumpukan data atau informasi yang sama. Penyajian data adalah 

penyusunan sekumpulan informasi agar mudah untuk membaca dan mengambil 

kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penguasaan siswa dalam menyelesaikan soal open ended 

belum dianalisis secara mendalam 

 

Dilakukan pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual 

yang berkualitas untuk mengetahui kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended. 
 

Dilakukan analisis hasil siswa dalam mengerjakan soal open 

ended. 
 

Jenis dan penyebab kesalahan berdasarkan prosedur 

Newman. 

 

Saran-saran perbaikan dalam mengerjakan soal open ended 

materi luas permukaan prisma dan limas. 
 

Gambar 2.4 Bagan Kerangka Berpikir 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Hipotesis penelitian ini dirumuskan adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended materi geometri  pada pembelajaran model 

Treffinger berbasis kontekstual dapat mencapai ketuntasan belajar. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

  

3.1  Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi kualitatif dan 

kuantitatif (mix method). Mixed method adalah suatu prosedur untuk 

mengumpulkan, menganalisis, dan mencampur metode kuantitatif dan kualitatif 

dalam suatu penelitian atau serangkaian penelitian untuk memahami 

permasalahan penelitian (Creswell, 2015: 1088). Metode kualitatif digunakan 

untuk menunjukkan secara lebih cermat kesalahan konsep siswa dalam 

mengerjakan soal open ended materi luas permukaan prisma dan limas dengan 

panduan prosedur Newman, sedangkan metode kuantitatif digunakan untuk 

menguji kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal open ended pada 

pembelajaran model Treffinger.  

Desain yang digunakan dalam penelitan kuantitatif yaitu Pre-Experimental 

Design dengan tipe One-Shot Case Study Design. Menurut Creswell (2014: 230), 

One-Shot Case Study Design merupakan desain penelitian kuantitatif yang dengan 

observasi/pengukuran. Desain penelitian kuantitatif dapat dilihat pada Gambar 3.1 

berikut ini. 

 

 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitian One-Shot Case Design 

 

Keterangan :  

X : Pembelajaran dengan model pembelajaran Treffinger  

O : Hasil tes Kemampuan menyelesaikan soal open ended  

Strategi yang digunakan dalam penelitian campuran ini adalah strategi 

triangulasi, yaitu peneliti mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara 

bersamaan dalam satu tahap penelitian kemudian digabungkan menjadi satu 

informasi dalam interpretasi hasil secara keseluruhan. Metode penelitian 

kuantitatif digunakan untuk menguji kemampuan siswa kelas VIII dalam 

X O 
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menyelesaikan soal open ended materi geometri pada model pembelajaran 

Treffinger apakah mencapai kriteria ketuntasan aktual secara rata-rata dan secara 

proporsi sebesar 75% dari banyak siswa dalam satu kelas. Sedangkan metode 

kualitatif dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesalahan konsep 

siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri 

berdasarkan prosedur newman pada pembelajaran model Treffinger.  

 

3.2  Latar Penelitian 

3.2.1 Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di SMP Muhammadiyah 8 Semarang yang berlamat 

di Jl. Rm Hadi Soebeno, Jatisari, Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang. 

Penelitian dilakukan terhadap siswa kelas VIII U1 SMP Muhammadiyah 8 

Semarang. Materi luas permukaan prisma dan limas merupakan materi kelas VIII 

sesuai dengan Standar Kompetensi Mata Pelajaran Matematika untuk SMP dan 

MTs sehingga subjek penelitian yang dipilih adalah siswa kelas VIII U1. 

3.2.2 Rentang Waktu Penelitian 

Waktu penelitian terbagi dalam beberapa tahap. Tahap-tahap dalam penelitian 

sebagai berikut: 

a. Tahap perencanaan 

Tahap perencanaan meliputi pengajuan topik, penyusunan proposal, 

penyusunan instrumen penelitian dan pengajuan instrumen penelitian. Tahap 

ini dilaksanakan pada bulan Juni 2019 sampai Januari 2020. 

b. Tahap pelaksanaan  

Tahap pelaksanaan meliputi pengujian instrumen terhadap subjek penelitian. 

Tahap penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Februari 2020. 

c. Tahap penyelesaian 

Pada tahap ini dilakukan analisis dan penyusunan laporan penelitian dimulai 

bulan Maret 2020 sampai April 2020. 

 

3.3   Ruang Lingkup Penelitian 

3.3.1 Objek Penelitian Kuantitatif 

3.3.1.1 Populasi 
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Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang 

mempunyai kulaitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018:117). Populasi 

pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Tahun Pelajaran 2019/2020 yang terdiri dari 4 kelas yaitu kelas VIII U1, VIII U2, 

VIII A, dan VIII B. 

3.3.1.2 Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi 

tersebut (Sugiyono, 2018:118). Teknik pengambilan sampel diambil dengan 

teknik random sampling. Random sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel dari populasi secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam 

populasi itu (Sugiyono, 2018: 120). Teknik ini dilakukan karena anggota polulasi 

dianggap homogen dengan memperhatikan ciri-ciri antara lain: siswa yang 

menjadi objek penelitian duduk pada tingkat kelas yang sama, siswa mendapat 

materi berdasarkan kurikulum yang sama, buku sumber belajar yang sama, dan 

tidak terdapat kelas unggulan. Pada penelitian ini dipilih secara acak satu kelas 

dari populasi sebagai sampel yaitu kelas VIII U1 dengan banyaknya siswa yaitu 24 

siswa.   

3.3.2 Objek Penelitian Kualitatif 

Penentuan subjek penelitian atau siswa yang diwawancarai dilakukan secara 

purposive, yaitu “dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu” (Sugiyono, 

2013: 299). Kelas VIII U1 dipilih sebagai kelas dari subjek penelitian. 

Pengambilan subjek penelitian didasarkan pertimbangan tipe kesalahan siswa dari 

hasil tes akhir. Peneliti memilih 6 siswa sebagai subjek penelitian. Enam subjek 

penelitian ini dipilih dari tiga kelompok yang berbeda, yaitu kelompok atas, 

sedang, dan bawah. Pemilihan subjek penelitian dipilih dari kelompok yang 

berbeda lebih dimaksudkan untuk menjaring informasi yang lengkap. 

Setelah diperoleh instrumen penelitian yang valid. Instrumen penelitian 

tersebut kemudian diteskan pada salah satu sampel kelas VIII U1. Langkah 

pertama yang dilakukan untuk menentukan subjek penelitian adalah hasil 

pekerjaan siswa dikoreksi kemudian diurutkan berdasarkan skornya yaitu dari 

skor terbesar ke yang terkecil. Skor siswa yang telah diurutkan tadi kemudian 
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dibagi menjadi tiga kelompok yaitu kelompok atas, kelompok sedang, dan 

kelompok bawah. 

Kemudian diambil 2 siswa sebagai subjek penelitian dari kelompok atas (S1 

dan S2), 2 siswa dari kelompok sedang (S3 dan S4), dan 2 siswa dari kelompok 

bawah (S5 dan S6). Jadi, jumlah keseluruhan subjek penelitian yang diambil 

adalah 6 siswa.  

Tabel 3.1 Daftar Nama Subjek Penelitian 

No Nama Peserta Didik Kelompok Penyebutan 

1 Ardina Nugi Damayanti Atas S1 

2 Meysilla Cindy Silsiana Atas S2 

3 Vanesa Erse Faozan R Sedang S3 

4 Ryian Eka Saputra  Sedang S4 

5 Ilham Saputra Wijaya Bawah S5 

6 Gembong Prasetya Arya Bawah S6 

 

Pada kelompok atas dipilih Ardina Nugi Damayanti  (S1) dan Meysilla Cindy 

Silsiana (S2) sebagai subjek penelitian. Pada kelompok sedang dipilih Vanesa 

Erse Faozan R (S3) dan Ryian Eka Saputra (S4) sebagai subejk penelitian. 

Selanjutnya pada kelompok bawah dipilih Ilham Saputra Wijaya (S5) dan 

Gembong Prasetya Arya (S6) sebagai subjek penelitian. Pemilihan subjek pada 

tiap kelompok dilakukan dengan cara mengambil dua orang peserta didik yang 

mendapatkan nilai terendah pada kelompok tersebut. Pemilihan dengan cara 

tersebut dilakukan secara sengaja oleh peneliti dengan harapan dua orang peserta 

didik yang mendapatkan nilai terendah pada tiap kelompok untuk melihat 

kecenderungan jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan penyebab kesalahan 

dengan menggunakan analisis prosedur Newman dibandingkan dipilih secara acak 

ataupun dipilih dengan cara lainnya.  

 

3.4  Variabel Penelitian 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek 

atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 
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dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018: 61). Variabel-

variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Variabel Independen 

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang 

menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2018: 

61). Variabel independen dalam penelitian ini adalah pembelajaran menggunakan 

model pembelajaran Treffinger. 

3.4.2 Variabel Dependen 

Variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi 

akibat, karena adanya variabel independen (Sugiyono, 2018: 61). Variabel 

dependen dalam penelitian ini adalah kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

soal open ended. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya momumental dari seseorang 

(Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk 

mendapat data mengenai nama-nama siswa yang menjadi anggota sampel dan 

subjek penelitian  serta gambar hasil tes soal open ended. 

3.5.2 Observasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan teknik observasi dilakukan dengan 

melakukan pengamatan secara teliti menggunakan instrumen yang dirancang 

untuk mengetahui kualitas pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

pembelajaran Treffinger.  

Pada penelitian ini, pengamat mengamati proses pembelajaran yang dilakukan 

peneliti dengan menggunakan lembar pengamatan aktivitas guru dan aktivitas 

siswa pada pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran 

Treffinger. Nilai x adalah perolehan nilai aktivitas guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Treffinger 

dengan pendeskripsian kategori yang tersaji pada Tabel 3.2. Pelaksanaan 
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pembelajaran matematika dengan menggunakan model pembelajaran Treffinger 

dikatakan berkualitas jika perolehan nilai akhir aktivitas guru dan aktivitas siswa 

berada pada kriteria minimal baik. 

Tabel 3.2 Pendeskripsian Kategori Penilaian 

Kategori Rentang Nilai 

Sangat baik 
80% < 𝑥 ≤ 100% 

Baik 
60% < 𝑥 ≤ 80% 

Cukup 
40% < 𝑥 ≤ 60% 

Kurang baik 
20% < 𝑥 ≤ 40% 

Tidak baik 
0% ≤ 𝑥 ≤ 20% 

 

3.5.3 Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu (Sugiyono, 2015). Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden memberikan jawaban secara 

luas (Sukmadinata, 2009). Dalam penelitian ini, wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dimana 

peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis 

dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yan digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan (Sugiyono, 

2015). 

Pelaksanaan wawancara merupakan hasil kesepakatan antara peneliti dengan 

subjek dengan proses tanya-jawab yang mengalir seperti percakapan biasa. 

Wawancara dilaksanakan dengan menggunakan pedoman yang telah disusun 

peneliti dengan menggunakan pertanyaan yang dibuat bersifat terbuka dengan 

tujuan untuk memperoleh deskripsi kesalahan dalam menyelesaikan soal open 
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ended materi geometri serta penyebab kesalahan tersebut dari masing-masing 

subjek penelitian.  

3.5.4 Tes Tertulis 

Tes adalah “serentetan pertanyaan atau latihan serta alat lain yang digunakan 

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan intelegensi, kemampuan atau bakat 

yang dimiliki oleh individu atau kelompok” (Arikunto, 2006: 150). Tes dalam 

penelitian ini berbentuk tes subjektif atau uraian, yaitu “sejenis tes kemajuan 

belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-

kata” (Arikunto, 2007: 162). Tes diberikan untuk memperoleh data mengenai 

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal open ended materi geometri. 

 

3.6  Instrumen penelitian  

Instrumen penelitian adalah suatu adalah suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur fenomena alam atau maupun sosial yang diamati. Secara spesifik 

semua fenomena ini disebut variabel penelitian (Sugiyono, 2015). Instrumen 

untuk penelitian ini adalah peneliti, tes tertulis, pedoman wawancara, dan 

instrumen rencana pelaksanaan pembelajaran. Penjelasan lebih rinci dari masing-

masing instrumen akan dijelaskan di bawah ini: 

3.6.1 Peneliti  

Dalam penelitian kualitatif, kedudukan peneliti adalah sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Sehingga kehadiran peneliti di lapangan adalah 

mutlak. Selain itu peneliti berperan sebagai pengamat penuh karena peneliti 

mengamati secara langsung kegiatan peserta didik pada saat penelitian 

berlangsung. 

3.6.2 Tes tertulis 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah materi luas permukaan 

prisma dan limas yang diajarkan pada kelas VIII U1 SMP Muhammadiyah 8 

Semarang semester 2. Sedangkan bentuk tes yang digunakan adalah tes bentuk 

uraian yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata-kata. 

Tes bentuk uraian dipilih karena dapat mengukur kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan masalah yang menuntut kemampuan berpikir tinggi yang 

merupakan karakteristik soal open ended. 
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Urutan dalam penyusunan perangkat tes adalah sebagai berikut. 

1) Pembatasan terhadap bahan yang diteskan:  

materi yang diteskan adalah materi luas permukaan prisma dan limas. 

2) Menentukan bentuk soal:  

soal yang akan digunakan merupakan soal open ended berbentuk uraian. 

3) Menentukan jumlah butir soal: 

jumlah soal yang digunakan adalah sebanyak 4 butir soal. 

4) Menentukan waktu mengerjakan soal: 

waktu yang digunakan untuk mengerjakan soal adalah 120 menit. Hal ini 

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

pelajaran matematika dalam 1 pertemuan adalah 3 jam pelajaran, atau 120 

menit. 

5) Membuat kisi-kisi soal: 

soal yang dibuat disesuaikan dengan kisi-kisi soal. 

3.6.3 Pedoman Wawancara 

Pada wawancara digunakan untuk memperoleh data secara langsung mengenai 

jenis-jenis kesalahan apa saja yang dilakukan siswa dalan mengerjakan soal open 

ended didasarkan pada prosedur Newman serta penyebab kesalahan-kesalahan 

tersebut terjadi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan handphone sebagai 

alat perekam sehingga hasil wawancara menunjukkan keabsahan dan dapat 

terorganisir dengan baik untuk analisis selanjutnya. Terdapat lima pertanyaan 

utama yang dapat digunakan untuk mengetahui kesalahan-kesalahan siswa dan 

mengkategorikannya menurut prosedur Newman. Pertanyaan tersebut adalah  

6) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe R: “Bacakan saya soal ini. Apakah 

kamu mengerti arti kata, simbol dan istilah dalam soal ini? Jika iya, jelaskan 

pada saya.” 

7) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe C: “Apa yang diketahui dan ditanyakan 

dari soal ini.” 

8) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe T: “Jelaskan bagaimana rumus atau 

strategi yang akan kamu gunakan dalam menyelesaikan soal ini.” 

9) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe P: “Sekarang, jelaskan bagaimana 

langkah-langkah kamu dalam menyelesaikan soal ini.” 
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10) Untuk mengidentifikasi kesalahan tipe E: “Jelaskan pada saya, apa jawaban 

untuk pertanyaan ini? Tunjukkan jawabanmu.” 

3.6.4 Instrumen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

Peneliti merancang RPP dengan model pembelajaran treffinger untuk 

mengupayakan eksplorasi siswa dalam menyelesaikan soal open ended. Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dibuat disesuaikan dengan kurikulum sekolah 

penelitian. SMP Muhammadiyah 8 Semarang menggunakan sistem kurikulum 

2013 (K-13) untuk kelas VIII.  

 

3.7  Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

3.7.1 Validitas Instrumen 

3.7.1.1 Validitas Logis 

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

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

macam validitas logis yang dapat dicapai oleh sebuah instrumen, yaitu validitas isi 

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

instrumen menunjuk suatu kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan isi 

materi pelajaran yang dievaluasi, sedangkan validitas konstruksi menunjuk suatu 

kondisi sebuah instrumen yang disusun berdasarkan konstruksi, aspek-aspek 

kejiwaan yang seharusnya dievaluasi. Validitas pada aspek ini dilaksanakan 

dengan membuat instrumen berdasarkan kisi-kisi soal yang telah disusun 

kemudian mengajukan instrumen tersebut untuk dinilai kevalidannya kepada 

validator ahli. 

3.7.1.2 Validitas Empiris  

Instrumen yang telah disusun dan divalidasi oleh ahli kemudian divalidasi 

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

dianalisis untuk menentukan soal mana saja yang termasuk dalam kategori baik 

yang layak dipakai untuk instrumen penelitian. 

3.7.1.3 Analisis Perangkat Tes 

Menurut Arikunto (2013: 206), analisis perangkat tes bertujuan untuk 

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

sehingga dapat diperoleh informasi yang akan digunakan untuk menyempurnakan 
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soal-soal untuk kepentingan lebih lanjut. Analisis perangkat tes dilakukan 

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

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

1. Validitas Butir Soal 

Suatu tes dikatakan valid apabila tes tersebut mampu mengukur apa yang 

hendak diukur. Untuk mengukur validitas, digunakan rumus korelasi product 

moment yaitu. 

Γ𝑥𝑦 =
𝑁. ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋. ∑ 𝑌

√{𝑁. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2)}. {𝑁. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)}
 

 

Keterangan: 

𝑟𝑋𝑌  = koefisien korelasi item soal  

𝑁  = banyaknya peserta tes  

𝛴𝑋  = jumlah skor butir soal  

𝛴𝑌  = jumlah skor total  

𝛴𝑋𝑌 = jumlah perkalian skor butir dengan skor total  

𝛴𝑋2 = jumlah kuadrat skor butir soal  

𝛴𝑌2 = jumlah kuadrat skor total 

(Arikunto, 2013: 87) 

Hasil perhitungan Γ𝑥𝑦 dibandingkan dengan harga kritis Γ product moment 

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

jika sebaliknya maka butir soal tidak valid. Perhitungan Γ𝑥𝑦 dilakukan dengan 

Microsoft Excel. Setelah dilakukan perhitungan untuk masing-masing tipe soal, 

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

melebihi Γ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan taraf signifikan 5% sebesar 0,388. Perhitungan validitas 

soal uji coba ada pada lampiran 22. 

Tabel 3.3 Hasil Analisis Validitas Soal Uji Coba 

Butir Γℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 Γ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 Keputusan 

1 0,87669 0,388 Valid 

2 0,789337 0,388 Valid 

3 0,905335 0,388 Valid 
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4 0,754466 0,388 Valid 

 

2. Reliabilitas Instrumen 

Suatu tes dikatakan reliabel jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap atau 

ajeg. Untuk mencari reliabilitas soal bentuk uraian digunakan rumus Alpha 

sebagai berikut. 

Γ11 =
𝑛

(𝑛 − 1)
(1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁

    𝑑𝑎𝑛   𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

Keterangan: 

Γ11 : reliabilitas instrumen tes 

𝑛  : banyaknya butir soal 

∑ 𝜎𝑖
2  : jumlah varians butir soal 

𝜎𝑡
2  : varians total 

𝑋  : skor pada tiap butir soal  

Y : jumlah skor tiap peserta tes 

𝑁  : jumlah peserta tes  

𝑖   : nomor butir soal 

(Arikunto, 2013: 122-123) 

Kriteria pengujian reliabilitas tes yaitu setelah didapat harga kemudian 

dikonsultasikan dengan harga Γ product moment pada tabel, jika Γℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > 

Γ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka item tes yang diujicobakan reliabel. Berdasarkan perhitungan analisis 

data pada soal yang telah diujicobakan, diperoleh Γℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 0,846057329. 

Setelah dibandingkan dengan tabel Γproduct  moment dengan taraf signifikan 5% 

diperoleh kesimpulan bahwa soal uji coba merupakan soal yang reliabel. 

Perhitungan reliabilitas soal uji coba ada pada lampiran 23. 

3. Tingkat Kesukaran 

Disamping memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, untuk memperoleh 

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

kesukaran umumnya dinyatakan dalam bentuk proporsi yang besarnya berkisar 
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0,00-1,00. Semakin besar indeks tingkat kesukaran yang diperoleh dari hasil 

hitungan, berarti semakin mudah soal dan sebaliknya. Adapun rumus yang 

digunakan adalah. 

𝑇𝐾 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙 
 

dimana  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑁
 

dengan  

𝑇𝐾  : taraf kesukaran  

𝑁 : banyaknya siswa yang mengikuti tes  

(Arikunto, 2013: 223) 

Dengan kriteria tingkat kesukaran sebagai berikut. 

(1) 0,00 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar  

(2) 0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang 

(3) 0,70 < 𝑇𝐾 ≤ 1,00, soal termasuk kriteria mudah  

Berdasarkan hasil perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh 

data bahwa soal yang termasuk dalam kategori mudah adalah soal nomor 1. Lalu 

soal yang termasuk dalam kategori sedang adalah nomor 2 dan 3. Sedangkan soal 

yang termasuk dalam kategori sukar adalah soal nomor 4. Perhitungan tingkat 

kesukaran soal uji coba ada pada lampiran 24. 

Tabel 3.4 Hasil Analisis Tingkat Kesukaran Soal Uji Coba 

Butir Indeks TK Kriteria 

1 0,75385 Mudah  

2 0,68269 Sedang  

3 0,66346 Sedang  

4 0,27885 Sukar  

 

4. Analisis Daya Pembeda 

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

mengetahui kemampuan suatu soal dalam membedakan peserta didik yang 

berkemampuan tinggi dan peserta didik yang berkemampuan rendah. Langkah-

langkah menghitung daya pembeda soal menurut Arifin (2017: 133) adalah. 
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(1) Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

(2) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai skor terkecil. 

(3) Menempatkan kelompok atas dan kelompok bawah yaitu masing-masing 

50% dari jumlah peserta didik. 

(4) Menghitung rata-rata skor tiap butir soal untuk masing-masing kelompok 

(kelompok atas dan kelompok bawah). 

 Rumus yang digunakan untuk menentukan daya pembeda soal bentuk uraian 

yaitu. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda 

�̅�𝐾𝐴  : Rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐾𝐵   : Rata-rata kelompok bawah 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 : skor maksimum 

 

Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut. 

𝐷𝑃 < 0,20  : kurang baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,30 : cukup  

0,30 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 : baik 

𝐷𝑃 ≥ 0,40  : sangat baik 

Berdasarkan hasil perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh 

data bahwa soal nomor 3 memiliki kriteria pengujian baik. Selanjutnya soal 

nomor 1,2, dan 3 memiliki kriteris pengujian cukup. Perhitungan tingkat daya 

pembeda soal uji coba ada pada lampiran 25. 

Tabel 3.5 Hasil Analisis Daya Pembeda Soal Uji Coba 

 

 

Butir Indeks DP Keputusan 

1 0,22 Cukup 

2 0,2625 Baik  

3 0,3125 Cukup  

4 0,2225 Cukup  
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3.8   Penentuan Instrumen 

Setelah dilakukan analisis validitas soal, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan 

daya beda dari soal yang diuji cobakan maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan instrumen tes yang akan digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Berikut disajikan Tabel 3.6 mengenai hasil analisis uji coba soal open ended. 

Tabel 3.6 Hasil Analisis Uji Coba Soal Open Ended 

No 

Soal  

Validitas  Reliabilitas  Taraf 

Kesukaran  

Daya 

Beda  

Ketera-

ngan  

Kesim-

pulan  

1 0,87669 

Valid 

0,846057329 

Reliabilitas  

0,75385 

Mudah  

0,22 

Cukup  

Dapat 

dipakai 

Dipakai  

2 0,789334 

Valid 

0,846057329 

Reliabilitas 

0,68269 

Sedang  

0,2625 

Cukup  

Dapat 

dipakai 

Dipakai 

3 0,905335 

Valid 

0,846057329 

Reliabilitas 

0,66346 

Sedang  

0,3125 

Baik  

Dapat 

dipakai 

Dipakai 

4 0,754466 

Valid 

0,846057329 

Reliabilitas 

0,27885 

Sulit  

0,2225 

Cukup  

Dapat 

dipakai 

Dipakai 

 

Berdasarkan hasil uji coba tes open ended di atas diperoleh koefisin reliabel 

sebesar 0,84605732. Nilai ini lebih dari nilai Γ𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 yang sebesar 0,388. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa soal uji coba tes open ended tersebut reliabel. 

Hal ini berarti soal-soal tersebut dapat digunakan untuk menguji kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal open ended. berdasarkan Tabel 3.6 di atas 

diperoleh kesimpulan bahwa semua soal yang diuji cobakan dapat digunakan. 

Untuk perhitungan selengkapnya terkait uji validitas, uji reliabilitas, perhitungan 

daya beda, dan tingkat kesukaran dari soal yang diuji cobakan dapat dilihat di 

Lampiran 22 untuk uji validitas, Lampiran 23 untuk uji reliabilitas, Lampiran 24 

untuk perhitungan daya beda, dan Lampiran 25 untuk perhitungan tingkat 

kesukaran. 

 



61 
 

 

3.9  Teknik Analisis Data 

3.9.1 Analisis Data Kuantitatif 

3.9.1.1 Uji Normalitas 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh 

berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Adapun hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

𝐻0 : data berdistribusi normal; dan 

𝐻1 : data tidak berdistribusi normal. 

Pada penelitian ini uji normalitas dihitung menggukan software SPSS 21 

melalui uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai karena uji ini 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(1) Masukkan data pada program SPSS 21 yang disusun dalam satu kolom; 

(2) Klik menu Analyze, deskriptif statistic, lalu pilih Explore; 

(3) Pindahkan data yang akan diuji ke kotak dependent lis dengan menekan 

tombol panah kanan t; 

(4) Pada bagian display klik Plots, aktifkan menu Normality plot with test, klik 

continu; 

(5) Klik ok; 

(6) Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig 

pada tabel Test of Normality kolom 𝐾𝑜𝑙𝑚𝑜𝑔𝑜𝑟𝑜𝑣 − 𝑆𝑚𝑖𝑟𝑛𝑜𝑣 >

 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05) (Sukestiyarno, 2012: 102-103). 

3.9.1.2 Uji Hipotesis I 

Uji hipotesis I ini dilakukan untuk mengetahui apakah kemampuan siswa kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang dalam menyelesakan soal open ended 

materi geometri pada pembelajaran model Treffinger mencapai ketuntasan belajar. 

Pada penelitian ini, pembelajaran dikatakan tuntas jika kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal open ended materi geometri mencapai KKM yaitu 65 dan 

secara klasikal minimal 75% dari banyaknya peserta didik yang ada dalam kelas 

tersebut mencapai nilai KKM. 

a. Uji Ketuntasan Berdasarkan KKM 

Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 
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𝐻0 : 𝜇 = 64,5 (Rata- rata kemampuan menyelesaikan soal open ended  materi 

geometri siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang menggunakan model 

Treffinger belum mencapai KKM yang ditetapkan) 

𝐻1 : 𝜇 > 64,5 (Rata-rata kemampuan menyelesaikan soal open ended  materi 

geometri siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang menggunakan model 

Treffinger mencapai KKM yang ditetapkan). 

Pada penelitian ini uji ketuntasan berdasarkan KKM dihitung menggunkan 

software SPSS 21 melalui uji One-Sample T Test. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(1) Masukkan data pada program SPSS 21 yang disusun dalam satu kolom; 

(2) Klik menu Analyze, compare means, lalu pilih Onet-Sample T Test; 

(3) Pindahkan data ke kotak Test Variable(s) dengan menekan tombol panah 

kanan; 

(4) Pada kotak Test Value, isi dengan nilai yang diinginkan; 

(5) Klik ok; 

(6) Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig 

pada tabel One- Sample Test kolom 𝑠𝑖𝑔 > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡(0,05)  

(Sukestiyarno, 2012:104-105). 

b. Uji Ketuntasan Belajar Klasikal 

Uji ketuntasan belajar secara klasikal menggunakan uji proporsi satu pihak 

yakni pihak kanan. Hipotesis yang akan diuji adalah sebagai berikut. 

𝐻0 : 𝜋 = 0,745 (persentase siswa dalam pembelajaran Treffinger yang mencapai 

ketuntasan sama dengan 74,5% ); dan 

𝐻1 : 𝜋 > 0,745 (persentase siswa dalam pembelajaran Treffinger yang mencapai 

ketuntasan lebih dari 74,5%). 

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. 

𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

dengan 

𝑧 = nilai z hitung 
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𝑥 = banyaknya siswa yang tuntas secara individual 

𝑛 = bayanyaknya siswa  

𝜋0 = persentase ketuntasan belajar yang telah diketahui 

Kriteria pengujiannnya adalah  𝐻0 ditolak jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≥ 𝑧(0,5−𝛼), dimana 

𝑧(0,5−𝛼)  didapat dari daftar distribusi normal baku dengan peluang (0,5 − 𝛼) dan 

taraf signifikan 𝛼 = 5% (Sudjana, 2005:223-224). 

3.9.2 Analisis Data Kualitatif 

Nasution dalam Sugiyono (2012: 336) menyatakan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan menjelaskan 

masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan 

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

3.9.2.1 Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2013: 338). Kegiatan ini mengarah pada 

proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data 

mentah yang ditulis pada catatan lapangan. Adapun tahap reduksi data dalam 

penelitian sebagai berikut. 

1) Mengoreksi hasil pekerjaan siswa kelas VIII, kemudian menuliskan dalam 

bentuk tabel jenis kesalahan berdasarkan prosedur Newman dari masing-

masing siswa untuk menentukan siswa yang akan dijadikan sebagai subjek 

penelitian berdasarkan jenis kesalahan dan banyak kesalahan yang dilakukan. 

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

kemudian ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk wawancara 

dengan melihat tabel 2.1 sebagai acuan dalam melakukan wawancara. 

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

kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. Kegiatan ini dilakukan dengan 

mengolah hasil wawancara siswa yang menjadi subjek penelitian agar menjadi 

data yang siap untuk digunakan. 

3.9.2.2 Penyajian Data 
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Penyajian data dilakukan dengan memunculkan kumpulan data yang sudah 

terorganisir dan terkategori yang memungkinkan dilakukan penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya (Sugiyono, 

2013: 341). Penyajian data yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Tahap 

penyajian data dalam penelitian ini sebagai berikut. 

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

dijadikan bahan wawancara. 

2) Menyajikan hasil wawancara. 

Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 

mampu menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

3.9.2.3 Menarik Simpulan atau Verifikasi 

Menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (2013: 

345), langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan simpulan dan 

verifikasi. Menarik simpulan atau verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan 

dari konfigurasi yang utuh sehingga mampu menjawab rumusan masalah 

penelitian. Simpulan didapat dari membandingkan analisis hasil pekerjaan tes 

siswa yang menjadi subjek penelitian dengan hasil wawancara sehingga dapat 

diketahui letak dan penyebab kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal open 

ended. 

3.10 Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data perlu dilakukan agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, adanya 

pemeriksaan keabsahan data dapat mengurangi kesalahan dalam memperoleh data 

hasil penelitian. Dalam penelitian ini pemeriksaan terhadap keabsahan data 

dilakukan dengan uji credibility/kredibilitas (validasi Internal), uji transferability 

(validasi eksternal), uji dependability (reliabilitas), dan uji confirmability 

(obyektivitas) (Sugiyono, 2017) yang dijelaskan sebagai berikut. 
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3.10.1 Uji Credibility 

Uji Credibility yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. 

Menurut Wiersma (1986) sebagaimana dikutip dalam Sugiyono (2017) bahwa 

triangulasi merupakan validasi silang, yang menilai kecukupan data sesuai dengan 

konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa triangulasi merupakan teknik untuk memeriksa 

keabsahan data dengan berbagai cara. Menurut Sugiyono (2017) terdapat tiga 

macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Dengan demikian, maka peneliti dapat mengecek hasil temuannya dengan 

membandingkan hasil temuan dengan berbagai sumber, teknik, dan waktu dengan 

langkah, yaitu (1) mengajukan berbagai macam pertanyaan; (2) mengecek hasil 

temuan dengan berbagai sumber data; (3) memanfaatkan berbagai metode untuk 

mengecek kepercayaan hasil temuan; (4) melakukan pengecekan pada waktu yang 

berbeda menggunakan meted wawancara atau observasi.  

Triangulasi teknik dan waktu dapat dilakukan dengan cara membandingkan 

hasil tes akhir hasil tes soal open ended pada pembelajaran model treffinger 

dengan data hasil wawancara peneliti dengan subjek penelitian.  

3.10.2 Uji Transferability  

Uji Transferability bertujuan untuk menunjukkan derajat ketepatan atau dapat 

diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel diambil (Sugiyono, 

2017). Oleh karena itu, agar orang lain dapat memahami hasil penelitian, maka 

peneliti dalam membuat laporan harus memberikan uraian yang rinci, jelas, 

sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian pembaca dapat memutuskan 

dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat 

lain. 

3.10.3 Uji Dependability  

Menurut Sugiyono (2017), uji dependability artinya menguji reliabilitas. Suatu 

penelitian yang reliabel terjadi apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi 

proses penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, uji dependability dilakukan 

dengan melakukan audit (pemeriksaan) terhadap keseluruhan proses penelitian. 

Jika dua atau beberapa kali diadakan pengulangan suatu studi dalam suatu kondisi 
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yang sama dan hasilnya secara esensial sama, maka dikatakan reliabilitasnya 

tercapai.  

3.10.4 Uji Confirmability  

Menurut Sugiyono (2017), uji confirmability dalam penelitian ini disebut 

dengan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil 

penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Menguji confirmability berarti 

menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil 

penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka 

penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian 

jangan sampai proses tidak ada namun hasilnya ada. 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian  

4.1.1 Kualitas Pembelajaran Matematika dengan Model Treffinger 

Pembelajaran matematika dengan menggunakan model Treffinger dapat 

dikatakan berkualitas jika diperoleh penilaian validasi perencanaan pembelajaran 

dan pelaksanaan pembelajaran dalam kriteria minimal baik, serta hasil 

pembelajaran memenuhi KKM yang ditetapkan oleh sekolah yaitu 65 dari total 

nilai 100. Ketiga aspek pembelajaran memuat indikator yang dapat digunakan 

untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Hasil ketiga aspek pembelajaran 

disajikan pada Tabel 4.1 dibawah ini. 

Tabel 4.1 Hasil Penilaian Ketiga Aspek Pembelajaran 

 Perencanaan Proses 

Pembelajaran 

Pelaksanaan Proses 

Pembelajaran 

Penilaian 

Hasil 

Pembelajaran 

Silabus RPP Aktivitas 

Guru 

Aktivitas 

Siswa 

Tes Formatif 

Rata-rata 

Nilai 

78,75% 77,26% 89% 87,75% 76,04 

Kriteria Baik Baik Sangat Baik Sangat Baik Memenuhi 

KKM 

 

4.1.1.1 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran dilakukan dengan membuat perangkat 

pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang dibuat adalah silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Penilaian perangkat pembelajaran dimaksudkan 

untuk mengukur kevalidan atau kelayakan perangkat sehingga dapat digunakan 

dalam pembelajaran. Perangkat pembelajaran yang telah dibuat kemudian 

divalidasi oleh validator yang terdiri dari satu dosen Jurusan Matematika 

Universitas Negeri Semarang dan satu guru Matematika SMP Muhammadiyah 8 

Semarang. 

Tabel 4.2 Data Validator Perangkat Pembelajaran dengan Model Treffinger 

No Nama Pekerja 

1 V01 Dosen Matematika UNNES 
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2 V02 Guru Matematika SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

 

Setiap validator memberikan nilai berdasarkan pada skala penilaian yang telah 

ditetapkan pada lembar validasi perangkat pembelajaran. Semua nilai yang 

diberikan oleh validator dianalisis berdasarkan rata-rata skor dari kedua validator. 

4.1.1.1.1 Hasil Validasi Silabus 

Silabus divalidasi oleh validator dengan memperhatikan empat aspek penilaian 

yang digunakan untuk mengukur kevalidan dari silabus, yaitu: (1) kelengkapan 

komponen silabus, (2) teknik penilaian, (3) bahasa, dan (4) waktu. Skala penilaian 

yang digunakan pada lembar validasi silabus disesuaikan dengan kriteria penilaian 

yang dibuat oleh peneliti. Langkah-langkah yang digunakan peneliti untuk 

membuat kriteria tersebut adalah (1) menghitung nilai maksimum yaitu dengan 

mengalikan skor maksimum dengan banyaknya indikator yang dinilai; (2) 

menghitung nilai minimum yaitu dengan mengalikan skor minimum dengan 

banyaknya indikator yang dinilai; (3) menghitung jangkauannya; (4) menentukan 

banyak kelasnya; (5) menghitung rentang penilaian yaitu membagi jangkauan 

dengan banyaknya kelas; (6) buat kriteria dengan menggunakan acuan rentang 

nilai yang diperoleh (Sudjana 2005: 47). Kriteria penilaian silabus yang dibuat 

oleh peneliti disajikan pada Tabel 4.3 berikut ini. 

Tabel 4.3 Rentang Skor Penilaian Lembar Validasi Silabus 

Rentang Skor Keterangan 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20% Tidak baik 

20% < 𝑥 ≤ 40% Kurang baik 

40% < 𝑥 ≤ 60% Cukup 

60% < 𝑥 ≤ 80% Baik 

80% < 𝑥 ≤ 100% Sangat baik 

 

Validator memberikan penilaian mengacu pada skor penilaian untuk 

memperoleh skor total pada empat aspek yang akan dinilai. Perolehan skor ini 

kemudian dikonversi menjadi kriteria yang dapat memberikan deskripsi atas 

perangkat pembelajaran yang telah dibuat berdasarkan skala penilaian yang tersaji 

pada Tabel 4.3. 
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Hasil penilaian dari masing-masing validator terhadap penilaian silabus 

disajikan pada Tabel 4.4 di bawah ini. 

Tabel 4.4 Hasil Perolehan Nilai Validasi Silabus 

No Aspek 
Perolehan Skor 

V01 V02 

1 Kelengkapan komponen silabus 10 11 

2 Teknik penilaian 9 9 

3 Bahasa 8 9 

4 Waktu  3 4 

 Total skor 30 33 

 𝑿 75% 82,5% 

 Rata-rata 78,75% 

 

Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh bahwa V01 memberikan penilaian silabus 

dengan skor yang berarti baik dan V02 memberikan penilaian silabus dengan skor 

yang berarti sanagt baik. Dari kedua penilaian yang dilakukan oleh validator 

diperoleh skor rata-rata sebesar yang berarti baik.  

4.1.1.1.2 Hasil Validasi RPP 

Perangkat pembelajaran yang disiapkan selain silabus adalah rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP). Sebelum digunakan, RPP divalidasi oleh 

validator dengan memperhatikan empat aspek penilaian. Validator memberikan 

nilai mengacu pada skor penilaian yang telah ditetapkan untuk memperoleh skor 

total pada empat aspek. Keempat aspek penilaian yang digunakan untuk 

mengukur kevalidan RPP, yaitu (1) perumusan tujuan pembelajaran, (2) isi, (3) 

bahasa dan tulisan, dan (4) waktu. Langkah-langkah yang digunakan peneliti 

untuk pembuatan kriteria penilaian RPP sama dengan pembuatan kriteria 

penilaian silabus kriteria penilaian silabus yang dibuat oleh peneliti disajikan pada 

Tabel 4.5 berikut ini. 

Tabel 4.5 Rentang Skor Penilaian Lembar Validasi RPP 

Rentang Skor Keterangan 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20% Tidak baik 

20% < 𝑥 ≤ 40% Kurang baik 
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40% < 𝑥 ≤ 60% Cukup 

60% < 𝑥 ≤ 80% Baik 

80% < 𝑥 ≤ 100% Sangat baik 

Aspek perumusan tujuan pembelajaran, terdapat dua indikator penilaian yaitu 

(1) tujuan pembelajaran memuat soal open ended dan (2) kesesuaian indikator 

dengan tujuan pembelajaran. Aspek isi, terdapat empat indikator penilaian yaitu 

(1) sistematika penyusunan RPP, (2) kesesuaian urutan atau fase kegiatan 

pembelajaran dengan model Treffinger, (3) kesesuaian uraian fase kegiatan 

pembelajaran dengan model Treffinger, dan (4) kelengkapan instrumen evaluasi 

(soal, kunci, dan pedoman penskoran). Aspek bahasa dan tulisan, terdapat tiga 

indikator penilaian yaitu (1) menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia yang baku dan benar, (2) bahasa yang digunakan komunikatif, dan (3) 

kesederhanaan struktur kalimat. Kemudian, pada aspek waktu, terdapat dua 

indikator penilaian yaitu (1) kesesuaian alokasi yang digunakan dan (2) rincian 

waktu untuk setiap pembelajaran. Hasil perolehan skor pada penilaian RPP 

disajikan pada Tabel 4.6 berikut ini. 

Tabel 4.6 Hasil Perolehan Nilai Validasi RPP 

No Aspek 
Perolehan Skor 

V01 V02 

1 Tujuan pembelajaran memuat soal 

open ended 

4 4 

2 Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran 

4 4 

3 Sistematika penyusunan RPP 3 3 

4 Kesesuaian urutan atau fase kegiatan 

pembelajaran dengan model 

Treffinger  

4 5 

5 Kesesuaian uraian fase kegiatan 

pembelajaran dengan model 

Treffinger 

4 4 

6 Kelengkapan instrumen evaluasi 

(soal, kunci, dan pedoman 

5 5 
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penskoran) 

7 Menggunakan bahasa sesuai dengan 

kaidah bahasa Indonesia yang baku 

dan benar 

4 5 

8 Bahasa yang digunakan komunikatif 3 4 

9 Kesederhanaan struktur kalimat 3 3 

10 Kesesuaian alokasi yang digunakan 3 4 

11 Rincian waktu untuk setiap 

pembelajaran 

3 4 

 Total skor 40 45 

 𝑿 72,73% 81,82% 

 Rata-rata 77,28% 

 

Berdasarkan Tabel 4.6 V01 memberikan skor penilaian yaitu sebesar yang 

berarti baik. Penilaian yang berbeda diberikan oleh V02 yaitu sebesar yang berarti 

sangat baik. Dari kedua penilaian yang dilakukan oleh validator diperoleh skor 

rata-rata sebesar yang berarti baik. 

4.1.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pembelajaran yang dilakukan adalah pembelajaran dengan model Treffinger. 

Kegiatan pembelajaran dilakukan sebanyak empat kali pertemuan di kelas VIII U1 

SMP Muhammadiyah 8 Semarang. Siswa kelas VIII U1 berjumlah 24 orang. 

Pembelajaran pertama dilaksanakan pada Senin, 3 Februari 2020 dengan materi 

yang disampaikan adalah luas permukaan prisma. Pertemuan kedua dilaksanakan 

pada Jumat, 7 Februari 2020 dengan materi volume prisma. Pertemuan ketiga 

dilaksanakan pada Senin, 10 Februari 2020 dengan materi luas permukaan limas. 

Pertemuan keempat pada Jumat, 14 Februari 2020 dengan materi volume limas. 

Deskripsi pelaksanaan pembelajaran dengan model Treffinger disajikan pada 

Tabel 4.7 berikut. 

Tabel 4.7 Pelaksanaan Pembelajaran dengan model Treffinger 

Pertemuan 

ke- 
Hari, tanggal Waktu 

Jumlah 

siswa 
Materi 

1 Senin, 3 09.20 – 10.55 22 orang Luas permukaan 
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Februari 2020 prisma 

2 Jumat, 7 

Februari 2020 

07.00 – 09.20 24 orang Volume prisma 

3 Senin, 10 

Februari 2020 

09.20 – 10.55 23 orang Luas permukaan 

limas 

4 Jumat, 14 

Februari 2020 

07.00 – 09.20 23 orang Volume limas  

 

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa pada pertemuan pertama siswa yang 

memgikuti pembelajaran lengkap yaitu sebanyak 22 orang karena satu orang yang 

izin mengikuti turnamen futsal dan satu orang lagi sakit, pada pertemuan kedua 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran sebanyak 24 orang, pada pertemuan 

ketiga siswa yang mengikuti pembelajaran 23 orang karena satu orang lainnya 

tidak hadir dengan alasan tanpa keterangan, dan pada pertemuan keempat siswa 

yang mengikuti pembelajaran 24 orang.  

Hasil penilaian pelaksanaan pembelajaran berasal dari data pengamatan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Pengambilan data dilaksanakan ketika 

pembelajaran dengan model Treffinger berlangsung dengan menggunakan metode 

pengamatan. 

Pembelajaran diamati oleh pengamat untuk memberikan penilaian terhadap 

aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa. Pengamatan dilakukan oleh guru 

Matematika SMP Muhammadiyah 8 Semarang. Data pengamat pada kegiatan 

pembelajaran dapat dilihat pada Tabel 4.8 berikut ini. 

Tabel 4.8 Data Pengamat Kegiatan Pembelajaran 

No Kode Pekerjaan 

1 P01 Guru Matematika SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

 

Pembelajaran yang dilakukan dianalisis menggunakan instrumen lembar 

observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa yang sudah disesuaikan dengan 

kegiatan pembelajaran dalam RPP, penilaian aktivitas guru dan aktivitas siswa 

pada pembelajaran dengan model Treffinger didasarkan pada pedoman yang 

tersaji seperti Tabel 4.9 berikut. 
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Tabel 4.9 Pedoman Penskoran Penilaian Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Skor Penilaian 

Skor 1 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan tidak baik 

Skor 2 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan kurang baik 

Skor 3 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan baik 

Skor 4 Melakukan kegiatan poin pernyataan dengan sangat baik 

 

Semua data hasil penilaian dianalisis berdasarkan skor akhir untuk masing-

masing indikator yang diperoleh dari rata-rata skor yang diberikan oleh pengamat. 

Jika 𝑥 adalah nilai rata-rata skor dari pengamat, maka pendeskripsian skor akhir 

yang digunakan beserta dengan kriteria penilaian disajikan pada Tabel 4.10 

berikut. 

Tabel 4.10 Kriteria Penilaian Aktivitas Guru dan Aktivitas Siswa 

Rentang Skor Keterangan 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20% Tidak baik 

20% < 𝑥 ≤ 40% Kurang baik 

40% < 𝑥 ≤ 60% Cukup 

60% < 𝑥 ≤ 80% Baik 

80% < 𝑥 ≤ 100% Sangat baik 

 

Data hasil pengamatan aktivitas guru dan aktivitas siswa pada pembelajaran 

dengan model Treffinger tersaji pada Tabel 4.11 berikut. 

Kriteria digunakan untuk memberikan deskripsi mengenai nilai yang diberikan 

oleh pengamat. 

Tabel 4.11 Data Perolehan Pelaksanaan Proses Pembelajaran 

 Nilai Akhir Kriteria 

Aktivitas Guru 89% Sangat baik 

Aktivitas Siswa 87,75% Sangat baik 

 

Tabel 4.11 menyajikan data perolehan nilai akhir sebesar 89% menunjukkan 

bahwa aktivitas guru berlangsung dalam kriteria sangat baik. Penilaian aktivitas 

siswa dengan perolehan nilai akhir 87,75% juga menunjukkan bahwa aktivitas 
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siswa dalam kriteria sangat baik. Penjelasan lebih rinci mengenai keterlaksanaan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa dalam pembelajaran dengan model Treffinger 

adalah sebagai berikut. 

4.1.1.2.1 Hasil Penilaian Aktivitas Guru 

Pengamatan terhadap aktivitas guru memuat 25 indikator. Indikator-indikator 

tersebut diambil berdasarkan kegiatan pembelajaran yang terdapat dalam rencana 

pelaksanaan pembelajaran (RPP) baik kegiatan awal, kegiatan inti maupun 

kegiatan akhir. Hasil pengamatan aktivitas guru dalam pembelajaran dengan 

model Treffinger dapat dilihat pada Lampiran 31. 

4.1.1.2.2 Hasil Penilaian Aktivitas Siswa 

Selain menilai aktivitas guru, pelaksanaan pembelajaran dengan model 

Treffinger juga mengamati aktivitas yang dilakukan oleh siswa sebagai respon 

atas aktivitas guru. Penilaian aktivitas siswa juga memuat 25 indikator. Penilaian 

dilakukan oleh pengamat dengan memperhatikan keseluruhan aktivitas siwa yang 

muncul dalam pembelajaran. Hasil pengamatan aktivitas siswa dalam 

pembelajaran dengan model Treffinger dapat dilihat pada lampiran 32. 

4.1.1.3 Hasil Pembelajaran 

Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui keberhasilan 

pembelajaran dan kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. Hasil belajar 

dalam penelitian ini dinilai berdasarkan pekerjaan siswa dalam menyelesaikan tes 

formatif. Ketercapaian penelitian hasil pembelajaran dapat dilihat dari ketuntasan 

klasikal dimana sekurang-kurangnya 75% dari jumlah siswa memenuhi KKM 

yang ditetapkan. Adapun KKM yang ditetapkan sebesar 65 dari skala 0 sampai 

100.  

Tes formatif dikerjakan secara individual oleh siswa diakhir setiapa pertemuan 

dengan menyelesaikan satu soal open ended yang sesuai dengan materi yang telah 

disampaikan yaitu pada tes formatif pertemuan pertama berisi materi tentang luas 

permukaan prisma, tes formatif pertemuan kedua berisi materi tentang volume 

prisma, tes formatif pertemuan ketiga berisi materi tentang luas permukaan limas, 

dan tes formatif pertemuan keempat berisi materi tentang volume limas. Alokasi 

waktu yang diberikan untuk menyelesaikan soal pada setiap pertemuan adalah 60 

menit. Penilaian dilakukan oleh guru dengan memberikan nilai berdasarkan rubrik 
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penilaian. Hasil belajar siswa dalam mengerjakan tes formatif pada setiap 

pertemuan dapat dilihat pada Lampiran 33. 

4.1.2 Hasil Analisis Data Akhir 

4.1.2.1 Data Nilai Tes Soal Open Ended 

Setelah melaksanakan penelitian pada kelas eksperimen serta melakukan 

evaluasi dengan instrumen tes uraian sebanyak empat butir soal diperoleh data 

akhir nilai tes open ended pada materi luas permukaan prisma dan limas dengan 

rata-rata 76,72; simpangan baku 17,36; nilai tertinggi yaitu 97,5; dan nilai 

terendah 45. Data akhir yang diperoleh ini juga dianalisis. Analisis data akhir 

meliputi uji normalitas dan uji kriteria ketuntasan belajar klasikal. 

4.1.2.2 Uji Normalitas Data Akhir 

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui data yang diperoleh berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Data akhir yang diuji berasal dari 

hasil tes open ended siswa. Uji normalitas ini menggunakan uji Shapiro-Wilk 

dengan bantuan SPSS 20.0, diperoleh output hasil perhitungan yang dapat dilihat 

pada Gambar 4.1. 

 

 

Gambar 4.1 Output Uji Normalitas Shapiro-Wilk Data Akhir 

 

Hipotesis: 

𝐻0: data berasal dari sampel yang berdistribusi normal 

𝐻1: data berasal dari sampel yang tidak berdistribusi normal 

 

Dari Gambar 4.1 tampak bahwa nilai signifikan data akhir untuk kelas 

eksperimen sebesar 26,3% > 5%. Dari nilai signifikan ini berarti 𝐻0 diterima, 

sehingga dapat disimpulkan bahwa data akhir berdistribusi normal. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

KELAS_EKSPERIMEN ,129 24 ,200
*
 ,949 24 ,263 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 
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4.1.2.3 Uji Kriteria Ketuntasan Belajar Klasikal 

Uji ketuntasan belajar klasikal digunakan untuk mengetahui persentase 

ketuntasan belajar siswa kelas eksperimen mencapai persentase yang ditetapkan 

yaitu 75% dari jumlah siswa dalam kelas tersebut memperoleh nilai lebih dari atau 

sama dengan 65 atau tidak. Berdasarkan hasil perhitungan uji proporsi satu pihak 

dengan 𝛼 = 5% diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = 1,93 dan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 1,64. Karena 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 >

𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka 𝐻0 ditolak. Jadi, persentase siswa pada kelas eksperimen yang 

memproleh nilai ≥ 65 sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. Perhitungan 

selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32. 

4.1.3 Kegiatan Wawancara 

Kegiatan wawancaran dilakukan secara semi terbuka untuk memastikan hasil 

diagnosis jenis kesalahan yang dilakukan siswa dan penyebab terjadinya 

kesalahan tersebut. Kegiatan wawancara dilakukan terhadap enam subjek 

penelitian. Wawancara dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan 

subjek penelitian. Wawancara dilakukan pada hari yang sudah disepakati yaitu 

Jumat, tanggal 21 Februari 2020 dan Senin, tanggal 24 Februari 2020. Agar tidak 

ada data yang terlewatkan, maka peneliti menggunakan alat perekam pada telepon 

seluler untuk merekam semua informasi pada kegiatan wawancara. 

4.1.4 Analisis Data  

Analisis dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, 

penyajian data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Kegiatan reduksi data pada 

penelitian ini dilakukan dengan memilih jawaban-jawaban dari hasil tes open 

ended subjek penelitian yang mengalami kesalahan dan menyederhanakan hasil 

wawancara menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi, kemudian 

ditransformasikan ke dalam catatan serta membuang beberapa hal yang dianggap 

tidak diperlukan. Penyajian data pada penelitian ini dilakukan dengan menyajikan 

data pada tabel untuk memperoleh peneliti mempresentasikan hasil jenis 

kesalahan siswa. Menarik kesimpulan atau verifikasi dilakukan dengan 

mempertimbangkan hasil tes open ended dan wawancara terhadap subjek 

penelitian. 

4.1.4.4 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S1 



77 
 

 

Pada saat menjawab tes open ended subjek penelitian S1 melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal nomor 3 dan 4. 

4.1.4.1.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S1 Nomor 3 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan  S1. 

a) Petikan soal nomor 3 

Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan 

pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, 

kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda hitunglah luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut jika diketahui 

tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 

cm, 8 cm, dan 10 cm! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S1 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S1 Nomor 3 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

 Berdasarkan hasil pekerjaan S1 peneliti menganalisis bahwa S1 telah 

berusaha menyelesaikan soal dengan  menggunakan prosedur Newman. Semua 

langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, yaitu 

membaca, memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan 

menulis. Tetapi terjadi kesalahan pada langkah menulis baik pada cara pertama 

maupun cara kedua. Jenis kesalahannya adalah kesalahan menulis (encoding). 

Kesalahan tersebut adalah S1 menuliskan bahwa jawaban akhir dari permasalahan 

nomor 3 yaitu “Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 780 cm
2
. Padahal 

menurut soal nomor 3, jawaban akhir dari permasalahan tersebut yaitu menuliskan 

luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut adalah 

780 cm
2
. Jawaban akhir yang diperoleh S1 sudah menunjukkan perhitungan yang 

tepat. Namun karena soal berbentuk masalah kontekstual, haruslah jawaban akhir 

atau kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut juga berbentuk kontekstual. 
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Menurut prosedur Newman kesalahan tersebut terjadi apabila S1 kurang telitinya 

dalam menulis, sehingga menyebabkan berubahnya makna jawaban yang telah 

ditulis. 

Berdasarkan dengan data analisis hasil tes open ended subjek penelitian S1 

nomor 3 maka peneliti melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi diagnosis 

kesalahan yang dilakukan oleh S1. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P1.3 :  Mey, coba bacakan kembali soal nomor 3! 

S1.3 :  Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk 

diletakkan pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika 

yang dibentuk prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan 

nama tersebut, kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda 

hitunglah luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan 

nama tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk 

segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm! 

P1.3  :  Menurut kamu, dari soal tersebut yang diketahuinya apa saja? 

S1.3 :   Mmmm, bentuknya prisma, tinggi prismanya 30 cm, sisi alasnya        

 berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm. 

P1.3 :  Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa? 

S1.3 :  Yang ditanyakan itu hitunglah luas permukaan prisma Bu. 

P1.3 : Ya benar. Tetapi pada soal tersebut bentuk kontekstualnya apa? 

S1.3 :  Papan nama. 

P1.3 : Jadi, kesimpulan akhir penyelesaiannya itu seharusnya luas permukaan 

 apa? 

S1.3 :  Luas permukaan papan nama Bu. 

P1.3  : Oke. Lalu kenapa pada lembar jawabmu, kamu menuliskan bahwa 

 kesimpulan akhir dari permasalahan tersebut adalah luas permukaan 

 prisma tersebut 780 cm
2
. 

S1.3  :  Itu Bu, karena saya baca soalnya dan fokus pada bentuk prisma jadi saya 

 menulis kesimpulan akhirnya jadi, luas permukaan prisma tersebut 

 adalah 780 cm
2
. 

P1.3 : Oh begitu. Tetapi kesimpulan penyelesaianya harus dalam bentuk 

 kontekstual karena permasalahan pada soal merupakan permasalahan 

 kontekstual. Berarti jawaban yang tepat seharusnya bagaimana? 

S1.3 :  Harusnya ... jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat  

 papan nama tersebut adalah 780 cm
2
. 

P1.3  : Iya benar. Untuk selanjutnya, lebih diperhatikan lagi dalam menentukan 

 kesimpulan dari penyelesaian soal berbasis kontekstual. 

S1.3  : Baik Bu. 
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P1.3  : Selanjutnya, dari permasalahan tersebut diminta untuk menyelesaikan 

 dengan dua cara yang berbeda. Cara apa saja yang kamu gunakan untuk  

 menyelesaikan permasalahan tersebut? 

S1.3 : Cara pertama dengan menggunakan rumus umum luas permukaan 

 prisma, kemudian cara kedua menggunakan jaring-jaring prisma 

 segitiga tapi tanpa alas dan tutup. 

P1.3 :  Untuk cara pertama, apa saja strategi yang kamu gunakan? 

S1.3  :  Menentukan keliling alas, setelah itu menghitung luas permukaannya. 

P1.3  :  Kemudian untuk cara kedua, apa saja strategi yang digunakan? 

S1.3 : Menggambar jaring-jaringnya, menghitung luas bangun I, II, dan III, 

 kemudian menghitung luas permukaan prisma dengan menjumlah luas 

 bangun I, II, dan III. 

P1.3 : Coba sebutkan rumus apa saja yang digunakan pada cara satu? 

S1.3 : Untuk keliling alas berarti 8 + 8 + 10. Untuk luas permukaannya 

 keliling alas dikali tinggi. 

P1.3 : Untuk cara kedua, rumus yang digunakan apa saja? 

S1.3 : Mencari luas persegi panjang I, II, dan III. Kemudian dijumlahkan Bu. 

P1.3 : Oke benar sekali. Apakah kamu menemukan hasil akhir yang sama pada 

 kedua cara tersebut? 

S1.3 : Iya Bu, saya menemukan hasil akhir yang sama. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S1 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S1 memahami 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal open ended 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

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

kesalahan pelafalan. Selanjutnya pada langkah memahami masalah, S1 juga 

mampu menggunakan strategi yang tepat untuk cara satu dan cara dua. Kemudian 

pada langkah transformasi, S1 bisa menunjukkan rumus apa saja yang digunakan 

dengan benar dan tepat begitupun pada langkah kemampuan memproses sehingga 

menghasilkan perhitungan yang tepat baik pada cara satu maupun pada cara dua. 

Namun pada langkah penulisan, S1 melakukan kekeliriuan dalam menulis 

jawaban. Adapun kesalahan yang terjadi pada lembar jawaban karena S1 terlalu 

fokus dengan bentuk papan nama yaitu berbentuk prisma segitiga, sehingga S1 

menuliskan kesimpulan dari permasalahan tersebut baik pada cara satu dan cara 

dua yaitu luas permukaan prisma. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah S1 membacakan 

ulang permasalahan pada soal, S1 mampu memperbaiki pekerjaanya. S1 
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mengatakan bahwa kesimpulan yang benar seharusnya menuliskan luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat  papan nama. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S1 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S1 adalah kesalahan penulisan. Adapun 

kesalahan penulisan terjadi karena S1 tidak membaca soal secara teliti dan hanya 

fokus terhadap kata pada soal yaitu berbentuk prisma. 

Simpulan 

Pada  soal nomor 3 dapat dibuat kesimpulan bahwa S1 sudah menerapkan 

prosedur Newman baik pada cara pertama maupun cara kedua saat mengerjakan 

soal open ended. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S1 pada soal nomor 3 adalah kesalahan penulisan. 

4.1.4.1.2 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S1 Nomor 4 

 Berikut ini adalah hasil pekerjaan  S1. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S1 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S1 Nomor 4 
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c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 

 Berdasarkan hasil pekerjaan S1 peneliti menganalisis bahwa S1 telah 

berusaha menyelesaikan soal dengan  menggunakan prosedur Newman. Semua 

langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, yaitu 

membaca, memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan 

menulis. Kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses untuk cara dua. 

Jenis kesalahannya adalah kesalahan memproses (process skill). Kesalahan 

tersebut adalah S1 salah dalam melakukan proses perhitungan pada luas salah satu 

sisi tegak pada limas. S1 mengalikan 6 dengan 15. Padahal seharusnya 6 dikalikan 

dengan 3√26. Penyebab terjadinya kesalahan memproses kemungkinan karena 

kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan atau karena terburu-buru 

dalam mengerjakan. Dugaan lainnya adalah karena S1 memang tidak memahami 

proses perhitungan sehingga mengalikan dengan bilangan yang keliru. 

Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, secara penulisan tidak ada 

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

Hal ini karena hasil perhitungan luas salah satu sisi tegak pada limas yang 

didapatkan pada saat memproses salah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S1 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

b) Petikan wawancara 

P1.4  : Mey, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S1.4  : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 

 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 

P1.4  : Dari soal tersebut, menurut kamu apa saja yang diketahui dan 

 ditanyakan? 

S1.4 :  Volumenya 180 ml, tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Kalau yang 

 ditanyakannya itu ... luas permukaan cetakan puding Bu. 

P1.4  : Ya benar. Selanjutnya, untuk cara pertama strategi apa saja yang kamu 

gunakan untuk menyelesaiakan soal nomor 4? 

S1.4  : Memperkirakan tinggi limas, menentukan luas sisi tegak yaitu luas 

 segitiga,  setelah itu menghitung luas permukaannya. 
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P1.4  :  Mengapa hanya mencari luas sisi tegaknya saja? 

S1.4 :  Karena cetakan pudingnya bolong di bawahnya Bu. Jadi, perseginya 

tidak  masuk hitungan. 

P1.4  : Yang bolong itu bagian apa, bagian alas atau sisi tegaknya? 

S1.4  : Mmmm ... alasnya Bu. 

P1.4  : Oke, untuk cara kedua strategi yang kamu gunakan apa saja? 

S1.4  : Menggunakan jaring-jaring limas, terus menghitung luas segitiga I,II, 

 III, dan IV, setelah itu menjumlahkan semua segitiganya Bu. 

P1.4  :  Oke benar sekali. Berarti rumus yang digunakan apa saja Mey? 

S1.4  : Rumus luas segitiga 
𝑎×𝑡

2
. 

P1.4  : Untuk rumus mencari luas permukaan cetakannya bagaimana? 

S1.4  : Luas I dikali empat. 

P1.4  :  Mengapa dikali 4? 

S1.4  : Karena segitiganya sama Bu. 

P1.4  : Ya benar. Coba sebutkan perhitunganmu dalam menentukan luas 

 segitiganya? 

S1.4  : Alasnya 6, tingginya 15. Berarti 6 dikali 15 dibagi 2 Bu. 

P1.4  :  Apakah kamu yakin tinggi segitiganya 15 cm. Coba kamu lihat hasil  

  pekerjaanmu pada cara satu. 

S1.4  : Hehehe ... iya Bu. Tinggi segitiganya 3√26 cm bukan 15 cm. 

P1.4 : Kenapa kemarin waktu mengerjakan kamu mengalikan dengan 15? 

S1.4  : Saya sudah tidak fokus Bu. Jadi, mengerjakannya buru-buru yang 

 penting selesai gitu Bu.  

P1.4  :  Baik. Bisakah kamu menyebutkan jawaban yang benarnya bagaimana? 

S1.4  : 
6×3√26

2
=

18√26

2
= 9√26. Jadi, luas permukaan limas 4 × 9√26 = 36√26. 

P1.4  : Oke benar sekali. Apakah kamu menemukan hasil akhir yang sama pada 

 kedua cara tersebut? 

S1.4  : Iya Bu, saya menemukan hasil akhir yang sama. 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S1 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S1 memahami 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal open ended 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

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

kesalahan pelafalan. S1 juga memahami masalah apa sebenarnya yang harus 

diselesaikan dan tahu transformasi apa yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan baik pada cara satu maupun cara dua. Adapun kesalahan 

memproses terjadi pada cara dua karena S1 kurang cermat dalam melakukan 
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proses perhitungan luas segitiga (sisi tegak limas) karena terburu-buru untuk 

menyelesaikan jawaban. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah S1 membacakan 

ulang permasalahan pada soal, S1 mampu memperbaiki pekerjaanya. S1 

mengatakan bahwa tinggi segitiga yang digunakan yaitu 3√26 cm bukan 15 cm 

sehingga luas permukaan cetakan puding adalah 36√26 𝑐𝑚2.  

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S1 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S1 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S1 adalah kesalahan kesalahan memproses. 

Adapun kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S1 kurang cermat 

dalam melakukan proses perhitungan luas segitiga (sisi tegak limas) karena 

terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban. 

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S1 sudah menerapkan 

prosedur Newman baik pada cara pertama maupun cara kedua saat mengerjakan 

soal open ended. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S1 pada soal nomor 3 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. 

4.1.4.2 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S2 

Pada saat menjawab tes open ended subjek penelitian S2 melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal nomor 3 dan 4. 

4.1.4.2.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S2  Nomor 3 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S2  

a) Petikan soal nomor 3 

Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan 

pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, 

kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda hitunglah luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut jika diketahui 
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tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 

cm, 8 cm, dan 10 cm! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S2 

 

 

 

Gambar 4.4 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S2 Nomor 3 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

Berdasarkan hasil pekerjaan S2 peneliti menganalisis bahwa S2 telah berusaha 

menyelesaikan soal dengan  menggunakan prosedur Newman. Semua langkah 

yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, yaitu membaca, 

memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan menulis. Tetapi 

terjadi kesalahan pada langkah menulis baik pada cara pertama maupun cara 

kedua. Jenis kesalahannya adalah kesalahan menulis (encoding). Kesalahan 

tersebut adalah S1 menuliskan bahwa jawaban akhir dari permasalahan nomor 3 

yaitu “Jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 780 cm
2
. Padahal menurut soal 

nomor 3, jawaban akhir dari permasalahan tersebut yaitu menuliskan luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut adalah 780 cm
2
. 

Jawaban akhir yang diperoleh S2 sudah menunjukkan perhitungan yang tepat. 

Namun karena soal berbentuk masalah kontekstual, haruslah jawaban akhir atau 

kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut juga berbentuk kontekstual. 

Menurut prosedur Newman kesalahan tersebut terjadi apabila S2 kurang telitinya 

dalam menulis, sehingga menyebabkan berubahnya makna jawaban yang telah 

ditulis. 

Berdasarkan dengan data analisis hasil tes open ended subjek penelitian S2 

nomor 3 maka peneliti melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi diagnosis 

kesalahan yang dilakukan oleh S2. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P2.3 : Dina, coba bacakan kembali soal nomor 3! 

S2.3 : Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan     

 pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang  

 dibentuk prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama 

 tersebut, kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda 
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 hitunglah luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan 

 nama tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk 

 segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm! 

P2.3  :  Menurut kamu, dari soal tersebut apa saja yang diketahuinya dan  

 ditanyakan? 

S2.3 :  Bentuknya prisma dengan alas segitiga, tinggi prismanya 30 cm, ukuran 

 sisi alas 8 cm, 8 cm, dan 10 cm. Yang ditanyakan hitunglah luas mika 

 minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan  nama tersebut jika 

 diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama  kaki 

 dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm 

P2.3  :  Ya benar. Berarti jawaban akhir dari soal tersebut apa? 

S2.3 : Maksudnya bagaimana ya Bu? 

P2.3 : Jadi, kesimpulan akhir penyelesaiannya itu seharusnya luas permukaan 

 apa?  

S2.3  :  Oh ... Jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat  papan 

 nama tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas 

 berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm  

 adalah gitu Bu. 

P2.3  : Ya benar. Tapi, pada lembar jawabmu mengapa tertulis jadi luas 

 permukaan prisma? 

S2.3  : Saya hanya membaca soal sekilas waktu itu Bu dan saya fokus pada 

 kata-kata papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk  prisma 

 tanpa alas dan tutup. 

P2.3  : Untuk selanjutnya, lebih teliti lagi dalam membaca soal dan jangan 

 setengah-setengah membacanya. 

S2.3  :  Baik Bu. 

P2.3  : Selanjutnya, dari permasalahan tersebut diminta untuk menyelesaikan 

 dengan dua cara yang berbeda. Cara apa saja yang kamu gunakan untuk  

 menyelesaikan permasalahan tersebut? 

S2.3  : Cara pertama dengan menggunakan rumus umum luas permukaan 

 prisma, kemudian cara kedua menggunakan jaring-jaring prisma 

 segitiga tapi tanpa alas dan tutup. 

P2.3  :  Untuk cara pertama, apa saja strategi yang kamu gunakan? 

S2.3  :  Menentukan keliling alas, setelah itu menghitung luas permukaannya. 

P2.3  :  Kemudian untuk cara kedua, apa saja strategi yang digunakan? 

S2.3  :  Menggambar jaring-jaringnya, menghitung luas bangun I, II, dan III,  

  kemudian menghitung luas permukaan prisma dengan menjumlah luas  

  bangun I, II, dan III. 

P2.3  : Coba sebutkan rumus apa saja yang digunakan pada cara satu? 

S2.3  : Untuk keliling alas berarti 8 + 8 + 10. Untuk luas permukaannya 

 keliling alas dikali tinggi. 

P2.3  :  Untuk cara kedua, rumus yang digunakan apa saja? 
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S2.3  : Mencari luas persegi panjang I, II, dan III. Kemudian dijumlahkan Bu. 

P2.3  :  Oke benar sekali. Apakah kamu menemukan hasil akhir yang sama 

 pada kedua cara tersebut? 

S2.3  :  Hasil akhirnya sama Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S2 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S2 memahami 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal open ended 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

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

kesalahan pelafalan. Selanjutnya pada langkah memahami masalah, S2 juga 

mampu menggunakan strategi yang tepat untuk cara satu dan cara dua. Kemudian 

pada langkah transformasi, S2 bisa menunjukkan rumus apa saja yang digunakan 

dengan benar dan tepat begitupun pada langkah kemampuan memproses sehingga 

menghasilkan perhitungan yang tepat baik pada cara satu maupun pada cara dua. 

Namun pada langkah penulisan, S2 melakukan kekeliriuan dalam menulis 

jawaban. Adapun kesalahan yang terjadi pada lembar jawaban karena S2 hanya 

membaca soal sekilas dan terfokus pada kata-kata papan nama tersebut terbuat 

dari mika yang dibentuk prisma tanpa alas dan tutup, sehingga S2 menuliskan 

kesimpulan dari permasalahan tersebut baik pada cara satu dan cara dua yaitu luas 

permukaan prisma. 

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah S2 membacakan 

ulang permasalahan pada soal, S2 mampu memperbaiki pekerjaanya. S2 

mengatakan bahwa kesimpulan yang benar seharusnya menuliskan luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S2 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S2 adalah kesalahan penulisan. Adapun 

kesalahan penulisan terjadi karena S2  membaca soal sekilas sehingga tidak 

mencermati setiap kata dengan baik dan hanya fokus terhadap kata pada soal yaitu 

papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk prisma tanpa alas dan tutup. 
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Simpulan 

Pada  soal nomor 3 dapat dibuat kesimpulan bahwa S2 sudah menerapkan 

prosedur Newman baik pada cara pertama maupun cara kedua saat mengerjakan 

soal open ended. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S2 pada soal nomor 3 adalah kesalahan penulisan. 

4.1.4.2.2  Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S2 Nomor 4 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S2. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S2 Nomor 4 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 

Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S2 peneliti menganalisis bahwa S2 telah 

berusaha menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. Semua 

langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, yaitu 

membaca, memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan 

Cara 1 

Cara 2 
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menulis. Namun terjadi kesalahan pada langkah transformasi untuk cara satu. 

Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan transformasi (transformation). 

Kesalahan tersebut adalah tidak menuliskan perhitungan dalam menentukan luas 

segitiga (sisi tegak limas). Padahal pada langkah memahami masalah dituliskan 

untuk menentukan luas segitiga (sisi tegak limas). Sehingga menyebabkan S2 

menuliskan hasil dari tinggi sisi tegak sebagai hasil dari luas sisi segitiga. 

Kesalahan berikutnya terjadi pada langkah kemampuan memproses pada cara 

satu dan cara dua. Jenis kesalahan tersebut adalah kesalahan memproses (process 

skill). Kesalahan pada langkah memproses untuk cara satu adalah salah 

mengalikan 4 dengan √234 sehingga hasilnya √234
4

. Padahal seharusnya hasil 

dari 4 dikali dengan 9√26 adalah 36√26. Penyebab terjadi kesalahan ini adalah 

karena S2 tidak menghitung luas sisi tegak, namun menggunakan tinggi sisi tegak 

sebagai luas sisi tegak. Kemudian, untuk kesalahan memproses pada cara dua 

adalah S2 salah dalam melakukan proses perhitungan pada luas salah satu sisi 

tegak pada limas. S2 mengalikan 6 dengan 15. Padahal seharusnya 6 dikalikan 

dengan 3√26. Penyebab terjadinya kesalahan memproses kemungkinan karena 

kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan atau karena terburu-buru 

dalam mengerjakan. Dugaan lainnya adalah karena S2 memang tidak memahami 

proses perhitungan sehingga mengalikan dengan bilangan yang keliru. 

Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, karena hasil perhitungan luas 

salah satu sisi tegak pada limas yang didapatkan pada saat memproses salah, maka 

mengakibatkan terjadi kesalahan penulisan jawaban akhir. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S2 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P2.4 :  Dina, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S2.4 : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 

 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 
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P2.4 :  Dari soal tersebut, menurut kamu apa saja yang diketahui dan 

 ditanyakan? 

S2.4 : Mmmm ... volume puding sebelum mengeras yaitu 180 ml, tinggi 

puding tidak lebih dari 15 cm. 

P2.4 : Kemudian yang ditanyakan dari soal nomor 4 apa? 

S2.4 :  Hitunglah luas permukaan cetakan puding tersebut. 

P2.4 : Ya benar. Selanjutnya, untuk cara pertama strategi apa saja yang kamu 

 gunakan untuk menyelesaiakan soal nomor 4? 

S2.4 : Memperkirakan tinggi limas, menentukan luas sisi tegak yaitu luas 

 segitiga,  setelah itu menghitung luas permukaannya. 

P2.4 :  Mengapa hanya mencari luas sisi tegaknya saja? 

S2.4 : Karena limasnya tanpa alas Bu. 

P2.4 :  Kenapa bisa begitu? 

S2.4 : Mmmm ... dari gambar cetakannya Bu.  

P2.4 : Berapa tinggi limas yang kamu gunakan? 

S2.4 : 15 cm Bu. 

P2.4 : Oke. Pada lembar jawabmu, kamu langsung menghitung luas sisi tegak. 

 Sedangkan, tinggi segitiga harus dicari terlebih dahulu. Tetapi 

 perhitunganmu benar. Bisa dijelaskan darimana kamu bisa memperoleh 

 tinggi sisi tegak? 

S2.4 : Pertama-tama mencari ukuran sisi alasnya dengan menggunakan rumus 

 volume limas. Dari sisi alas itu, baru menghitung tinggi segitiga 

 menggunakan pythagoras Bu. 

P2.4 :  Mengapa caranya tidak kamu cantumkan pada lembar jawabmu? 

S2.4 : Saya menghitung dilembar coret-coretan Bu, karena waktunya tinggal 5 

 menit lagi jadi saya tidak salin ke kertas. 

P2.4 : Baik. Sekarang, coba lihat hasil pekerjaanmu. Apakah hasil dari 4 ×

     √234 adalah √234
4

 atau 4√234? 

S2.4 : Mmmm .....  

P2.4 :  Coba hitung berapa hasil dari √8000
3

? 

S2.4 : 20 Bu. 

P2.4 : Bagaimana dengan 3 × √8000? Apakah hasilnya 20 atau √8000 +

     √8000 + √8000? 

S2.4 : Mmmm ... 

P2.4 :  Coba jelaskan maksud dari 3 × 2? 

S2.4 :  Mmmm .....  

P2.4 :  Apakah 2 + 2 + 2? 

S2.4 : Iya Bu. 

P2.4 :  Jadi, apakah memiliki makna yang sama antara √234
4

 dan 4√234? 

S2.4 : Berbeda Bu. 
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P2.4 : Jadi, jawaban yang benar dari dari 4 × √234 adalah √234
4

 atau 

 4√234? 

S2.4 : 4√234 Bu. 

P2.4 :  Kenapa kamu bisa menjawab √234
4

 sebelumnya? 

S2.4 : Karena saya kira  √234
4

 dan 4√234 sama saja. 

P2.4 : Apakah selama ini kamu tidak pernah diberikan pemahaman itu oleh 

 gurumu? 

S2.4 : Tidak pernah Bu, jadi saya menulisnya seperti itu. 

P2.4 : Oke baiklah. Untuk selanjutnya lebih diperhatikan lagi agar tidak salah 

 penafsiran.  

S2.4 : Baik Bu. 

P2.4 :  Kemudian, apakah √234 merupakan hasil dari perhitungan luas 

 segitiga? 

S2.4 : Bukan Bu, itu tinggi segitiganya hehe. 

P2.4 : Mengapa kamu menuliskan √234 sebagai luas segitiga? 

S2.4 : Hehe ... karena saya buru-buru Bu, waktunya tinggal sedikit yang 

 penting saya menjawab sampai selesai hehehe. 

P2.4 : Baiklah kalau begitu. Kemudian cara kedua strategi yang kamu gunakan 

 apa saja? 

S2.4 : Menggunakan jaring-jaring limas, terus menghitung luas segitiga I,II, 

 III,  dan IV, setelah itu menjumlahkan semua segitiganya Bu. 

P2.4 :  Oke benar sekali. Berarti rumus yang digunakan apa saja Din? 

S2.4 : Rumus luas segitiga 
𝑎×𝑡

2
. 

P2.4 : Untuk rumus mencari luas permukaan cetakannya bagaimana? 

S2.4 : Luas I dikali empat. 

P2.4 :  Mengapa dikali 4? 

S2.4 : Karena segitiganya sama Bu. 

P2.4 : Ya benar. Coba sebutkan perhitunganmu dalam menentukan luas 

 segitiganya? 

S2.4 : Alasnya 6, tingginya 15. Berarti 6 dikali 15 dibagi 2 Bu. 

P2.4 :  Sekarang Ibu tanya 15 cm itu tinggi limas atau tinggi segitiga? 

S2.4 : Tinggi limas Bu. 

P2.4 :  Kenapa kemarin waktu mengerjakan kamu mengalikan dengan 15? 

S2.4 : Saya sudah tidak fokus Bu. Jadi, mengerjakannya buru-buru yang 

 penting selesai gitu Bu.  

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S2 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S2 memahami 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal open ended 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 
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berlangsung, S2 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan pelafalan. Pada langkah memahami masalah, S2 juga mampu 

menggunakan strategi yang tepat untuk cara satu dan cara dua. Selanjutnya pada 

langkah transformasi, S2 melakukan kesalahan pada cara pertama dengan 

menjadikan rumus mencari tinggi sisi tegak sebagai rumus luas sisi tegak. 

Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S2 ingin menyelesaikan soal tepat 

waktu dengan terburu, sehingga S2 tidak teliti dalam menentukan rumus yang 

digunakan.  

Pada kesalahan memproses terjadi pada cara pertama dan kedua. Pada cara 

pertama, S2 menggunakan hasil dari perhitungan tinggi sisi tegak sebagai luas sisi 

tegak sehingga menghasilkan perhitungan yang salah. Selain itu juga, S2 

melakukan proses perhitungan yang salah dalam mengalikan 4 × √234 menjadi 

√234
4

 yang harusnya 4√234. Hal ini dikarenakan, S2 terburu-buru dalam 

mengerjakan soal mengingat soal nomor 4 adalah soal terakhir. Ini juga terjadi 

karena pemahaman S2 terhadap √234
4

 dan 4√234 yang menyakini bahwa 

penulisan kedua bilangan tersebut bermakna sama dan selama ini tidak ada yang 

menjelaskan perbedaan dari maksud bilangan tersebut, sehingga S2 memahaminya 

dengan keliru. Selanjutnya, kesalahan memproses terjadi pada  cara kedua karena  

S2 kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan luas segitiga (sisi tegak 

limas) karena terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban. Karena pada langkah 

transformasi dan kemampuan memproses terjadi kesalahan baik pada cara 

pertama dan cara kedua, ini mengakibatkan terjadi kesalahan juga pada langkag 

penulisan.  

Berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah S2 membacakan ulang 

permasalahan pada soal, S2 mampu memperbaiki pekerjaanya. S2 mengatakan 

bahwa tinggi segitiga yang digunakan yaitu 3√26 cm bukan 15 cm sehingga luas 

permukaan cetakan puding adalah 36√26 𝑐𝑚2.  

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S2 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S2 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 
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fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S2 adalah kesalahan transformasi sehingga 

berakibat pada kesalahan memproses dan kesalahan penulisan. Adapun kesalahan 

transformasi terjadi karena S2  terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga 

tidak teliti dalam menentukan rumus yang akan digunakan. Pada kesalahan 

memproses S2 keliru dalam memahami perkalian antara bilangan bulat dan 

bilangan irasional karena S2 tidak pernah diberikan penjelasan mengenai penulisan 

yang benar dan yang salah mengenai cara penulisan dari perkalian antara bilangan 

bulat dan bilangan irasional. 

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S2 sudah menerapkan 

prosedur Newman baik pada cara pertama maupun cara kedua saat mengerjakan 

soal open ended. Semua langkah pada prosedur Newman telah dilakukan. Jenis 

kesalahan yang dilakukan S2 pada soal nomor 4 adalah kesalahan transformasi dan 

kesalahan kemampuan memproses. 

4.1.4.3 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S3 

Subjek penelitian 3 (S3) dari 4 butir soal yang dikerjakan, soal yang salah 

dalam mengerjakan adalah soal nomor 1,2,3, dan 4. Adapun soal yang akan 

dianalisis adalah nomor 3 dan 4. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan dengan 

alasan bahwa soal nomor 3 adalah soal dengan jumlah paling banyak siswa yang 

melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok kelas atas. Jadi peneliti ingin 

mengetahui secara tepat letak kesulitan S3 dalam mengerjakan soal nomor 3. 

Adapun pemilihan soal nomor 4 dilakukan dengan alasan S3 hanya mampu 

menyelesaikan soal dengan satu penyelesaian. Jadi peneliti ingin mengecek 

apakah memang S3 tidak mengetahui penyelesaian kedua yang harus dilakukan 

untuk memproses jawaban atau ada alasan lainnya. Selanjutnya analisis 

lengkapnya adalah sebagai berikut. 

4.1.4.3.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S3  Nomor 3 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S2  

a) Petikan soal nomor 3 

Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan 

pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, 
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kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda hitunglah luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut jika diketahui 

tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 

cm, 8 cm, dan 10 cm! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S3 Nomor 3 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

Berdasarkan hasil pekerjaan S3 peneliti menganalisis bahwa pada cara satu S3 

telah berusaha menyelesaikan soal dengan  menggunakan prosedur Newman. 

Semua langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan soal telah dilakukan, 

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

menulis. Tetapi pada cara dua S3 tidak menyelesaikan soal dengan menggunakan 

prosedur Newman secara keseluruhan. S3 tidak melakukan langkah memahami 

masalah pada penyelesaian cara dua. Peneliti menduga bahwa S3 tidak terbiasa 

menyelesaikan soal dengan prosedur Newman ataupun menuliskan langkah-

langkahnya. Walaupun S3 tidak menuliskan langkah memahami masalah, tetapi 

peneliti berasumsi bahwa S3 mampu memahami masalah dengan baik apa yang 

termuat di dalam soal karena pada cara satu tidak terjadi kesalahan pada langkah 

memahami masalah.  

Pada langkah transformasi S3 melakukan kekeliriuan dalam menyelesaikan 

permasalahan untuk cara dua. S3 menuliskan rumus untuk menemukan luas mika 

yang dibutuhkan menggunakan dua rumus. Rumus pertama menggunakan jaring-

jaring prisma tanpa alas dan tutup, dan cara dua menggunakan  rumus umum luas 

permukaan prisma tanpa alas dan tutup. Padahal pada penulisan strategi untuk 
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cara dua S3 tidak menuliskan menggunakan rumus luas permukaan prisma secara 

umum pada penyelesaian karena untuk penyelesaian menggunakan rumus luas 

permukaan prisma secara umum sudah digunakan pada cara satu. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah transfomasi kemungkinan karena S3 tidak 

memahami secara pasti cara perhitungan yang tepat untuk menyelesaikan 

permasalahan pada cara dua. Kesalahan S3 kembali tejadi pada langkah penulisan 

baik pada cara satu maupun cara dua.  Jenis kesalahannya adalah kesalahan 

menulis (encoding). tersebut adalah S3 menuliskan bahwa jawaban akhir dari 

permasalahan nomor 3 yaitu “Jadi, luas permukaannya adalah 780 cm
2
”. Padahal 

menurut soal nomor 3, jawaban akhir dari permasalahan tersebut yaitu menuliskan 

luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut adalah 

780 cm
2
. Jawaban akhir yang diperoleh S3 sudah menunjukkan perhitungan yang 

tepat. Namun karena soal berbentuk masalah kontekstual, haruslah jawaban akhir 

atau kesimpulan dari penyelesaian masalah tersebut juga berbentuk kontekstual. 

Menurut prosedur Newman kesalahan tersebut terjadi apabila S3 kurang telitinya 

dalam menulis, sehingga menyebabkan berubahnya makna jawaban yang telah 

ditulis. 

Berdasarkan dengan data analisis hasil tes open ended subjek penelitian S3 

nomor 3 maka peneliti melakukan wawancara untuk mengkonfirmasi diagnosis 

kesalahan yang dilakukan oleh S2. Berikut adalah hasil wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P3.3 : Vanesa, coba bacakan kembali soal nomor 3! 

S3.3 : Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan     

 pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang  

 dibentuk prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama 

 tersebut, kemudian dengan menggunakan dua cara yang berbeda 

 hitunglah luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan 

 nama tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk 

 segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm! 

P3.3 :  Menurut kamu, dari soal tersebut apa saja yang diketahuinya dan  

 ditanyakan? 

S3.3 : Hmmm... papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk prisma 

tanpa alas dan tutup sisi alas. 

P3.3 : Selain itu ukurannya berapa saja? 

S3.3 : Tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk  segitiga sama kaki dengan 

 ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm. 
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P3.3 : Ya benar. Cara apa saja yang kamu gunakan untuk menyelesaikan soal 

 nomor 3?  

S3.3 :  Strateginya ya Bu? 

P3.3 : Iya. Jadi cara pertama strateginya apa saja, kemudian cara kedua 

 strateginya apa saja? 

S3.3 : Cara pertama itu menggunakan rumus luas permukaan, kemudian cara 

 kedua menggunakan jaring-jaring Bu. 

P3.3 : Iya benar sekali. Untuk cara kedua pada lembar jawabmu, kamu tidak 

 menuliskan apa saja yang diketahui dan ditanya dari soal. Mengapa bisa 

 begitu? 

S3.3 : Saya sudah mulai malas menulis Bu, waktunya juga tinggal sedikit jadi 

 saya langsung tulis strateginya saja . 

P3.3 : Baiklah kalau begitu. Tadi kamu menyebutkan bahwa cara kedua 

 menggunakan jaring-jaring prisma, namun dalam lembar jawabmu 

 kamu menggunakan dua rumus pada cara kedua yaitu cara jaring-jaring 

 dan  rumus luas permukaan prisma secara umum. Mengapa bisa seperti 

 itu? 

S3.3 : Hehehe.... saya lupa Bu kenapa bisa begitu.  

P3.3 : Coba kamu ingat-ingat lagi, jujur saja. 

S3.3 : Hehehe..., saya melihat jawaban teman saya Bu. Karena waktunya 

 tinggal sedikit jadi saya sudah tidak bisa konsen dalam mengerjakan. 

P3.3 :  Tetapi apakah kamu paham maksud dan cara mengerjakan soal nomor  

 3? 

S3.3 : Diminta untuk mencari luas permukaanya Bu menggunakan dua cara 

 yang berbeda. 

P3.3 : Baiklah. Sekarang coba kamu simpulkan jawaban akhir dari nomor 3 

 ini? 

S3.3 : Luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama 

 tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk 

 segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm adalah 780 

 cm
2
. 

P3.3 :  Mengapa pada lembar jawabmu, kamu hanya menuliskan jadi luas  

 permukaannya adalah 780  cm
2
? 

S3.3 :  Karena buru-buru Bu jawabnya hehehe.... 

P3.3 : Hmm... Apakah kamu menemukan hasil akhir yang sama pada kedua 

 cara tersebut? 

S3.3 :  Iya Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S3 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S3 memahami 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal open ended 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 
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berlangsung, S3 mampu membaca soal dengan baik dan benar tanpa adanya 

kesalahan pelafalan. Selanjutnya pada langkah membaca S3 melakukan kesalahan 

untuk cara kedua. Adapun kesalahan terjadi karena S3 sudah terburu-buru dan 

tidak mempunyai waktu yang cukup untuk menuliskan secara lengkap 

penyelesaian untuk cara kedua. Kesalahan kembali terjadi pada langkah 

transformasi untuk cara kedua. Kesalahan yang dilakukan oleh S3 sebenarnya 

lebih mengarah pada kekeliruan dalam menentukan rumus yang digunakan. 

Rumus yang digunakan S3 untuk menyelesaikan permasalahan pada cara dua yaitu 

rumus luas permukaan prisma secara umum dan jaring-jaring prisma. Seharusnya 

S3 cukup menggunakan cara jaring-jaring saja. Berdasarkah hasil wawancara 

kesalahan ini terjadi karena S3 melihat jawaban dari temannya dan sudah tidak 

memiliki konsentrasi lagi dalam menyelesaikan permasalahan. 

Pada langkah penulisan, S3 melakukan kekeliriuan dalam menulis jawaban. 

Adapun kesalahan yang terjadi pada lembar jawaban karena S3 hanya terburu-buru 

dalam mengerjakan dikarenakan waktu, sehingga S3 menuliskan kesimpulan dari 

permasalahan tersebut baik pada cara satu dan cara dua yaitu luas permukaannya 

780 cm
2
.  

Selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan setelah S3 membacakan 

ulang permasalahan pada soal, S3 mampu memperbaiki pekerjaanya. S3 

mengatakan bahwa kesimpulan yang benar seharusnya menuliskan luas mika 

minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S3 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan transformasi dan 

kesalahan penulisan. Kesalahan transformasi terjadi karena S3 melihat jawaban 

dari temannya dan sudah tidak memiliki konsentrasi lagi dalam menyelesaikan 

permasalahan. Sedangkan kesalahan penulisan terjadi karena S3 terburu-buru 

dalam menuliskan jawaban sehingga jawaban akhir tidak lengkap. 

Simpulan 
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Pada  soal nomor 3 dapat dibuat kesimpulan bahwa S3 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S3 pada soal nomor 3 adalah 

kesalahan penulisan. 

4.1.4.3.2  Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S3 Nomor 4 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S3. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S3 

 

 

 

Gambar 4.7 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S3  Nomor 4 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 

Pada kasus soal nomor 4 untuk cara dua oleh S3, memang sama sekali tidak 

bisa menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh S3 berdasarkan hasil 

pekerjaannya karena S3 memang hanya menuliskan kata strategi dan sama sekali 

tidak mengerjakan soal nomor 4. Peneliti hanya bisa melakukan dugaan dan 

analisis dengan berdasarkan pada kondisi tersebut. Berdasarkan fakta S3 tidak 

mengerjakan soal nomor 4 untuk cara dua, maka penulis menduga bahwa S3  

benar-benar tidak memahami strategi apa yang harus dilakukan pada cara dua atau 

S3 sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 4 

untuk cara dua. Jadi jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan transformasi. 

 Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S3 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P3.4 : Vanesa, coba bacakan kembali soal nomor 4? 
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S3.4 : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 

 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 

P3.4 :  Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 4? 

S3.4 : Mencari luas permukaan cetakan puding Bu. 

P3.4 : Soal ini kan dikerjakan dengan dua cara. Menurut kamu cara apa saja 

 yang digunakan? 

S3.4 :  Hmmm.... hehehe 

P3.4 : Biasanya kan waktu pembelajaran biasa kita menggunakan rumus luas 

 permukaan secara umum sama apa satunya? 

S3.4 : Pakek jaring-jaring ya Bu? 

P3.4 :  Ya benar sekali. Berarti kalau pakek jaring-jaring gimana caranya? 

S3.4 :  Dihitung Bu. 

P3.4 : Apanya yang dihitung? 

S3.4 : Kayak yang nomor 3 itu, gambar jaring-jaringnya dulu, terus dihitung.  

P3.4 : Iya, tapi yang dihitung apanya? 

S3.4 : Luasnya Bu. 

P3.4 :  Oke. Berarti maksudnya menghitung semua luas bangun datar pada  

 jaring-jaring limas tersebut ya? 

S3.4 : Nah iya Bu, itu maksudnya hehehe. 

P3.4 : Apa kamu bisa menggambarkan jaring-jaring limasnya? 

S3.4 : Limas, berarti yang kayak bintang itu kan Bu? 

P3.4 :  Iya. Sekarang Ibu tanya, apakah bentuk cetakannya mempunyai tutup? 

S3.4 : Tidak Bu.  

P3.4 :  Berarti gambar jaring-jaringnya seperti apa? 

S3.4 : Bingung Bu.  

P3.4 : Jadi kemarin kamu tidak mengerjakan sama sekali untuk cara kedua 

 karena bingung mengenai gambar jaring-jaringnya? 

S3.4 : Iya Bu, saya juga sudah tidak bisa mikir lagi Bu cara duanya gimana 

 hehehe. 

P3.4 : Untuk gambar jaring-jaringnya berarti cukup bagian segitiga saja yang 

 diarsir, sehingga menandakan kalau perseginya tidak terpakai untuk 

 dihitung. 

S3.4 : Iya Bu.  

P3.4 :  Jadi bisa kan mengerjakan untuk cara dua? 

S3.4 : Sedikit Bu. 

P3.4 :  Kalau Ibu minta mengerjakan lagi apakah bisa? 

S3.4 : Masih bingung Bu. 
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P3.4 : Ya sudah. Berarti kalau ada soal seperti ini yang kamu hitung nanti 

 cukup bangun segitiganya saja. Jadi, luas permukaanya itu cukup 

 menambahkan keempat bangun segitiga. Paham? 

S3.4 : Baik Bu. 

P3.4 :  Oke, terimakasih. 

S3.4 : Iya Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S3 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S3 memang masih 

bingung dengan bagaimana cara penyelesaian atau langkah-langkah yang 

digunakan untuk menyelesaikan masalah untuk cara dua. Simpulan ini 

berdasarkan fakta dari wawancara bahwa perlu penjelasan lebih rinci hingga S3 

benar-benar menjawab bagaimana cara penyelesaian masalah dengan benar. 

Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada S3 disebabkan karena S3 masih bingung 

dan tidak terbiasa menggambar jaring-jaring limas tanpa tutup seperti pada soal 

nomor 4. 

Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S3 mengatakan sudah paham 

mengenai bagaimana cara penyelesaian masalah untuk cara dua.  

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S3 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S2 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan transformasi. Adapun 

kesalahan transformasi disebabkan karena S3 tidak paham mengenai cara dua yang 

harus dilakukan. Selain itu karena S3 tidak tahu bagaimana mentransformasikan 

bahasa dalam soal menjadi gambar berbasis matematika. 

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S3 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S3 pada soal nomor 4 adalah 

kesalahan transformasi. 

4.1.4.4 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S4 

Pada saat menjawab tes open ended subjek penelitian S4 melakukan kesalahan 

dalam menyelesaikan soal nomor 2 dan 4. 
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4.1.4.3.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S4  Nomor 2 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S4  

a) Petikan soal nomor 2 

Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan 

volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat pada 

bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang berbeda.  

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S4 

Diketahui bahwa S4 tidak mengerjakan sama sekali soal nomor 2. 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 

Pada kasus soal nomor 2 oleh S4, peneliti memang sama sekali tidak bisa 

menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh S4 berdasarkan hasil pekerjaannya 

karena S4 memang sama sekali tidak mengerjakan soal nomor 2. Peneliti hanya 

bisa melakukan dugaan dan analisis dengan berdasar pada kondisi tersebut. 

Berdasarkan fakta S4 tidak mengerjakan soal nomor 2, maka penulis menduga 

bahwa S4 belum menangkap informasi yang terkandung dari soal atau S4 sama 

sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan soal nomor 2. Jadi jenis 

kesalahan yang terjadi adalah kesalahan memahami masalah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S4 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 2. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P4.2 :  Ryan, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S4.2 : Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk 

 Soya yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-

 siku dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan 
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gambarlah sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang 

berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu 

buat pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara 

yang berbeda. 

P4.2 :  Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 2? 

S4.2 : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

P4.2 : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S4.2 : Hmmm.... bingung Bu, yang diketahui cuman volumenya aja. 

P4.2 : Di soal kan tertulis mencari sisi alas menggunakan tripel pythagoras. 

 Kamu tau tripel pythagoras?  

S4.2 :  Taunya rumus pythagoras Bu.  

P4.2 : Waktu pembelajaran kan Ibu menjelaskan mengenai tripel pythagoras, 

 apa waktu itu kamu hadir? 

S4.2 :  Saya gak berangkat sekolah. 

P4.2 : Berarti kalau kamu mengetahui tripel pythagoras, kamu bisa 

 ngerjainnya? 

S4.2 :  Bingung bu, maksud menentukan sisi-sis alas menggunakan tripel  

 pythagoras itu seperti apa? 

P4.2 : Tripel pythagoras itu 3,4,5 kemudian 9,16,25. Ingat gak? Materi 

 sebelumnya ini yang pythagoras itu. 

S4.2 : Oh angka-angka itu.  

P4.2 : Nah dari pilihan angka itu, nanti kamu masukin ke ukuran alasnya. 

 Alasnya berbentuk apa? 

S4.2 : Segitiga siku-siku. 

P4.2 : Berarti kalau kita ambil tripel pythagorasnya 3,4,5 ukuran alas, tinggi 

 dan sisi miringnya berapa saja? 

S4.2 : Hmmm... gak tau Bu, bingung. 

P4.2 : Karena sisi miringnya harus lebih panjang dari alas dan tinggi, jadi 5 itu 

 untuk? 

S4.2 : Sisi miring Bu. 

P4.2 :  Ya benar sekali. Sedangkan 3 sebagai alas dan 4 sebagai tinggi atau  

 sebaliknya itu nanti menyesuaikan saja. Paham? 

S4.2 :  Paham Bu. 

P4.2 :  Setelah kamu mendapatkan ukuran alasnya, apa yang dilakukan lagi? 

S4.2 :  Mencari tingginya Bu. 

P4.2 : Mencari tingginya menggunakan rumus apa? 

S4.2 : Rumus volume Bu kayak nomor 4. 

P4.2 :  Ya benar sekali. Untuk bagian yang b nya gimana? 
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S4.2 :  Mencari luas permukaan cetakannya Bu. 

P4.2 :  Kan menggunakan dua cara, cara apa saja yang bisa digunakan? 

S4.2 :  Rumus luas permukaan sama jaring-jaring Bu. 

P4.2 : Jadi bisa kan mengerjakan? Kenapa kemarin kamu tidak mengerjakan  

 sama sekali? 

S4.2 : Hehehe... bingung Bu! 

P4.2 : Di soal inikan tidak terdapat angka pastinya untuk ukuran alas, apakah 

 itu yang membuatmu bingung? 

S4.2 :  Iya Bu. 

P4.2 : Lebih muda mana, soal dengan angka yang sudah tertera jelas atau 

 dengan menebak-nebak angka seperti ini? 

S4.2 :  Yang angkanya sudah jelas Bu. 

P4.2 : Ini soalnya sulit atau tidak? 

S4.2 :  Sulit banget Bu. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S4 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S4 memang masih 

bingung dengan masalah yang harus diselesaikan. Simpulan ini berdasarkan pada 

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

menjawab masalah apa yang harus diselesaikan dengan benar. Kesalahan-

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

terbiasa menyelesaikan soal-soal tanpa angka yang pasti seperti pada soal nomor 

2. Selain itu, S4 juga tidak memahami penggunaan tripel pytahgoras pada sisi alas 

prisma segitiga karena S4 tidak hadir saat materi tersebut dijelaskan oleh guru. 

Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S4 mampu memahami soal 

dengan baik, sehingga bisa memperbaiki jawabannya. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses  analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S4 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S4 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun kesalahan memamahami masalah disebabkan karena S4 tidak paham 

dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal. Penyebab lainnya karena S4 

tidak tahu bagaimana mentransformasikan kalimat bahasa dalam soal menjadi 

pernyataan matematika. 

Simpulan 
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Pada soal nomor 2 dapat dibuat kesimpulan bahwa S4 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S4 pada soal nomor 2 adalah 

kesalahan memahami masalah. 

4.1.4.5.2  Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S4  Nomor 4 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S4. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S4  Nomor 4 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 
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Berdasarkan petikan kesalahan hasil pekerjaan S4 peneliti menganalisis bahwa 

S4 telah berusaha untuk menyelesaikan soal nomor 4 dengan menggunakan 

prosedur Newman. Tetapi terjasi kesalahan pada langkah kemampuan memproses. 

Jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan kemampuan memproses 

(processing skill). Kesalahan tersebut adalah S4 tidak menyelesaikan proses 

perhitungan. Penyebab terjadinya kesalahan kemampuan memproses 

kemungkinan karena S4 tidak paham bagaimana cara menjumlahkan antar 

bilangan berbentuk akar. Selanjutnya pada langkah penulisan jawaban akhir, 

karena S4 tidak melakukan proses perhitungan hingga selesai dan ditemukan luas 

cetakan puding, maka tidak ada kesalahan pada penulisan jawaban S4 meskipun 

jawaban S4 jelas salah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

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

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P4.4 : Ryan, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S4.4 : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 

 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 

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

S4.4 : Mencari luas permukaan cetakan puding. 

P4.4 : Soal ini kan dikerjakan dengan dua cara. Menurut kamu cara apa saja 

 yang digunakan? 

S4.4 :  Kalau saya kemarin pakek luas permukaan sama jaring-jaring Bu. 

P4.4 : Maksudnya rumus luas permukaan limas secara umum gitu untuk cara 

 pertama? 

S4.4 : Iya Bu. 

P4.4 :  Kalau pakek jaring-jaring gimana caranya? 

S4.4 :  Jaring-jaringnya digambar, terus dihitung Bu. 

P4.4 : Oh ya, kan cetakannya pudingnya tanpa tutup, berarti jaring-jaringnya 

 kayak gimana? 

S4.4 : Bagian perseginya gak dihitung Bu.  

P4.4 : Ya benar sekali. Tapi di soal apakah tinggi segitiga sudah diketahui? 

S4.4 : Hmmm...  
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P4.4 :  Coba baca soalnya, yang diketahui tinggi apa? 

S4.4 : Tinggi puding Bu. 

P4.4 : Berarti kan itu tinggi cetakannya nanti. Cetakannya bentuk apa? 

S4.4 : Limas. 

P4.4 :  Berarti yang tidak lebih dari 15 itu tinggi apa? 

S4.4 : Limas.  

P4.4 :  Kamu kemarin milih tingginya berapa? 

S4.4 : 15 Bu.  

P4.4 : Kan 15 itu tinggi limasnya, berarti tinggi segitiga sudah diketahui gak? 

S4.4 : Belum Bu. 

P4.4 :  Jadi nyarinya pakek cara apa? Coba lihat hasil pekerjaanmu kemarin! 

S4.4 : Hmmm.... pakek pythagoras Bu. 

P4.4 :  Oke benar sekali. Tapi, untuk cara duanya kamu tidak selesai dalam  

 proses perhitungan. Mengapa bisa begitu? 

S4.4 : Bingung nambahinnya Bu. 

P4.4 :  Bingung nambahin bilangan bentuk akar maksudnya? 

S4.4 : Nah iya itu Bu. 

P4.4 :  Kan itu hasilnya untuk luas bangun 1,2,3,dan 4 nya sama kan? 

S4.4 : Iya Bu 3√234.  

P4.4 : Berarti luas seluruhnya berapa? 

S4.4 :    3√234 + 3√234 + 3√234 + 3√234. 

P4.4 :  Karena yang dalam akarnya sama angkanya berarti bisa dijumlahin 

 gak? 

S4.4 : Hehe... gak tau Bu. 

P4.4 : Karena yang dalam akarnya bilangan yang sama, jadi bisa dijumlahin. 

 Tapi yang dijumlahin bagian yang gak masuk akarnya. Berarti yang 

 dijumlahin berapa aja? 

S4.4 : 3 Bu. 

P4.4 :  3 + 3 + 3 + 3 berapa jadi? 

S4.4 : 12 Bu. 

P4.4 :  Ya, jadi hasilnya 12√234. Paham? 

S4.4 : Iya Bu. 

P4.4 :  Jadi, luas cetakan pudingnya berapa? 

S4.4 : 12√234 cm
2
 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S4 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S4 memang 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat proses wawancara 

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

kesalahan dalam pelafalan. S4 ternyata juga memahami masalah apa sebenarnya 
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yang harus diselesaikan dan tahu transformasi apa yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan baik pada cara satu maupun cara dua.  Namun 

kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan yang 

terjadi adalah kesalahan kemampuan memproses (processing skill). Sesuai dugaan 

awal peneliti, kesalahan pada langkah kemampuan memproses terjadi karena S4 

tidak paham bagaimana cara melakukan perhitungan penjumlahan antar bilangan 

berbentuk akar. Hal tersebut menyebabkan S4 tidak dapat melakukan proses 

perhitungan atau operasi aljabar apapun. 

Setelah melalui bimbingan dari peneliti, S4 mampu menyebutkan jawaban akhir 

dengan benar pada cara dua untuk soal nomor 4. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S4 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses traingulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S4 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S4 adalah kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun kemampuan memproses disebabkan karena S4 masih bingung 

dan belum memahami cara pengoperasian penjumlahan pada bilangan berbentuk 

akar sehingga S4 mengalami kesuliatan dalam melakukan operasi perhitungan. 

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S4 sudah menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

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

kesalahan kemampuan memproses. 

4.1.4.5 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S5 

Subjek penelitian 5 (S5) dari 4 butir soal yang dikerjakan, soal yang terdapat 

kesalahan dalam pengerjaan adalah soal nomor 1,2,3, dan 4. Atau dengan kata lain 

terdapat kesalahan pada seluruh soal yang dikerjakan. Adapaun soal yang akan 

dianalisis adalah soal nomor 2 dan 4. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa soal nomor 2 adalah soal dengan jumlah paling sedikit 

peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi peneliti ingin mengetahui secara 

tepat letak kesulitan S5 dalam mengerjakan soal nomor 2. Adapun pemilihan soal 
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nomor 4 dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 4 adalah soal dengan jumlah 

paling banyak peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok 

kelas tengah. Jadi peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S5 dalam 

mengerjakan soal nomor 4. Selanjutnya analisi lengkapnya adalah sebagai berikut. 

4.1.4.5.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S5 Nomor 2 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S5 

a) Petikan soal nomor 2 

Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan 

volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat pada 

bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang berbeda.  

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.9 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S5  Nomor 2 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 

Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S5 peneliti menganalisis bahwa S5 tidak 

menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. S5 hanya berusaha 

melakukan langkah kemampuan memproses saja pada bagian a. Jenis kesalahan 

yang terjadi adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan tersebut adalah 

S5 tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang tepat untuk dapat 
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menemukan tinggi cetakan 1 dan tinggi cetakan 2 pada soal nomor 2 bagian a. 

Penyebab terjadinya kesalahan tersebut kemungkinan karena S5 tidak memahami 

atau menguasai konsep operasi aljabar. Sedangkan untuk bagian b S5 tidak 

mengerjakan soal sama sekali. Peneliti menduga bahwa S5 tidak terbiasa 

menyelesaikan soal dengan prosedur Newman ataupun menuliskan langkah-

langkahnya.  

Selanjutnya karena S5 tidak menemukan tinggi cetakan 1 maupun 2 maka S5 

tidak dapat menentukan luas permukaan cetakan pada soal nomor 4 bagian b 

karena syarat untuk menemukan luas permukaan cetakan harus menemukan tinggi 

cetakan terlebih dahulu. Peneliti berasumsi penyebab S5 tidak mengerjakan soal 

nomor 4 bagian b sama sekali karena S5 terkendala pada proses perhitungan tinggi 

cetakan pada bagian a.  

Kemudian pada langkah penulisan jawaban akhir, karena S5 tidak melakukan 

proses perhitungan hingga selesai dan ditemukan tinggi cetakan dan luas 

permukaan cetakan, maka tidak ada kesalahan pada penulisan jawaban S5 

meskipun jawaban S5 jelas salah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S5 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 2. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

c) Petikan wawancara 

P5.2  : Gembong, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S5.2  : Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk  

 Soya yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-

 siku dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan 

gambarlah sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang 

berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 

P5.2  : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2 bagian a? 

S5.2   : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

 menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

 sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 
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P5.2  : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S5.2  : Menggunakan tripel pythagoras Bu. 

P5.2  : Benar. Kamu menggunakan tripel pythagoras yang berapa saja?  

S5.2  :  3,4,5 sama 6,8,10.  

P5.2  : Kenapa memilih itu? 

S5.2  : Hehehe, gak tau Bu. 

P5.2   : Kok gak tau sih hmmm ..., setelah menentukan angka untuk 

 pythagorasnya kemudian apa yang dilakukan? 

S5.2   : Hmmm ...  

P5.2  : Coba dibaca lagi soal nomor 2 bagian a. Ukuran cetakan yang dimaksud 

 ukuran bagian yang mana saja pada cetakan? 

S5.2   : Hmmm ...   

P5.2 : Coba baca bagian sisi-sisi alas menggunakan tripel pythagoras dan 

 tinggi. Artinya yang dicari apa saja? 

S5.2   : Sisi-sisi alas dan tinggi Bu. 

P5.2  : Iya benar sekali. Pada lembar jawaban kamu sudah berusaha 

 menggunakan tripel pythagoras untuk menentukan sisi alas, kemudian 

 kamu mencoba menentukan tinggi cetakan menggunakan rumus 

 volume  prisma, tetapi kenapa dalam perhitungannya tidak selesai? 

S5.2   : Hmmm ... gak tau cara ngitungnya Bu. 

P5.2   : Bingung atau benar-benar tidak bisa? 

S5.2   : Tidak bisa Bu. 

P5.2   : Kamu tau cara pindah-pindah ruas begitu? 

S5.2   : Tau Bu. 

P5.2  : Berarti kamu bisa menemukan tingginya kan dengan cara pindah-pindah 

 ruas? 

S5.2  : Hmmm ... mungkin Bu. 

P5.2  : Untuk bagian b nya, apakah kamu paham bagaimana cara 

 pengerjaannya? 

S5.2   : Gak tau Bu. 

P5.2  : Oh iya sebelumnya, kita kan disini menggunakan prosedur Newman. 

 Berarti untuk bagian yang a dan b, apa yang harus dituliskan terlebih 

 dahulu? 

S5.2   : Strategi Bu. 

P5.2   : Sebelum strategi apa? Apa yang diketahui dan ditanya perlu? 

S5.2  : Iya Bu. 

P5.2  : Berarti tahap membaca pada prosedur Newman ditulis sebagai apa? 

 Yang pertama kali kamu tulis dalam menyelesaikan soal? 

S5.2   : Diketahui dan ditanya. 

P5.2   : Oke, berikutnya tahap apa? 

S5.2   : Gak tau Bu, lupa. 
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P5.2  : Yasudah gak apa-apa. Kalau sekarang disuruh menyelesaikan lagi bisa 

 enggak?  

S5.2  : Gak tau Bu, bingung. 

P5.2  : Oh oke gak apa-apa. Terimakasih untuk soal nomor 2. 

 

d) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S5 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S5 memang tidak 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Hal ini disebabkan karena S5 tidak 

terbiasa mengerjakan soal dengan menggunakan prosedur Newman. Pada saat 

proses wawancara berlanngsung S5 mampu membaca soal nomor 2 dengan baik 

dan benar tanpa adanya kesalahan dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan 

peneliti bahwa S5 memahami masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan 

pada nomor 2 bagian a yaitu mencari ukuran sisi alas menggunakan tripel 

pythagoras dan tinggi. Selain itu, S5 juga mampu memilih pendekatan atau rumus 

dengan tepat untuk menyelesaikan soal nomor 2 bagian a yaitu 𝑉 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 ×

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖. Kesalahan terjadi pada langkah kemampuan memproses. Jenis kesalahan 

tersebut adalah kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan dilakukan adalah S5 

tidak mampu menyelesaikan perhitungan tinggi cetakan dengan benar. Sesuai 

dengan dugaan peneliti, penyebab terjadinya kesalahan ini karena S5 tidak dapat 

menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang tepat dalam menghitung 

ukuran tinggi cetakan.  

Selanjutnya karena S5 tidak menemukan ukuran tinggi cetakan pada soal 

nomor 2 bagian a, maka S5 tidak bisa melanjutkan untuk soal nomor 2 bagian b 

karena  untuk menyelesaikan soal nomor 2 bagian b yaitu menemukan luas 

permukaan cetakan, S5 harus menemukan ukuran tinggi cetakan terlebih dahulu. 

Selain itu, penyebab S5 tidak menjawab soal nomor 2 bagian b sama sekali karena 

S5 tidak memahami masalah apa yang terjadi pada soal nomor 2 bagian b. 

Walaupun telah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S5 belum bisa 

memperbaiki jawabannya. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses  analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 
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dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S5 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan memahami masalah 

dan kemampuan memproses. Adapun kesalahan memamahami masalah 

disebabkan karena S5 tidak paham mengenai permasalahan pada nomor 2 bagain 

b. Sedangkan kesalahan kemampuan memproses karena S5 tidak dapat 

menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang tepat dalam menghitung 

ukuran tinggi cetakan pada  soal nomor 2 bagian a. 

Simpulan 

Pada soal nomor 2 dapat dibuat kesimpulan bahwa S5 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 2 adalah 

kesalahan memahami masalah dan kemampuan memproses. 

4.1.4.5.2  Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S5  Nomor 4 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S5. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S5 
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Gambar 4.10 Petikan kesalahan hasil pekerjaan S5  Nomor 4 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5  

Berdasarkan petikan hasil pekerjaan S5 peneliti menganalisis bahwa S5 tidak 

menyelesaikan soal dengan menggunakan prosedur Newman. S5 tidak menuliskan 

diketahui dan ditanya sebagai langkah memahami masalah, namun langsung 

menuliskan strategi sebagai langkah transformasi. Peneliti menduga sama seperti 

soal nomor 2, bahwa S5 tidak terbiasa menyelesaikan soal dengan prosedur 

Newman dan menganggap bahwa tahap memahami masalah pada prosedur 

Newman tidak penting untuk ditulis tetapi paham akan apa yang dikerjakan. 

Dalam mengerjakan soal nomor 4, S5 tidak menerapkan open ended karena S5 

hanya menggunakan satu cara dalam menyelesaikan soal nomor 4. Kesalahan 

yang dilakukan S5 yaitu kesalahan memahami masalah. Kesalahan ini terlihat pada 

langkah kemampuan memproses dimana S5 salah dalam menentukan apa yang 

diketahui dari soal nomor 4. Peneliti berasumsi penyebab S5 melakukan kesalahan 

mekarena S5 tidak memahami secara keseluruhan mengenai masalah pada soal 

nomor 4.  

Kesalahan S5 kembali terjadi pada langkah transformasi. Jenis kesalahan yang 

dilakukan S5 yaitu kesalahan transformasi. S5 kurang lengkap dalam menuliskan 

strategi yang digunakan dan menuliskan salah satu strategi yang tidak perlu 
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dilakukan yaitu menentukan luas alas karena cetakan berbentuk limas tanpa alas. 

Peneliti menduga kesalahan ini terjadi karena S5 tidak memahami secara pasti 

langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.  Selain itu 

S5 juga melakukan kesalahan dalam menggunakan pendekatan atau rumus luas 

permukaan limas yaitu S5 menuliskan rumus luas permukaan prisma 𝐿𝑝 = 2 ×

𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝. Pendekatan yang benar haruslah menggunakan rumus luas 

permukaan limas 𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 yang 

dalam penyelesaian soal nomor 4 menjadi 

𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 karena cetakan merupakan bangun limas 

tanpa alas, akan tetapi S5 menuliskan rumus luas permukaan prisma. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah transformasi kemungkinan karena S5 tidak 

mengetahui pendekatan atau rumus apa yang digunakan secara pasti.  

Selanjutnya pada langkah kemampuan memproses S5 salah dalam menentukan 

perhitungan luas segitiga yang harusnya 𝐿∆ =
𝑎×𝑡

2
=

6 ×15

2
, namun S5 menuliskan 

𝐿∆ =
𝑎×𝑡

2
=

180 × 15

2
. Peneliti berasumsi penyebab hal ini karena S5 tidak 

menuliskan diketahui dan ditanya, sehingga 180 cm yang diketahui sebagai 

ukuran volume cetakan menjadi ukuran alas segitiga sebagai sisi tegak limas 

(cetakan). Selain itu, penyebab terjadinya hal ini karena S5 tidak menuliskan 

secara benar pada langkah transformasi (strategi), karena ukuran alas segitiga 

dihitung dengan menggunakan rumus volume limas terlebih dahulu. Sehingga 

peneliti menarik kesimpulan bahwa S5 tidak melakukan kesalahan kemampuan 

memproses. Adapun pada langkah penulisan jawaban memang tidak terjadi 

kesalahan mengingat S5 tidak menyelesaikan perhitungan dengan benar. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S5 mengenai hasil pekerjaanya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

c) Petikan wawancara 

P5.4  : Gembong, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S5.4 : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 
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 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 

P5.4   : Dari soal tersebut, apa yang ditanyakan? 

S5.4  : Hitunglah luas permukaan cetakan puding tersebut. 

P5.4   : Soal ini kan dikerjakan dengan dua cara. Menurut kamu cara apa saja 

 yang digunakan? 

S5.4   : Gak tau Bu. 

P5.4   : Cetakannya berbentuk apa? 

S5.4   : Hmmm... 

P5.4  : Puding itu bentuknya apa? 

S5.4   : Limas yang alasnya persegi. 

P5.4   : Ya benar sekali. Kamu ingat pada saat pembelajaran kita biasanya 

 menggunakan cara rumus umum dan jaring-jaring? 

S5.4  : Hehehe lupa Bu.  

P5.4   : Pada lembar jawabmu, cara pertama kamu menggunakan apa? 

S5.4  : Hmmm...  

P5.4   : Coba perhatikan lembar jawabmu, kira-kira kamu menggunakan rumus  

 umum atau jaring-jaring? 

S5.4   : Rumus umum Bu. 

P5.4   : Ya benar. Oh iya, kan pada pengerjaan soalnya harus menggunakan 

 prosedur Newman, mengapa diketahui dan ditanya tidak kamu tuliskan? 

S5.4   : Buru-buru Bu, waktunya gak nyukup. 

P5.4   : Bukan karena lupa seperti nomor 2 tadi? 

S5.4  : Hehehe...iya Bu.  

P5.4  : Coba sebutkan strategi apa saja yang kamu gunakan dalam   

 menyelesaikan cara pertama? 

S5.4   : Menentukan tinggi limas, menentukan luas alas, menentukan luas 

 permukaan limas.  

P5.4   : Tingginya yang kamu gunakan berapa? Kan di soal tertulis tinggi 

 cetakan tidak lebih dari 15 cm. Coba lihat lembar jawabmu! 

S5.4  : 15. 

P5.4  : Ya boleh. Pada soalnya tertulis kalau cetakan berbentuk limas tanpa alas. 

 Apakah kita perlu menentukan luas alas cetakan? 

S5.4   : Tidak perlu Bu. 

P5.4   : Mengapa pada lembar jawabmu ada strategi menentukan luas alas? 

S5.4   : Tidak paham Bu. 

P5.4  : Coba sebutkan rumus luas permukaan limas? 

S5.4   : Lupa Bu. 

P5.4  : Coba kamu baca lagi soalnya, apakah strateginya sudah benar   

   menurutmu? 

S5.4   : Gak tau Bu hehehe.  

P5.4   : Kemarin kenapa kamu bisa menuliskan strategi ini? 
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S5.4   : Garang aja Bu liat dari jawaban nomor yang lain daripada gak diisi. Ibu 

 kan bilang isi sebisanya hehe ... 

P5.4   : Hahaha ... iya iya. Berarti kamu gak paham gimana cara ngerjain nomor 

 4 ini? 

S5.4   : Gak Bu hehehe. 

P5.4   : Yang membuat kamu sulit apa? Apa karena gak paham soalnya atau gak 

 atau rumusnya? 

S5.4  : Soalnya lumayan paham Bu pas baca lagi tadi. Tapi karena kemarin  

   buru-buru sama gak terlalu inget rumus ya gitu hehe. 

P5.4  : Kamu belajar gak sebelumnya pas mau ulangan ini. 

S5.4  : Ya belajar-belajar gitu Bu. Belum siap. 

P5.4  : Oh ya, luas segitiga disini kamu tulis 180 x 15. 180 itu alas segitiga?  

   Coba baca soalnya. 

S5.4  : Volumenya Bu. 

P5.4  : Kenapa di sini 180 alas segitinya? 

S5.4  : Gak fokus Bu kemarin. 

P5.4  : Oh begitu. Yasudah terimakasih ya sudah membantu. 

S5.4  : Iya Bu, sama-sama. 

d) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S5 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S5 memang tidak 

memahami langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal 

dengan menggunakan prosedur Newman. Hal ini disebabkan karena S5 terburu-

buru dalam mengerjakan soal nomor 4 dan sudah hampir kehabisan waktu. Pada 

saat proses wawancara berlangsung, S5 mampu membacakan soal dengan baik dan 

benar tanpa adanya kesalahan dalam pelafalan. Selanjutnya seperti dugaan peneliti 

bahwa S5 tidak memahami masalah apa sebenarnya yang harus diselesaikan, 

sehingga S5 tidak mengetahui secara benar yang diketahui dari soal open ended 

pada soal nomor 4. Penyebab terjadinya kesalahan memahami masalah karena S5 

hampir kehabisan waktu dan melihat jawaban nomor sebelumnya untuk 

menuliskan kembali pada nomor 4, sehingga S5 tidak menuliskan yang diketahui 

dan ditanya dari soal. Ini mengakibatkan S5 hanya mampu menyelesaikan soal 

nomor 4 menggunakan satu cara, walaupun satu cara tersebut tidak selesai 

dikerjakan. Pada langkah transformasi pun S5 tidak mampu menentukan dengan 

benar langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dan S5  

tidak mengetahui pendekatan atau rumus yang harus digunakan untuk 

menyelesaiakan soal nomor 4. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut karena S5 
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tidak belajar secara maksimal sehingga ketika ulangan berlangsung S5 tidak 

mengingat secara baik mengenai rumus-rumus yang akan digunakan yaitu rumus 

luas permukaan prisma.  

Kesalahan kemampuan memproses tersebut yaitu S5 salah dalam menentukan 

ukuran alas sisi tegak limas (cetakan) pada soal nomor 4. S5 harus membaca 

secara berulang soal nomor 4 sehingga mengetahui bahwa 180 cm
3
 merupakan 

ukuran volume cetakan bukan ukuran alas sisi tegak cetakan. Penyebab terjadinya 

kesalahan tersebut karena S5 membaca soal terburu-buru dan tidak teliti dalam 

membaca soal nomor 4. Hal tersebut dikarenakan S5 sudah kehabisan waktu 

dalam mengerjakan soal nomor 4 mengingat soal nomor 4 merupakan soal 

terakhir. Sehingga berdasarkan hasil wawancara tidak ada kesalahan kemampuan 

memproses pada soal nomor 4.  

Adapun untuk jenis kesalahan penulisan jawaban, S5 tidak mampu 

menyelesaikan masalah pada nomor 4 atau mengalami kesalahan memahami 

masalah. Jadi berdasarkan hasil wawancara tidak ada kesalahan penulisan 

jawaban yang dilakukan S5. 

Walaupun telah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S5 tetap belum bisa 

memperbaiki pekerjaannya. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S5 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses traingulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S5 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan memahami masalah, 

kesalahan transformasi. Kesalahan memahami masalah terjadi karena S5 tidak 

menuliskan yang diketahui dan ditanya dari soal. Adapun  memahami masalah  

disebabkan karena S5 sudah kehabisan waktu dalam mengerjakan soal nomor 4 

sehingga S5 melihat jawaban dari nomor lain yang dalam artian bahwa S5 

mengerjakan soal nomor 4 tidak terstruktur dan sistematis. Kesalahan 

transformasi terjadi karena S5 tidak mengetahui langkah-langkah yang digunakan 

dan pendekatan atau rumus yang digunakan. Hal tersebut karena S5 tidak 
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maksimal untuk belajar menghadapi ulangan matematika yang akan diadakan 

dihari tersebut.  

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S5 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S5 pada soal nomor 4 adalah 

kesalahan memahami masalah dan kesalahan transformasi. 

4.1.4.6 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S6 

Subjek penelitian 6 (S6) dari 4 butir soal yang dikerjakan, soal yang terdapat 

kesalahan dalam pengerjaan adalah soal nomor 1,2,3, dan 4. Atau dengan kata lain 

terdapat kesalahan pada seluruh soal yang dikerjakan. Adapaun soal yang akan 

dianalisis adalah soal nomor 2 dan 4. Pemilihan nomor soal tersebut dilakukan 

dengan alasan bahwa soal nomor 2 adalah soal dengan jumlah paling sedikit 

peserta didik yang melakukan kesalahan. Jadi peneliti ingin mengetahui secara 

tepat letak kesulitan S5 dalam mengerjakan soal nomor 2. Adapun pemilihan soal 

nomor 4 dilakukan dengan alasan bahwa soal nomor 4 adalah soal dengan jumlah 

paling banyak peserta didik yang melakukan kesalahan, termasuk pada kelompok 

kelas tengah. Jadi peneliti ingin mengetahui secara tepat letak kesulitan S6 dalam 

mengerjakan soal nomor 4. Selanjutnya analisis lengkapnya adalah sebagai 

berikut. 

4.1.4.6.1 Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S6  Nomor 2 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S6 

a) Petikan soal nomor 2 

Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan 

volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat pada 

bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang berbeda.  

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S6 
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Diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan sama sekali soal nomor 2. 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 

Pada kasus soal nomor 2 oleh S6, peneliti memang sama sekali tidak bisa 

menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh S6 berdasarkan hasil pekerjaannya 

karena S6 memang sama sekali tidak mengerjakan soal nomor 2. Peneliti hanya 

bisa melakukan dugaan dan analisis dengan berdasar pada kondisi tersebut. 

Berdasarkan fakta S6 tidak mengerjakan soal nomor 2, maka penulis menduga 

bahwa S6 benar-benar tidak memahami apa yang harus dilakukan dari informasi 

yang terkandung dari soal atau S6 sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan soal nomor 2. Jadi jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan 

memahami masalah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S6 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 2. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P6.2  : Ilham, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S6.2  : Oke Bu ... 

 Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk 

 Soya yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-

 siku dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan 

gambarlah sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang 

berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 

P6.2  : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2 bagian a? 

S6.2   : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

 menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

 sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

P6.2  : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S6.2  : Hmmm... 

P6.2  : Berarti yang ditanya ukuran apa?  

S6.2  :  Kemungkinan-kemungkinan ukuran cetakan.  
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P6.2  : Berarti bagaimana cara mencari ukuran cetakan, sedangkan yang 

 diketahui hanya ukuran volume kan? 

S6.2  : Nah itu Bu yang buat saya bingung kemarin. Yang diketahuinya cuman  

   volume cara ngitungnya gimana. 

P6.2   : Tapi untuk sisi-sisi alas menggunakan tripel pythagoras kamu mengerti 

 maksudnya? 

S6.2   : Hmmm ... kurang paham Bu.  

P6.2  :  Kamu tau tripel pythagoras? 

S6.2   : Pythagoras tau Bu.   

P6.2   : Waktu pembelajaran kemarin, Ibu sempat menyinggung tripel  

 pythagoras kan? 

S6.2   : Lupa Bu. 

P6.2  : Tripel pythagoras itu tiga bilangan pada ukuran segitiga siku-siku 

 misalnya 3,5,6 kemudian ada 6,8,10. Sekarang uda ingat? 

S6.2   : Lumayan Bu hehehe ... 

P6.2  : Setelah nanti kamu menemukan ukuran sisi-sisi alas menggunakan tripel 

 pythagoras, kamu bisa menemukan tinggi cetakan menggunakan rumus 

 volume limas. Kamu tau rumus volume prisma karena cetakannya 

 berbentuk prisma kan? 

S6.2   : Iya Bu cetakannya berbentuk prisma. 

P6.2   : Kamu tau rumus volume prisma? 

S6.2   : Lupa Bu. 

P6.2   : Kalau rumus luas permukaan prisma tau? 

S6.2    : Tau Bu. 2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

P6.2   : Ya benar. Oh ya, kan soal ini dikerjakan dengan prosedur Newman    

 sesuai sama yang Ibu ajarkan kemarin. Langkah pertama yang harus 

 kita lakukan apa ya? 

S6.2   : Maksudnya gimana ya Bu? 

P6.2  : Prosedur ngerjain soalnya bagaimana? Pertama-tama harus menuliskan 

 apa dulu? 

S6.2   : Oh, menuliskan yang diketahui dan ditanya Bu. 

P6.2   : Setelah itu langkah apa lagi? 

S6.2  : Hmmm ... 

P6.2  : Strategi, apakah benar? 

S6.2   : Hehehe mungkin Bu. 

P6.2   : Kamu gak inget langkah-langkahnya? 

S6.2   : Lupa Bu. 

P6.2  : Gak terbiasa ya mengerjakan pakek langkah-langkah seperti ini?  

S6.2  :  Iya Bu, biasanya langsung ngitung soalnya. 

P6.2   : Oh oke gak apa-apa. Tadi kan untuk bagian a kamu tidak tau strategi   

 apa aja yang digunakan untuk menyelesaikan soal, kalau yang b 

 bagaimana? 
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S6.2  : Hmmm ... 

P6.2  : Bingung juga Bu. 

S6.2   : Coba dibaca lagi soalnya. Apa yang harus kamu cari pada soal nomor 2  

   bagian b? 

P6.2   : Luas permukaan cetakan? 

S6.2   : Iya benar. Penyelesaiannya kan harus menggunakan 2 cara berbeda.  

   Cara apa saja yang akan kamu gunakan? 

P6.2  : Hmmm ...   

S6.2  : Cara luas permukaan secara umum dan jaring-jaring tau? 

P6.2  : Tau Bu. 

S6.2   : Kenapa kemarin tidak bisa mengerjakannya?  

P6.2  : Uda pusing bagian a Bu, gak paham juga cara ngerjainnya gimana. 

S6.2   : Kalau Ibu minta untuk mengerjakan lagi apakah kamu bisa? 

P6.2  : Masih bingung Bu. 

S6.2   : Baiklah. Terimakasih atas bantuannya ya Ilham. 

P6.2  : Iya Bu. 

 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S6 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S6 tidak mengetahui 

langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal dengan 

menggunakan prosedur Newman. Hal ini disebabkan karena S6 tidak terbiasa 

mengerjakan soal matematika menggunakan prosedur Newman. Peneliti 

menganalisis bahwa S6 memang masih bingung dengan masalah yang harus 

diselesaikan. Simpulan ini berdasarkan pada fakta dari wawancara bahwa perlu 

pengulangan pertanyaan hingga S6 benar-benar menjawab masalah apa yang harus 

diselesaikan dengan benar. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada S6 disebabkan 

karena S6 masih bingung dan tidak mengerti cara apa yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan soal  nomor 2. Selain itu, S6 hanya mengetahui rumus luas 

permukaan prisma sedangkan tidak untuk volume prisma. S6 juga tidak mengingat 

bilangan-bilangan tripel pythagoras, sehingga menyebabkan S6 semakin tidak 

memahami masalah yang harus diselesaikan. 

Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S6 tetap tidak mampu 

memahami soal dengan baik, sehingga tidak bisa memperbaiki jawabannya. 

Triangulasi  

Setelah dilakukan proses  analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses triangulasi 
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dilakukan dengan membandingkan analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S6 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun kesalahan memamahami masalah disebabkan karena S6 tidak paham 

mengenai cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada nomor 2. 

Hal ini disebabkan karena  S6 tidak mengetahui bagaimana cara menemukan 

ukuran cetakan dengan menggunakan ukuran volume dan tidak mengingat 

bilangan-bilangan pada tripel pythagoras. 

Simpulan 

Pada soal nomor 2 dapat dibuat kesimpulan bahwa S6 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 2 adalah 

kesalahan memahami masalah. 

4.1.4.6.2  Analisis Kesalahan Subjek Penelitian S6  Nomor 4 

Berikut ini adalah hasil pekerjaan S6. 

a) Petikan soal nomor 4 

Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding tersebut 

jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban! 

b) Petikan kesalahan hasil pekerjaan S6 

Diketahui bahwa S6 tidak mengerjakan sama sekali soal nomor 4. 

c) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6  

Pada kasus soal nomor 4 oleh S6, sama seperti pada soal nomor 2 peneliti 

memang sama sekali tidak bisa menganalisis kesalahan yang dilakukan oleh S6 

berdasarkan hasil pekerjaannya karena S6 memang sama sekali tidak mengerjakan 

soal nomor 4. Peneliti hanya bisa melakukan dugaan dan analisis dengan berdasar 

pada kondisi tersebut. Berdasarkan fakta S6 tidak mengerjakan soal nomor 4, 

maka penulis menduga bahwa S6 benar-benar tidak memahami apa yang harus 

dilakukan atau S6 sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan 
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soal nomor 4. Jadi jenis kesalahan yang terjadi adalah kesalahan memahami 

masalah. 

Untuk mendukung analisis peneliti, maka dilakukanlah proses wawancara 

dengan S6 mengenai hasil pekerjaannya untuk soal nomor 4. Berikut adalah hasil 

wawancara tersebut. 

a) Petikan wawancara 

P6.4  : Gembong, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S6.4 : Iya Bu ...  

 Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk 

 limas yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding 

 sebelum mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding 

 tersebut jika tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas 

 permukaan cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan 

 jawaban! 

P6.4   : Dari soal tersebut, apa yang ditanyakan? 

S6.4  : Hitunglah luas permukaan cetakan puding tersebut. 

P6.4   : Soal ini kan dikerjakan dengan dua cara. Menurut kamu cara apa saja 

 yang digunakan? 

S6.4   : Luas permukaan dan jaring-jaring Bu. 

P6.4   : Cetakannya berbentuk apa? 

S6.4   : Limas yang alasnya persegi. 

P6.4  : Kalau kamu menggunakan cara luas permukaan limas secara umum,  

   strategi apa saja yang kamu lakukan? 

S6.4   : Hmmm ... 

P6.4   : Di soal tertulis volume puding sebelum mengeras yaitu 180 ml. Berarti 

 volume itu bisa digunakan untuk menentukan ukuran apa? 

S6.4  : Gak tau Bu.  

P6.4   : Kamu tau rumus volume limas? 

S6.4  : Lupa Bu.  

P6.4   : Sama seperti nomor 2 tadi, volume limas bisa digunakan untuk 

 menentukan ukuran alas cetakan karena tingginya kan diketahui. Tinggi 

 cetakannya berapa? 

S6.4   : Tidak lebih dari 15 cm.. 

P6.4   : Kalau kamu ambil bilangan berapa untuk tingginya? 

S6.4   : 12. 

P6.4   : Ya boleh. Sekarang bisa menentukan ukuran alasnya? 

S6.4  : Sedikit Bu.  

P6.4  : Setelah menemukan ukuran alasnya, apalagi yang kita cari? 

S6.4   : Luas permukaan? 

P6.4   : Luas permukaan limas apa rumusnya? 
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S6.4  : 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖  𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 

P6.4  : Menurutmu dari gambar tersebut, apakah cetakannya mempunyai sisi 

 alas? 

S6.4   : Hmmm ... 

P6.4   : Bolong gak bawahnya? 

S6.4   : Iya Bu. 

P6.4  : Berarti punya sisi alas atau tidak? 

S6.4   : Tidak. 

P6.4  : Kalau sisi alasnya tidak ada berarti rumus luas permukaannya jadi apa? 

S6.4   : Bingung Bu. 

P6.4   : Ini kamu hampir bisa ngerjainnya hanya terkendala pada rumus?  

  Kenapa kemarin tidak mencoba untuk mengisi lembar jawabannya? 

S6.4   :  Bingung sama kata-kata di soal Bu. 

P6.4   : Bagian mana? 

S6.4   : Semuanya hehehe. 

P6.4   : Kalau cara jaring-jaring berarti gimana? 

S6.4  : Gambar jaring-jaringnya dulu Bu. 

P6.4  : Setelah itu, bagaimana lagi? 

S6.4  : Gak tau Bu. 

P6.4  : Soalnya susah sekali menurutmu? 

S6.4  : Banget Bu ... 

P6.4  : Kalau Ibu minta mengerjakan lagi apakah kamu bisa? 

S6.4  : Masih Bingung juga Bu. 

P6.4  : Oh begitu. Yasudah terimakasih ya sudah membantu sampai nomor 4  

   ini. 

S6.4  : Iya Bu, sama-sama. 

b) Analisis peneliti berdasarkan penilaian hasil wawancara terhadap S5 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menganalisis bahwa S6 memang masih 

bingung dengan masalah yang harus diselesaikan. Simpulan ini berdasarkan pada 

fakta dari wawancara bahwa perlu pengulangan pertanyaan hingga S6 benar-benar 

menjawab masalah apa yang harus diselesaikan dengan benar. Kesalahan-

kesalahan yang terjadi pada S6 disebabkan karena S6 bingung dengan kata-kata 

pada soal nomor 4. Selain itu, S6 juga tidak mengetahui alur atau sistematika 

pengerjaan soal.  

Setelah melalui bimbingan dari peneliti, ternyata S6 tetap tidak mampu 

memahami soal dengan baik, sehingga tidak bisa memperbaiki jawabannya. 

Triangulasi  
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Setelah dilakukan proses analisis berdasarkan penilaian hasil pekerjaan S6 dan 

penilaian hasil wawancara, dilakukan proses triangulasi. Proses traingulasi 

dilakukan dengan membandingkan analisis beradasarkan penilaian hasil pekerjaan 

S6 dengan penilaian hasil wawancara. Berdasarkan proses triangulasi diperoleh 

fakta bahwa kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun memahami masalah  disebabkan karena S6 bingung terhadap kata-kata 

pada soal nomor 4 dan tidak mengetahui alur atau sistematika pengerjaan soal 

dengan benar.  

Simpulan 

Pada  soal nomor 4 dapat dibuat kesimpulan bahwa S6 belum menerapkan 

langkah-langkah prosedur Newman dalam mengerjakan soal open ended 

matematika. Jenis kesalahan yang dilakukan S6 pada soal nomor 4 adalah 

kesalahan memahami masalah. 

4.1.5 Penyajian Data  

Setelah dilakukan analisis terhadap jenis kesalahan subjek penelitian dalam 

menyelesaikan soal open ended berbasis kontekstual materi luas permukaan 

prisma dan limas, ditinjau dari penyelesaian berdasarkan prosedur Nemwna maka 

pembahasan analisis di atas disajikan dalam Tabel 4.12 berikut ini. 

Tabel 4.12 Kesalahan Subjek Ditinjau dari jenis Kesalahan Menurut Newman 

No 
Subjek 

Penelitian 

Nomor 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Tipe R Tipe C Tipe T Tipe P Tipe E 

1 S1 3 - - - - √ 

  4 - - - √ x 

        

2 S2 3 - - - - √ 

  4 - - √ √ x 

        

3 S3 3 - - √ - √ 

  4 - - √ x x 

        

4 S4 2 - √ x x x 

  4 - - - √ x 

        

5 S5 2 - √ x √ x 

  4 - √ √ x x 
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6 S6 2 - √ x x x 

  4 - √ x x x 

Keterangan: 

Tipe R : Jenis kesalahan membaca 

Tipe C : Jenis kesalahan memahami masalah 

Tipe T : Jenis kesalahan transformasi 

Tipe P : Jenis kesalahan kemampuan memproses 

Tipe E : Jenis kesalahan penulisan jawaban 

√ : Terjadi Kesalahan 

x : Tidak melakukan pekerjaan/kesalahan akibat kesalahan sebelumnya 

- : Tidak terdapat kesalahan 

4.1.5.1 Penyajian data untuk subjek penelitian 1 (S1) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 1 (S1) disajikan dalam tabel 

4.13 berikut. 

Tabel 4.13 Penyajian Data Subjek Penelitian 1 (S1) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

3 S1 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open ended 

matematika pada nomor 3. Berdasarkan prosedur Newman kesalahan 

yang dilakukan S1 adalah kesalahan penulisan. Adapun kesalahan 

penulisan terjadi karena S1 tidak membaca soal secara teliti dan 

hanya fokus terhadap kata pada soal yaitu berbentuk prisma. 

 

4 S1 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open ended 

matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman kesalahan 

yang dilakukan S1 adalah kesalahan kesalahan memproses. Adapun 

kesalahan kemampuan memproses disebabkan karena S1 kurang 

cermat dalam melakukan proses perhitungan luas segitiga (sisi tegak 

limas) karena terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban. 

 

4.1.5.2 Penyajian data untuk subjek penelitian 2 (S2) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 2 (S2) disajikan dalam tabel 

4.14 berikut. 
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Tabel 4.14 Penyajian Data Subjek Penelitian 2 (S2) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

3 S2 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open ended 

matematika pada nomor 3. Berdasarkan prosedur Newman kesalahan 

yang dilakukan S1 adalah kesalahan penulisan. Adapun kesalahan 

penulisan terjadi karena S2  membaca soal sekilas sehingga tidak 

mencermati setiap kata dengan baik dan hanya fokus terhadap kata 

pada soal yaitu papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. 

 

4 S2 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open ended 

matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman kesalahan 

yang dilakukan S2 adalah kesalahan transformasi dan kesalahan 

kemampuan memproses. Adapun kesalahan transformasi terjadi 

karena S2  terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga tidak teliti 

dalam menentukan rumus yang akan digunakan. Pada kesalahan 

memproses S2 keliru dalam melakukan proses perkalian antara 

bilangan bulat dan bilangan irasional karena S2 tidak pernah 

diberikan penjelasan mengenai penulisan yang benar dan yang salah 

mengenai cara penulisan dari perkalian antara bilangan bulat dan 

bilangan irasional. 

 

4.1.5.3 Penyajian data untuk subjek penelitian 3 (S3) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 3 (S3) disajikan dalam tabel 

4.15 berikut. 

Tabel 4.15 Penyajian Data Subjek Penelitian 3 (S3) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 
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3 S3 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 3. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan transformasi dan 

kesalahan penulisan. Kesalahan transformasi terjadi karena S3 melihat 

jawaban dari temannya dan sudah tidak memiliki konsentrasi lagi 

dalam menyelesaikan permasalahan. adapun kesalahan penulisan 

terjadi karena S3 terburu-buru dalam menuliskan jawaban sehingga 

jawaban akhir tidak lengkap. 

 

4 S3 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S3 adalah kesalahan transformasi. Adapun 

kesalahan transformasi disebabkan karena S3 tidak bisa menentukan 

cara dua yang harus dilakukan. Selain itu karena S3 tidak bisa 

menentukan bagaimana cara mentransformasikan bahasa dalam soal 

menjadi gambar berbasis matematika. 

 

4.1.5.4 Penyajian data untuk subjek penelitian 4 (S4) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 4 (S4) disajikan dalam tabel 

4.16 berikut. 

Tabel 4.16 Penyajian Data Subjek Penelitian 4 (S4) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

2 S4 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 2. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S4 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun kesalahan memamahami masalah disebabkan karena S4 tidak 

paham dengan kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal. 

Penyebab lainnya karena S4 tidak tahu bagaimana mengemukakan 

kalimat bahasa dalam soal menjadi pernyataan berbasis matematika. 
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4 S4 menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open ended 

matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman kesalahan 

yang dilakukan S4 adalah kesalahan kemampuan memproses. Adapun 

kemampuan memproses disebabkan karena S4 masih bingung dan 

belum memahami cara pengoperasian penjumlahan pada bilangan 

berbentuk akar sehingga S4 mengalami kesuliatan dalam melakukan 

operasi perhitungan. 

 

4.1.5.5 Penyajian data untuk subjek penelitian 5 (S5) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 5 (S5) disajikan dalam tabel 

4.17 berikut. 

Tabel 4.17 Penyajian Data Subjek Penelitian 5 (S5) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

2 S5 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 2. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan memahami masalah 

dan kemampuan memproses. Adapun kesalahan memahami masalah 

disebabkan karena S5 tidak bisa menentukan permasalahan pada 

nomor 2 bagain b. Sedangkan kesalahan kemampuan memproses 

karena S5 tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan 

yang tepat dalam menghitung ukuran tinggi cetakan pada  soal nomor 

2 bagian a. 

4 S5 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S5 adalah kesalahan memahami masalah 

dan kesalahan transformasi. Adapun  memahami masalah  

disebabkan karena S5 sudah kehabisan waktu dalam mengerjakan 

soal nomor 4 sehingga S5 melihat jawaban dari nomor lain yang 

dalam artian bahwa S5 mengerjakan soal nomor 4 tidak terstruktur 

dan sistematis. Kesalahan transformasi terjadi karena S5 tidak bisa 

menentukan langkah-langkah yang digunakan dan pendekatan atau 

rumus yang digunakan. Hal tersebut karena S5 tidak maksimal untuk 
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belajar menghadapi ulangan matematika yang akan diadakan dihari 

tersebut. 

 

4.1.5.6 Penyajian data untuk subjek penelitian 6 (S6) 

Data-data yang ditemukan pada subjek  penelitian 6 (S6) disajikan dalam tabel 

4.18 berikut. 

Tabel 4.18 Penyajian Data Subjek Penelitian 6 (S6) 

Nomor 

Soal 
Data Temuan 

2 S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 2. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun kesalahan memamahami masalah disebabkan karena S6 tidak 

paham mengenai cara yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan pada nomor 2. Hal ini disebabkan karena  S6 tidak bisa 

menentukan bagaimana cara menemukan ukuran cetakan dengan 

menggunakan ukuran volume dan tidak mengingat bilangan-bilangan 

pada tripel pythagoras. 

 

4 S6 tidak menerapkan prosedur Newman saat mengerjakan soal open 

ended matematika pada nomor 4. Berdasarkan prosedur Newman 

kesalahan yang dilakukan S6 adalah kesalahan memahami masalah. 

Adapun memahami masalah  disebabkan karena S6 bingung terhadap 

kata-kata pada soal nomor 4 dan tidak mengetahui alur atau 

sistematika pengerjaan soal dengan benar.  

 

4.1.6 Verifikasi Data  

4.1.6.1 Subjek Penelitian 1 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S1 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S1 berusaha untuk menerapkan prosedur Newman 

saat mengerjakan soal open ended matematika. Namun dalam pengerjaannya, ada 
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beberapa bagian dari langkah yang tidak S1 kerjakan dengan baik yaitu langkah 

penulisan pada soal nomor 3 dan langkah kemampuan memproses pada soal 

nomor 4.  

Penyebab dari S1 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika adalaha karena S1 kurang cermat dalam melakukan proses 

perhitungan sehingga terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban. Penyebab 

lainnya karena S1 tidak membaca soal secara teliti dan hanya fokus terhadap 

beberapa kata pada soal. 

4.1.6.2 Subjek Penelitian 2 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S2 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S2 berusaha untuk menerapkan prosedur Newman 

saat mengerjakan soal open ended matematika. Namun dalam pengerjaannya, ada 

beberapa bagian dari langkah yang tidak S2 kerjakan dengan baik yaitu langkah 

penulisan pada soal nomor 3 dan langkah tansformasi dan kesalahan kemampuan 

memproses pada soal nomor 4.  

Penyebab dari S2 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika adalaha S2  terburu-buru dalam mengerjakan soal sehingga tidak teliti 

dalam menentukan rumus yang akan digunakan. S2 juga keliru dalam memahami 

perkalian antara bilangan bulat dan bilangan irasional karena S2 tidak pernah 

diberikan penjelasan mengenai penulisan yang benar dan yang salah mengenai 

cara penulisan dari perkalian antara bilangan bulat dan bilangan irasional. 

Penyebab lainnya karena S2  membaca soal sekilas sehingga tidak mencermati 

setiap kata dengan baik dan hanya fokus terhadap kata tertentu pada soal. 

4.1.6.3 Subjek Penelitian 3 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S3 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S3 berusaha untuk prosedur Newman saat 

mengerjakan soal open ended matematika. Namun dalam pengerjaannya, ada 

langkah yang tidak ia kerjakan yaitu menuliskan langkah membaca pada nomor 3 

dan langkah membaca, memahami masalah, transformasi, kemampuan 

memproses, dan langkah penulisan pada soal nomor 4. Pada soal nomor 3 S3 

melakukan dua jenis kesalahan yaitu kesalahan transformasi dan kesalahan  
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penulisan. Sedangkan pada soal nomor 4 S3 melakukan jenis kesalahan 

transformasi. 

Penyebab dari S3 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika karena S3 masih bingung dengan cara kedua yang digunakan dalam 

menyelesaikan soal. S3 juga tidak tahu bagaimana mentransformasikan bahasa 

dalam soal menjadi gambar berbasis matematika. Penyebab lainnya karena S3 

terburu-buru dalam menuliskan jawaban sehingga jawaban akhir tidak lengkap. 

Selain itu S3 melihat jawaban dari temannya dan sudah tidak memiliki konsentrasi 

lagi dalam menyelesaikan permasalahan 

4.1.6.4 Subjek Penelitian 4 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S4 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S4 berusaha untuk menerapkan prosedur Newman 

saat mengerjakan soal open ended matematika. Namun dalam pengerjaannya, ada 

beberapa bagian dari langkah yang tidak S4 kerjakan yaitu menuliskan langkah 

membaca, memahami masalah, transformasi, kemampuan memproses, dan 

penulisan pada soal nomor 2 dan langkah penulisan pada soal nomor 4. Pada soal 

nomor 2 S4 melakukan jenis kesalahan memahami masalah. Sedangkan pada soal 

nomor 4 S4 melakukan jenis kesalahan kemampuan memproses. 

 Penyebab dari S4 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika adalaha karena S4 tidak paham dengan kalimat-kalimat yang terdapat 

di dalam soal. S4 juga tidak paham bagaimana memahami kalimat bahasa dalam 

soal menjadi pernyataan berbasis matematika. Penyebab lainnya karena S4 masih 

bingung dan belum memahami cara pengoperasian penjumlahan pada bilangan 

berbentuk akar atau bilangan irasional. 

4.1.6.5 Subjek Penelitian 5 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S5 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S5 tidak menerapkan dan menuliskan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal open ended matematika. Pada soal nomor 2 S5 

melakukan jenis kesalahan memahami masalah dan kesalahan kemampuan 

memproses. Sedangkan pada soal  nomor 4 S5 melakukan jenis kesalahan 

memahami masalah dan kesalahan transformasi.  
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Penyebab dari S5 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika adalah karena S5 tidak paham mengenai permasalahan pada soal dan 

tidak paham mengenai cara yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pada soal. S5  juga tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang 

tepat. Penyebab lain karena S5 tidak mengetahui pendekatan atau rumus yang 

digunakan. Hal tersebut karena S5 tidak maksimal untuk belajar menghadapi 

ulangan matematika yang akan diadakan dihari tersebut. Selain itu S5 tidak 

membaca soal secara teliti dan terburu-buru dalam membaca soal sudah kehabisan 

waktu dalam menyelesaikan soal. 

4.1.6.6 Subjek Penelitian 6 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan tertulis S6 dengan hasil wawancara, 

maka dapat disimpulkan bahwa S6 tidak menerapkan dan menuliskan prosedur 

Newman saat mengerjakan soal open ended matematika. Pada soal nomor 2 S6 

melakukan jenis kesalahan memahami masalah. Begitu juga pada soal nomor 4 S6 

melakukan jenis kesalahan memahami masalah. 

Penyebab dari S6 melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal open ended 

matematika adalaha karena S6 tidak paham mengenai cara yang digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Hal ini disebabkan karena  S6 tidak mengetahui 

bagaimana cara menemukan ukuran cetakan dengan menggunakan ukuran volume 

dan tidak mengingat bilangan-bilangan pada tripel pythagoras. Penyebab lain 

karena S6 bingung terhadap kata-kata pada soal dan tidak mengetahui alur atau 

sistematika pengerjaan soal dengan benar. 

 

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian  

4.2.1 Kualitas pembelajaran 

Kualitas pembelajaran terdiri dari tiga aspek yaitu perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, dan hasil pembelajaraan. Perencanaan pembelajaran 

dapat diukur dengan menggunakan validasi perangkat pembelajaran yang 

digunakan yaitu silabus dan RPP. Pelaksanaan pembelajaran diukur dengan 

penilaian pada aktivitas guru dan aktivitas siswa. Hasil pembelajaran diukur 

dengan menggunakan hasil belajar yaitu tes formatif (kuis). 
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Analisis data hasil penilaian kualitas pembelajaran dilakukan dengan 

menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

simpulan. Kegiatan reduksi data pada penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan informasi yang diperoleh dari lembar validasi silabus dan RPP, 

lembar observasi aktivitas guru dan aktivitas siswa dan mengolahnya untuk 

memperoleh hasil penilain pada masing-masing aspek pembelajaran Treffinger 

serta membuang beberapa hal yang dianggap tidak diperlukan. Penyajian data 

pada penelitian ini dilakukan dengan menyajikan data pada tabel untuk 

mempermudah peneliti mempresentasikan hasil kualitas pembelajaran Treffinger. 

Penarikan simpulan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian dan 

pengamatan dari pengamat dan validator untuk memperoleh simpulan kualitas 

pembelajaran Treffinger.  

Berdasarkan hasil perolehan penilaian validasi silabus dan RPP pada aspek 

perencanaan proses pembelajaran Treffinger pada Tabel 4.1 menunjukkan bahwa 

silabus dan RPP yang telah disusun dalam kriteria baik sehingga layak untuk 

digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran Treffinger. Dari 

tabel tersebut juga dapat dilihat bahwa perolehan nilai untuk aktivitas guru dan 

aktivitas siswa pada pelaksanaan pembelajaran dalam kriteria sangat baik, 

sehingga dapat dikatakan guru dan siswa telah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran Treffinger dengan sangat baik. Hal ini berarti pelaksanaan 

pembelajaran Treffinger sudah terlaksana dengan sangat baik. Selain itu hasil 

pelaksanaan pembelajaran Treffinger juga menunjukkan hasil yang baik. Hal ini 

dapat dilihat dari perolehan tes formatif yang menunjukkan 65% siswa memenuhi 

KKM yang ditetapkan yaitu sebesar 65 dari total nilai 100.  

Informasi yang lebih rinci terkait kualitas pembelajaran Treffinger pada 

masing-masing aspek akan dijelaskan sebagai berikut. 

4.2.1.1 Pembahasan Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu membuat perangkat 

pembelajaran yang terdiri dari silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran 

(RPP). Perencanaan proses pembelajaran diukur dengan penilaian validasi silabus 

dan RPP. Silabus merupakan pedoman untuk merencanakan dan mengembangkan 
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pembelajaran, sedangkan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran yang 

merupakan pengembangan dari silabus. 

Hasil penilaian validasi silabus dan penilaian validasi RPP, menunjukkan 

bahwa silabus dan RPP dalam kriteria baik dan masing-masing perolehan skor 

sebesar 78,75% untuk penilaian silabus dan 77,26% untuk penilaian RPP. Dengan 

demikian, perencanaan proses pembelajaran Treffinger dapat dikatakan baik dan 

layak untuk digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembelajaran 

Treffinger. Penjelasan lebih rinci mengenai penilaian validasi silabus dan RPP 

dijabarkan sebagai berikut. 

4.2.1.1.1 Pembahasan Penilaian Validasi Silabus 

Silabus yang telah disusun oleh peneliti diukur validitasnya dengan 

menggunakan lembar validasi silabus yang terdiri dari tiga aspek penilaian yaitu: 

(1) kelengkapan komponen silabus; (2) teknik penilaian; (3) bahasa; dan (4) 

waktu. Masing-masing aspek penilaian pada validasi silabus memiliki indikator. 

Aspek penilaian kelengkapan komponen silabus dikatakan lengkap jika silabus 

yang disusun memenuhi tiga hal, yaitu (1) kejelasan kompetensi inti dan 

kompetensi dasar; (2) kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran model Treffinger 

pada materi prisma dan limas kelas VIII; dan (3) ketetapan penjabaran kompetensi 

dasar ke dalam indikator. Aspek penilaian teknik penilaian pada silabus dikatakan 

jelas jika dalam teknik penilaiannya memenuhi dua hal, yaitu (1) kesesuaian 

teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran model Treffinger pada 

materi prisma dan limas kelas VIII dan (2) kelengkapan contoh instrumen 

evaluasi. Aspek penilaian bahasa pada silabus dikatakan baik dan benar jika 

memuat dua komponen, yaitu (1) penggunaan bahasa sesuai EYD dan (2) bahasa 

yang digunakan komunikatif dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Aspek 

penilaian waktu pada silabus dikatakan tepat apabila memenuhi unsur, yaitu 

kesuaian alokasi waktu yang digunakan dengan materi dan kegiatan pembelajaran.  

Pada aspek penilaian kelengkapan komponen silabus kedua validator 

menyatakan bahwa silabus yang disusun memiliki komponen silabus yang 

lengkap. Hal ini dikarenakan kompetensi inti dan kompetensi dasar pada silabus 

yang dibuat peneliti sudah jelas, urutan kegiatan pembelajaran model Treffinger 
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pada materi prisma dan limas kelas VIII sudah sesuai, dan penjabaran kompetensi 

dasar ke dalam indikator  sudah sesuai ketentuan.  

Pada aspek penilaian teknik penilaian validator V01 dan validator V02 

menyatakan bahwa indikator yang dirumuskan sudah baik. Hal ini dikarenakan 

teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran model Treffinger pada 

materi prisma dan limas kelas VIII sudah baik dan contoh instrumen evaluasi 

sudah lengkap. 

Pada aspek penilaian waktu validator V01 dan validator V02 menyatakan 

bahwa indikator yang dirumuskan sudah baik. Hal ini dikarenakan bahasa yang 

digunakan dalam silabus sudah sesuai EYD dan bahasa yang digunakan 

komunikatif dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. 

Pada aspek penilaian waktu validator V01 menyatakan cukup karena waktu 

yang dialokasikan sudah menyesuaiakan dengan alokasi waktu di sekolah tempat 

peneliti melakukan penelitian. Penilaian yang berbeda diberikan oleh validator 

V02 yang menyatakan bahwa perumusan indikator waktu sudah baik. 

Secara keseluruhan silabus yang telah disusun oleh peneliti sudah dikatakan 

baik sehingga silabus sudah bisa digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4.2.1.1.2 Pembahasan Penelitian Validasi RPP 

Rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang telah disusun oleh peneliti 

diukur validitasnya dengan menggunakan lembar validasi RPP yang terdiri dari 

empat aspek penilaian yaitu: (1) perumusan tujuan pembelajaran, (2) isi, (3) 

bahasa dan tulisan, dan (4) waktu. Aspek penilaian perumusan tujuan 

pembelajaran dikatakan baik jika RPP yang disusun memenuhi dua hal, yaitu (1) 

tujuan pembelajaran memuat soal open ended; dan (2) kesesuaian indikator 

dengan tujuan pembelajaran. Aspek penilaian isi pada RPP dikatakan jelas jika 

dalam teknik penilaiannya memenuhi empat hal, yaitu (1) sistematika penyusunan 

RPP, (2) kesesuian urutan atau fase kegiatan pembelajaran model Treffinger, (3) 

kesesuaian uraian fase kegiatan pembelajaran dengan model Treffinger, dan (4) 

kelengkapan instrumen evaluasi (soal, kunci, pedoman penskoran). Aspek 

penilaian bahasa dan tulisan pada RPP dikatakan baik dan benar jika memuat tiga 

komponen, yaitu (1) menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia 

yang baku dan benar, (2) bahasa yang digunakan komunikatif, dan (3) 



136 
 

 

kesederhanaan struktur kalimat. Aspek penilaian waktu pada RPP dikatakan tepat 

apabila memenuhi unsur, yaitu (1) kesesuaian alokasi yang digunakan dan (2) 

rincian waktu untuk setiap pembelajaran. 

Pada aspek penilaian perumusan tujuan pembelajaran kedua validator 

menyatakan bahwa tujuan pembelajaran yang dirumuskan baik. Hal ini 

dikarenakan tujuan pembelajaran pada RPP yang telah disusun oleh peneliti sudah 

memuat soal open ended dan tujuan pembelajaran pada RPP sudah disesuaikan 

dengan tujuan pembelajaran. 

Pada aspek penilaian isi kedua validator menyatakan bahwa RPP yang telah 

disusun oleh peneliti sudah lengkap. Hal ini dikarenakan sistematika penyusunan 

RPP cukup baik, kesesuaian urutan atau fase kegiatan pembelajaran dengan model 

Treffinger sudah baik, keseuaian uraian fase kegiatan kegiatan pembelajaran 

dengan model Treffinger sudah baik, namun untuk kelengkapan instrumen 

evaluasi (soal, kunci, pedoman penskoran) V01 dan V02 mengatakan untuk 

melengkapi instrumen kunci jawaban pada setiap LKS dan LTS  . 

Pada aspek penilaian bahasa dan tulisan kedua validator menyatakan bahwa 

RPP yang telah disusun oleh peneliti sudah mengandung bahasa dan tulisan yang 

baik dan benar. Hal ini dikarenakan RPP sudah menggunakan bahasa yang sesuai 

dengan kaidah bahasa Indonesia yang baku dan benar, bahasa yang digunakan 

sudah komunikatif, dan struktur kalimat cukup sederhana.  

Pada aspek penilaian waktu kedua validator menyatakan bahwa ketepatan 

waktu pada RPP sudah baik. Hal ini dikarenakan kesesuaian alokasi waktu yang 

digunakan RPP yang disusun oleh peneliti sudah baik dan rincian waktu untuk 

setiap pembelajaran sudah baik. 

Secara keseluruhan RPP yang telah disusu oleh peneliti sudah dikatakan baik. 

Namun perlu sedikit perbaikan sesuai dengan yang disarankan oleh kedua 

validator sebelum digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

4.2.1.2 Pembahasan Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran menggunakan Treffinger. Kegiatan pembelajaran 

dilakukan empat kali pertemuan dikelas VIII U1 SMP Muhammadiyah 8 

Semarang. Pelaksanaan proses pembelajaran Treffinger dinilai berdasarkan 

aktivitas guru dan aktivitas siswa. Guru merupakan fasilitator yang membantu 
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siswa untuk mengembangkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan open ended. sedangkan siswa adalah subjek yang menjadi pusat 

perhatian dalam pembelajaran. Aktivitas guru dan aktivitas memiliki peranan 

penting dalam pembelajaran Treffinger. 

Pada pelaksanaannya, pembelajaran ini melibatkan keaktifan siswa dalam 

kegiatan diskusi untuk menyelesaikan Lembar Kerja Siswa (LKS) dan Lembar 

Tugas Siswa (LTS). Dalam tersebut siswa dibimbing untuk menemukan luas 

permukaan prisma dengan menggunakan lebih dari satu cara dan satu jawaban 

benar pada pertemuan pertama,  menemukan luas permukaan prisma melalui 

volume prisma yang diketahui dengan menggunakan lebih dari satu dan satu 

jawaban benar cara pada pertemuan kedua, menemukan luas permukaan limas 

dengan menggunakan lebih dari satu cara dan satu jawaban benar pada pertemuan 

ketiga, serta menemukan luas permukaan limas melalui volume limas yang 

diketahui dengan menggunakan lebih dari satu cara dan satu jawaban benar pada 

pertemuan keempat. Kegiatan tersebut sejalan dengan pembelajaran Treffinger 

yang membantu siswa untuk berpikir kreatif. Dengan kreativitas yang dimiliki 

oleh siswa, berarti siswa dinilai mampu menggali potensi dalam berdaya cipta, 

menemukan gagasan baru serta menemukan pemecahan mengenai masalah yang 

dihadapinya dengan melibatkan proses berpikir.  

Berdasarkan hasil nilai akhir aktivitas guru dan aktivitas siswa pada 

pembelajaran Treffinger pada Tabel 4.1 diperoleh informasi bahwa aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam kriteria sangat baik dengan masing-masing perolehan 

nilai 89% dan 87,75%. Hal ini berarti pelaksanaan proses pembelajaran Treffinger 

sudah terlaksana dengan sangat baik. Penjelasan lebih rinci terkait penilaian 

aktivitas guru dan aktivitas siswa akan dijabarkan sebagai berikut.  

4.2.1.2.2 Pembahasan Aktivitas Guru 

Pada penelitian ini, aktivitas guru dinilai menggunakan lembar observasi 

aktivitas guru yang memiliki 25 indikator. Berdasarkan hasil akhir perolehan nilai 

aktivitas guru sebesar 89% yang menunjukkan bahwa peneliti telah melaksanakan 

pembelajaran Treffinger dengan sangat baik. 

Pada pelaksanaannya, kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah 

sesuai dengan 25 indikator yang termuat dalam lembar observasi aktivitas guru. 
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Pada pertemuan 1, kegiatan pembelajaran terlaksana dengan sangat baik. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh pengamat P01 yang 

memberikan penilaian baik pada beberapa indikator yang termuat dalam lembar 

observasi aktivitas guru dan sisanya sangat baik. Melalui pengamatannya 

pengamat P01 memberikan komentar bahwa pada saat pelaksanaan diskusi 

kerjasama antar anggota kelompok masih belum maksimal terlihat beberapa siswa 

masih ada yang tidak ikut berdiskusi dalam kelompoknya. Berdasarkan komentar 

tersebut P01 memberikan saran kepada guru untuk lebih sering memantau 

jalannya diskusi dan memberikan teguran apabila ada siswa yang tidak ikut serta 

dalam diskusi kelompok.  

Hasil yang tidak jauh berbeda juga diperoleh pada pelaksanaan pembelajaran 

pada pertemuan kedua. Pada pertemuan 2 pelaksanaan pembelajaran juga sudah 

terlaksana dengan sangat baik. Akan tetapi perolehan persentase penilaian rata-

rata pada pertemuan kedua mengalami penurunan sebesar 3% jika dibandingkan 

dengan perolehan persentase penilaian rata-rata pada pertemuan pertama. Hal ini 

disebabkan karena keadaan kelas yang kurang terkontrol pada saat guru 

mengkondisikan psikis dan fisik siswa serta saat guru menerangkan materi pada 

awal pembelajaran. Kondisi kelas yang seperti itu menyebabkan ada tiga indikator 

pada lembar observasi guru yang mengalami penurunan perolehan skor. Pada 

pertemuan kedua pengamat P01 memberikan komentar yang hampir sama yaitu 

bersikap tegas untuk menegur siswa yang tidak memperhatika guru. 

Pada pertemuan 3 pelaksanaan pembelajaran sudah terlaksana dengan sangat 

baik. Perolehan persentase penilaian rata-rata mengalami peningkatan yang 

signifikan yaitu sebesar 11% dari perolehan persentase penilaian rata-rata 

pertemuan kedua. Hal ini disebabkan karena keadaan kelas sudah lebih kondusif 

dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kondisi kelas yang seperti itu 

mengakibatkan pelaksanaan pembelajaran untuk pertemuan ketiga berjalan lancar 

dan efektif. Pada pertemuan ketiga pengamat P01 memberikan saran untuk 

mempertahankan sikap tegas guru jika ada siswa yang sulit untuk diatur. 

Pada  pelaksanaan pembelajaran terakhir yaitu pertemuan 4 pembelajaran 

sudah terlaksana dengan sangat baik juga sama seperti pertemuan-pertemuan yang 

lain. Akan tetapi perolehan persentase penilaian rata-rata pada pertemuan keempat 
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mengalami penurunan 12% jika dibandingkan dengan perolehan persentase 

penilaian rata-rata pada pertemuan ketiga. Dengan kata lain pertemuan keempat 

merupakan pertemuan yang perolehan persentase penilaian rata-rata terkecil. Hal 

ini disebabkan karena keadaan kelas kurang terkontrol pada saat guru meminta 

kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi sehingga ada sebagian siswa 

yang tidak memperhatikam hasil presentasi. Kondisi kelas yang seperti itu 

menyebabkan ada 12 indikator pada lembar observasi guru yang mengalami 

penurunan perolehan skor. 

4.2.1.2.2 Pembahasan Aktivitas Siswa 

Pada penelitian ini, aktivitas siswa yang dinilai menggunakan lembar observasi 

aktivitas siswa yang memiliki 25 indikator. Berdasarkan hasil akhir perolehan 

nilai aktivitas guru sebesar 87,75% yang menunjukkan bahwa siswa telah 

melaksanakan pembelajaran Treffinger dengan sangat baik. 

Pada pelaksanannya, siswa sudah merespon kegiatan pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru sesuai 25 indikator yang termuat dalam lembar observasi 

aktivitas siswa. Pada pertemuan 1, respon siswa terhadap pembelajaran yang 

dilakukan sudah menunjukkan respon yang sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil pengamatan oleh pengamat yang memberikan penilaian sangat baik pada 

semua indikator yang termuat dalam lembar aktivitas siswa. Berdasarkan 

pengamatan yang dilakukan, pengamat P01 memberikan komentar bahwa dalam 

pelaksanaan diskusi masih ada beberapa siswa yang belum berpikir secara 

maksimal. Pengamat P01 menyarankan agar guru lebih memperhatikan siswa 

tersebut dan memberikan teguran sehingga pada pertemuan berikutnya diskusi 

dapat berjalan maksimal. 

Pada pertemuan 2 penilaian yang diberikan oleh pengamat menunjukkan hasil 

yang tidak jauh berbeda. Siswa merespon dengan baik kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa indikator dari lembar aktivitas yang 

belum dilakukan secara maksimal. Misalnya, pada saat guru mengkondisikan 

psiski dan fisik siswa serta saat guru menerangkan materi awal pembelajaran ada 

beberapa siswa yang tidak memperhatikan, selain itu pada saat pelaksanaan tes 

formatif (kuis) ada beberapa siswa yang menanyakan jawaban kepada siswa lain.. 

Sehingga perolehan presentase penilaian rata-rata pada pertemuan  kedua 
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mengalami penurunan 3% jika dibandingkan dengan perolehan persentase 

penilaian rata-rata pada pertemuan pertama. Meskipun demikian pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan kedua masih berada dalam kriteria sangat baik. 

Pada pertemuan kedua pengamat menyarankan sebaiknya suara guru lebih 

ditegaskan lagi agar siswa menjadi fokus dengan apa yang dikatakan oleh guru. 

Pada pertemuan 3 penilaian yang diberikan oleh pengamat menunjukkan hasil 

yang sangat baik. Siswa merespon dengan baik kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan. Sehingga perolehan presentase penilaian rata-rata pada pertemuan  

ketiga mengalami kenaikan yang signifikan yaitu 11% jika dibandingkan dengan 

perolehan persentase penilaian rata-rata pada pertemuan kedua. Pada pertemuan 

ketiga pengamat menyarankan agar guru tetap sering memantau siswa dengan 

berkeliling kelas sehingga tidak ada siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran. 

Pada pertemuan 4 penilaian yang diberikan oleh pengamat menunjukkan hasil 

yang tidak jauh berbeda. Siswa merespon dengan baik kegiatan pembelajaran 

yang dilaksanakan. Akan tetapi ada beberapa indikator dari lembar aktivitas yang 

belum dilakukan secara maksimal. Misalnya, pada saat salah satu siswa 

mempresentasikan hasil diskusi ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan. 

Sehingga perolehan presentase penilaian rata-rata pada pertemuan  keempat  

mengalami penurunan 15% jika dibandingkan dengan perolehan persentase 

penilaian rata-rata pada pertemuan ketiga. Meskipun demikian pelaksanaan 

pembelajaran pada pertemuan kedua masih berada dalam kriteria sangat baik. 

Pada pertemua kedua pengamat menyarankan sebaiknya LKS dan LTS dibagikan 

kepada setiap anggota kelompok untuk didiskusikan sehingga masing-masing 

siswa dapat berpikir untuk menyelesaikan LKS dan LTS.  

4.2.1.3 Pembahasan Hasil Pembelajaran 

Penilaian hasil belajar yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan tes 

formatif. Penilaian hasil belajar diukur dengan hasil tes formatif pada setiap 

pertemuan. Tes formatif merupakan tes diakhir pertemuan untuk mengetahui 

ketercapaian siswa dalam memahami materi yang telah dipelajari. Tes formatif 

yang diujikan pada akhir pertemuan disesuaikan dengan materi pembelajaran pada 

pertemuan tersebut. Bentuk instrumen tes formatif yang digunakan adalah soal 

open ended berbentuk uraian. Berdasarkan analisis peneliti, diperoleh bahwa 75% 
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siswa memenuhi KKM yang telah ditetapkan pada tes formatif, yaitu 65 dari total 

nilai 100. Berikut disajikan data perbandingan 5. 

Tabel 4.19 Data Perbandingan Penilaian Tes Formatif (Kuis) 

 Tes Formatif 1 Tes Formatif 2 Tes Formatif 3 Tes Formatif 4 

Penilaian 

tes 

formatif 

Rata-rata hasil 

belajar siswa 

sebesar 65 

dimana 14 orang 

memenuhi 

KKM yang 

berarti 65% 

siswa memenuhi 

ketuntasan 

klasikal 

Rata-rata hasil 

belajar siswa 

sebesar 73,33 

dimana 16 

orang 

memenuhi 

KKM yang 

berarti 65% 

siswa 

memenuhi 

ketuntasan 

klasikal 

Rata-rata hasil 

belajar siswa 

sebesar 82,29 

dimana 18 

orang 

memenuhi 

KKM yang 

berarti 65% 

siswa 

memenuhi 

ketuntasan 

klasikal 

Rata-rata hasil 

belajar siswa 

sebesar 83,54 

dimana 19 

orang 

memenuhi 

KKM yang 

berarti 65% 

siswa 

memenuhi 

ketuntasan 

klasikal 

 

4.2.2 Ketuntasan Pembelajaran Treffinger Terhadap Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Open Ended 

Setelah melaksanakan penelitian dan analisis data hasil penelitian diperoleh 

pembahasan yang menjawab permasalahan nomor 2 pada Bab 1 yaitu kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal open ended pada  pembelajaran model Treffinger 

dapat mencapai ketuntasan belajar klasikal atau tidak. Berdasarkan hasil tes 

kemampuan berpikir aljabar siswa pada materi Prisma dan Limas diperoleh bahwa 

76,93% siswa pada kelas eksperimen memperoleh nilai ≥ 65. Secara empiris 

siswa pada kelas ekperimen sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal yang 

ditetapkan yaitu 75%. Uji statistik yang digunakan untuk menguji ketuntasan 

belajar klasikal yaitu uji proporsi pihak kanan. Berdasarkan uji tersebut dapat 

disimpulkan bahwa persentase siswa pada kelas eksperimen yang memperoleh 

nilai ≥ 65 sudah mencapai ketuntasan belajar klasikal. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Irvana (2019) yang 

menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kreatif pada siswa kelas VIII yang 

diajar melalui pembelajaran Treffinger dalam menyelesaikan masalah open ended 

materi teorema phythagoras dapat mencapai ketuntasan belajar. Kedua penelitian 

ini menerapkan pembelajaran Treffinger dalam menyelesaikan masalah open 

ended. Terdapat hubungan antara kemampuan berpikir kreatif dengan masalah 

open ended. Pemecahan masalah terbuka (open ended) membutuhkan proses 
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berpikir siswa yang komplit dan sistematis dalam memunculkan alternatif 

jawaban yang benar atau memunculkan berbagai strategi cara penyelesaian 

menuju ke satu jawaban benar dari masalah yang diberikan (Usman, 2014). Salah 

satu kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah kemampuan berpikir kreatif. 

Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan mengembangkan ide atau 

gagasan sehingga menghasilkan ide-ide mutakhir dan pada akhirnya dapat 

menjadikan mereka orang yang sukses. Pendekatan open-ended adalah salah satu 

pendekatan pembelajaran yang memberi keleluasaan berpikir siswa secara aktif 

dan kreatif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. 

Pada saat pelaksanaan pembelajaran Treffinger siswa diorganisasikan untuk 

meneliti masalah dan melakukan investigasi masalah dalam hal ini berupa LKS 

dan LTS secar berkelompok melalui tiga tahapan dalam sintak pembelajaran 

Treffinger yaitu (1) tahap memahami masalah, (2) tahap membangkitkan gagasan, 

dan (3) tahap menyiapkan tindakan. Pada tahap memahami masalah guru 

menginformasikan kompetensi yang harus dicapai dalam pembelajaran, guru 

mendemonstrasikan/menyajikan fenomena alam yang dapat mengundang 

keingintahuan siswa, dan guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengidentifikasi permasalahan pada LKS mengenai luas permukaan prisma dan 

limas. Pada tahap membangkitkan gagasan guru memberikan waktu dan 

kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan gagasannya dan juga 

membimbing siswa untuk menyepakati alternatif pemecahan masalah yang akan 

diuji pada LKS. Pada tahap menyiapkan tindakan guru mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen untuk 

mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, kemudian guru mengecek 

solusi yang telah diperole siswa dan memberikan permasalahan yang baru namun 

lebih kompleks melalui LTS mengenai luas permukaan prisma dan limas agar 

siswa dapat menerapkan solusi yang telah diperoleh. Melalui ketiga tahapan 

tersebut membuat siswa mendapat pembelajaran yang lebih bermakna karena 

siswa sendiri yang mengkonstruksi pengetahuaanya sendiri terkait kemampuan 

menyelesaikan soal open ended.  
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4.2.3 Jenis Kesalahan Siswa 

Pembahasan jenis kesalahan siswa dilakukan dengan menganalisis hasil 

pekerjaan subjek penelitian pada tes akhir open ended dan wawancara terhadap 

subjek penelitian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan berdasarkan kemampuan 

matematika siswa (KMA, KMS, dan KMB). Subjek penelitian terpilih dari 

kelompok KMA yaitu S1 dan S2, untuk kelompok KMS subjek penelitian terpilih 

yaitu S3 dan S4, serta dari kelompok KMB yaitu S5 dan S6. 

Pelacakan jenis kesalahan siswa dilakukan berdasarkan prosedur Newman. 

Parakitipong dan Nakamura (2006) membagi lima tahapan analisis kesalahan 

Newman menjadi dua kelompok kendala yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan masalah. Kendala pertama adalah masalah dalam kelancaran 

linguistik dan pemahaman konseptual yang sesuai dengan tingkat membaca 

sederhana dan memahami makna masalah. Kendala ini dikaitkan dengan tahapan 

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

Dan kendala kedua adalah masalah dalam pengolahan matematika yang terdiri 

dari transformasi (transformation), kemampuan proses (process skill), dan 

penulisan jawaban (encoding). 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan Tabel 4.12 Kesalahan Subjek 

Ditinjau dari jenis Kesalahan Menurut Newman, secara umum kecenderungan 

jenis kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian ada empat, yaitu memahami 

masalah (comprehension), transformasi (transformation),  kemampuan 

memproses (process skill), dan penulisan (encoding). 

4.2.3.1 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S1 

Subjek penelitian S1 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok 

KMA. S1 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 3 dan 4. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.12 pada masing-masing 

nomor soal tersebut S1 melakukan jenis kesalahan yang berbeda. 

Pada soal nomor 3 jenis kesalahan yang dilakukan S1 adalah jenis kesalahan 

penulisan. Menurut identifikasi kesalahan Newman dalam White (2010) jenis 

kesalahan penulisan terjadi apabila salah dalam menentukan jawaban akhir 

ataupun tidak menentukan jawaban akhir dari soal, atau salah dalam menentukan 

kesimpulan ataupun tidak menentukan kesimpulan dari jawaban akhir. Dalam 
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kasus S1 jenis kesalahan penulisan yang dilakukan dikarenakan S1 tidak 

menuliskan jawaban akhir dengan tepat. Diagnosis awal alasan S1 melakukan 

tindakan tersebut adalah karena kurang telitinya dalam menulis jawaban akhir. 

Penyebab hal tersebut bisa terjadi karena S1 tidak fokus dan terburu-buru dalam 

mengerjakan soal. 

Pada soal nomor 4 jenis kesalahan yang dilakukan S1 adalah jenis kesalahan 

kemampuan memproses. Menurut identifikasi kesalahan Newman dalam White 

(2010) jenis kesalahan kemampuan memproses terjadi apabila salah dalam 

mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa 

melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal. Dalam kasus S1 jenis 

kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan dikarenakan S1 salah dalam 

melakukan proses perhitungan pada luas salah satu sisi tegak pada limas. S1 

mengalikan 6 dengan 15. Padahal seharusnya 6 dikalikan dengan 3√26. Diagnosis 

awal alasan S1 melakukan tindakan tersebut adalah karena S1 memang tidak bisa 

melakukan proses perhitungan sehingga mengalikan dengan bilangan yang keliru. 

Penyebab hal tersebut bisa terjadi karena S1 kurang cermat dalam melakukan 

proses perhitungan atau karena terburu-buru dalam mengerjakan. 

4.2.3.2 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S2 

Subjek penelitian S2 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok  

KMA. S2 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 3 dan 4. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.12 pada masing-masing 

nomor soal tersebut S2 melakukan jenis kesalahan yang berbeda. 

Pada soal nomor 3 jenis kesalahan yang dilakukan S2 adalah jenis kesalahan 

penulisan. Pembahasan jenis kesalahan yang dilakukan S2 sudah dijelaskan bahwa 

kesalahan ini terjadi apabila salah dalam menentukan jawaban akhir ataupun tidak 

menentukan jawaban akhir dari soal, atau salah dalam menentukan kesimpulan 

ataupun tidak menentukan kesimpulan dari jawaban akhir. Dalam kasus S2 jenis 

kesalahan penulisan yang dilakukan dikarenakan S2 tidak menuliskan jawaban 

akhir dengan tepat. Diagnosis awal alasan S2 melakukan tindakan tersebut adalah 

karena kurang telitinya dalam menulis jawaban akhir. Penyebab hal tersebut bisa 

terjadi karena S2 tidak fokus dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. 
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Pada soal nomor 4 ada dua jenis kesalahan yang dilakukan S2 yaitu jenis 

kesalahan transformasi dan kemampuan memproses. Menurut identifikasi 

kesalahan Newman dalam White (2010) jenis kesalahan transformasi terjadi 

apabila salah dalam menentukan langkah-langkah atau strategi penyelesaian dan 

langkah mana yang didahulukan dalam menyelesaikan soal, salah dalam 

menentukan rumus yang digunakan dalam langkah-langkah penyelesaian soal, 

atau salah dalam menentukan model matematika dari soal. Dalam kasus S2 

kesalahan transformasi yang dilakukan oleh S2 dikarenakan tidak menuliskan 

perhitungan dalam menentukan luas segitiga (sisi tegak limas). Padahal pada 

langkah memahami masalah dituliskan untuk menentukan luas segitiga (sisi tegak 

limas). Sehingga menyebabkan S2 menuliskan hasil dari tinggi sisi tegak sebagai 

hasil dari luas sisi segitiga. Penyebabnya adalah S2 tidak mengetahui cara yang 

tepat untuk menghitung luas segitiga. Jenis kesalahan lain yang dilakukan S2 pada 

soal nomor 4 adalah jenis kesalahan kemampuan memproses. Pembahasan jenis 

kesalahan yang dilakukan S6 sudah dijelaskan bahwa kesalahan ini terjadi apabila 

salah dalam mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak 

bisa melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal. Dalam kasus S2 jenis 

kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan dikarenakan S2 salah dalam 

mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal baik pada cara satu 

maupun cara dua. Pada cara satu S2 salah dalam mengalikan 4 dengan √234 

sehingga hasilnya √234
4

. Padahal seharusnya 6 dikalikan dengan 3√26. Padahal 

seharusnya hasil dari 4 dikali dengan 9√26 adalah 36√26. Hal ini dikarenakan S2 

tidak menghitung luas sisi tegak, namun menggunakan tinggi sisi tegak sebagai 

luas sisi tegak. Penyebabnya adalah S2 tidak memahami penulisan yang benar 

mengenai hasil perkalian bilangan bulat dan bilangan irasional serta S2 tidak 

memahami proses perhitungan dengan benar. Kemudian, untuk kesalahan 

memproses pada cara dua adalah S2 salah dalam melakukan proses perhitungan 

pada luas salah satu sisi tegak pada limas. S2 mengalikan 6 dengan 15. Padahal 

seharusnya 6 dikalikan dengan 3√26. Penyebab terjadinya kesalahan memproses 

kemungkinan karena kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan atau 

karena terburu-buru dalam mengerjakan. Dugaan lainnya adalah karena S2 
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memang tidak bisa menentukan proses perhitungan dengan benar sehingga 

mengalikan dengan bilangan yang keliru. 

4.2.3.3 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S3 

Subjek penelitian S3 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok 

KMS. S3 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4. 

Adapun soal yang dianalisis adalah nomor 3 dan 4. Berdasarkan hasil penelitian 

yang disajikan pada Tabel 4.12 pada masing-masing nomor soal tersebut S3 

melakukan jenis kesalahan yang berbeda. 

Pada soal nomor 3 jenis kesalahan yang dilakukan S3 adalah jenis kesalahan 

transformasi dan kesalahan penulisan. S3 salah dalam menentukan rumus yang 

digunakan dalam langkah-langkah penyelesaian soal. Penyebab terjadinya 

kesalahan pada langkah transfomasi kemungkinan karena S3 tidak mengetahui 

secara pasti cara perhitungan yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan pada 

cara dua. Sama seperti pembahasan pada S1 dan S2 kesalahan penulisan terjadi 

apabila salah dalam menentukan jawaban akhir ataupun tidak menentukan 

jawaban akhir dari soal, atau salah dalam menentukan kesimpulan ataupun tidak 

menentukan kesimpulan dari jawaban akhir. Dalam kasus S3 jenis kesalahan 

penulisan yang dilakukan dikarenakan S3 tidak menuliskan jawaban akhir dengan 

tepat. Diagnosis awal alasan S3 melakukan tindakan tersebut adalah karena kurang 

telitinya dalam menulis jawaban akhir. Penyebab hal tersebut bisa terjadi karena 

S3 tidak fokus dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. 

Pada soal nomor 4 jenis kesalahan yang dilakukan S3 yaitu jenis kesalahan 

transformasi. Menurut identifikasi kesalahan Newman dalam White (2010) jenis 

kesalahan transformasi terjadi apabila salah dalam menentukan langkah-langkah 

atau strategi penyelesaian dan langkah mana yang didahulukan dalam 

menyelesaikan soal, salah dalam menentukan rumus yang digunakan dalam 

langkah-langkah penyelesaian soal, atau salah dalam menentukan model 

matematika dari soal. Dalam kasus S3 kesalahan transformasi yang dilakukan oleh 

S3 dikarenakan tidak menuliskan strategi yang digunakan pada nomor 4 untuk cara 

dua sehingga S3 tidak mengerjakan nomor 4 untuk cara dua. Dugaan awal peneliti 

adalah S3 benar-benar tidak bisa mengemukakan strategi apa yang harus dilakukan 
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pada cara dua atau S3 sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan soal nomor 4 untuk cara dua.  

4.2.3.4 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S4 

Subjek penelitian S4 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok 

KMS. S4 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 2 dan 4. 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.12 pada masing-masing 

nomor soal tersebut S4 melakukan jenis kesalahan yang berbeda. 

Pada soal nomor 2 jenis kesalahan yang dilakukan S4 yaitu jenis kesalahan 

memahami masalah. Menurut identifikasi kesalahan Newman dalam White (2010) 

jenis kesalahan memahami masalah terjadi apabila tidak bisa menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, salah dalam menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, atau tidak menggunakan 

informasi atau belum menangkap informasi yang terkandung dari soal. Dalam 

kasus S4 jenis kesalahan memahami masalah yang dilakukan dikarenakan S4 tidak 

meggunakan informasi atau belum menangkap informasi yang terkandung dari 

soal. Diagnosis awal alasan S4 melakukan tindakan tersebut adalah tidak bisa 

menjelaskan maksud dari kalimat-kalimat yang terdapat di dalam soal.  

Pada soal nomor 4 jenis kesalahan yang dilakukan S4 yaitu jenis kesalahan 

kemampuan memproses. Menurut identifikasi kesalahan Newman dalam White 

(2010) jenis kesalahan kemampuan memproses terjadi apabila salah dalam 

mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa 

melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal. Dalam kasus S4 kesalahan 

kemampuan memproses yang dilakukan oleh S4 dikarenakan atau tidak bisa 

melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal nomor 4 untuk cara dua. 

Dugaan awal peneliti adalah S4 tidak paham bagaimana cara menjumlahkan antar 

bilangan berbentuk akar atau bilangan irasional.  

4.2.3.5 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S5 

Subjek penelitian S5 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok 

KMB. S5 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4. 

Adapun soal yang dianalisis adalah nomor 2 dan 4. Jenis kesalahan yang 

dilakukan S5 pada masing-masing nomor soal dapat dilihat pada hasil penelitian 

yang disajikan Tabel 4.12. 
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Berdasarkan hasil tersebut diperoleh jenis kesalahan dilakukan S5 pada soal 

nomor 2 dan 4 sama yaitu jenis kesalahan memahami masalah. Menurut 

identifikasi kesalahan Newman dalam White (2010) jenis kesalahan memahami 

masalah terjadi apabila tidak bisa menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal, salah dalam menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal, atau tidak menggunakan informasi atau belum menangkap 

informasi yang terkandung dari soal. Dalam kasus S5 jenis kesalahan penulisan 

yang dilakukan dikarenakan S3 tidak menggunakan informasi atau belum 

menangkap informasi yang terkandung dari soal pada soal. Penyebab hal tersebut 

bisa terjadi karena S5 tidak memahami masalah apa yang terjadi pada soal nomor. 

Selain jenis kesalahan memahami soal, pada soal nomor 2 S5 juga melakukan jenis 

kesalahan kemampuan memproses. Kesalahan kemampuan memproses yang 

dilakukan oleh S5 karena tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan 

yang tepat untuk dapat menemukan tinggi cetakan 1 dan tinggi cetakan 2 pada 

soal nomor 2 bagian a. Penyebab terjadinya kesalahan tersebut kemungkinan 

karena S5 tidak bisa melakukan operasi aljabar dengan benar. 

Pada soal nomor 4, S5 juga melakukan jenis kesalahan transformasi. Kesalahan 

yang dilakukan S5 yaitu kurang lengkap dalam menuliskan strategi yang 

digunakan dan menuliskan salah satu strategi yang tidak perlu dilakukan yaitu 

menentukan luas alas karena cetakan berbentuk limas tanpa alas. Peneliti 

menduga kesalahan ini terjadi karena S5 tidak bisa menentukan secara pasti 

langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan.  Selain itu 

S5 juga melakukan kesalahan dalam menggunakan pendekatan atau rumus luas 

permukaan limas yaitu S5 menuliskan rumus luas permukaan prisma 𝐿𝑝 = 2 ×

𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝. Pendekatan yang benar haruslah menggunakan rumus luas 

permukaan limas 𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 yang 

dalam penyelesaian soal nomor 4 menjadi 

𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘 karena cetakan merupakan bangun limas 

tanpa alas, akan tetapi S5 menuliskan rumus luas permukaan prisma. Penyebab 

terjadinya kesalahan pada langkah transformasi kemungkinan karena S5 tidak bisa 

menentukan pendekatan atau rumus apa yang digunakan secara pasti. 

4.2.3.6 Pembahasan Jenis Kesalahan Subjek Penelitian S6 
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Subjek penelitian S6 merupakan subjek penelitian yang diambil dari kelompok 

KMB. S6 tidak dapat menjawab soal dengan tepat pada soal nomor 1, 2, 3, dan 4. 

Adapun soal yang dianalisis adalah nomor 2 dan 4. Jenis kesalahan yang 

dilakukan S6 pada masing-masing nomor dapat dilihat pada hasil penelitian yang 

disajikan pada Tabel 4.12. 

Berdasarkan hasil tersebut diperoleh jenis kesalahan yang dilakukan S6 pada 

soal nomor 2 dan 4 sama yaitu jenis kesalahan memahami masalah. Pada 

pembahasan jenis kesalahan yang dilakukan S6 sudah dijelaskan bahwa kesalahan 

ini terjadi apabila tidak bisa menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal, salah dalam menentukan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal, atau tidak menggunakan informasi atau belum menyadari 

informasi yang terkandung dari soal. Dalam kasus S6 jenis kesalahan memahami 

masalah dilakukan dikarenakan S6  tidak bisa menentukan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan dari soal dan tidak menggunakan informasi atau belum 

menangkap informasi yang terkandung dari soal. Hal ini dapat dilihat dari S6 yang 

tidak sama sekali menjawab soal nomor 2 dan 4. Peneliti menduga bahwa S6 

benar-benar tidak menyadari apa yang harus dilakukan dari informasi yang 

terkandung dari soal atau S6 sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk 

menyelesaikan soal nomor 2 dan 4. 

4.2.4 Penyebab Kesalahan Siswa 

Informasi penyebab kesalahan yang dilakukan siswa diperoleh dari hasil 

wawancara terhadap subjek penelitian. Wawancara tersebut dilakukan 

berdasarkan jawaban subjek penelitian yang tidak tepat dari hasil tes akhir open 

ended dan hasil diagnosis jenis kesalahan yang dilakukan siswa. 

4.2.4.1 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S1 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.13 ada dua kesalahan 

yang dilakukan oleh  S1 yaitu kesalahan kemampuan memproses dan kesalahan 

penulisan. Masing-masing dari jenis kesalahan yang dilakukan S1 disebabkan oleh 

hal yang hampir sama. 

Jenis kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan S1 dikarenakan S1 

kurang cermat dalam melakukan proses perhitungan luas segitiga (sisi tegak 

limas) dan terburu-buru untuk menyelesaikan jawaban.  Hal ini dapat dilihat dari 
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hasil wawancara dengan  S1 yang menyatakan hal demikian. Dalam kasus S1 jenis 

kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan dikarenakan S1 salah dalam 

melakukan proses perhitungan pada luas salah satu sisi tegak pada limas. S1 

mengalikan 6 dengan 15. Padahal seharusnya 6 dikalikan dengan 3√26. Setelah 

diselidiki lebih lanjut alasan S1 melakukan tindakan tersebut adalah karena S1 

memang tidak melakukan kekeliriuan pada proses perhitungan sehingga 

mengalikan dengan bilangan yang tidak tepat. Selain itu, S1 kurang cermat dalam 

melakukan proses perhitungan dan terburu-buru dalam mengerjakan soal. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis 

bahwa kesalahan kemampuan memproses terjadi karena siswa salah dalam 

mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa 

melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

Penyebab kesalahan penulisan yang dilakukan S1 dikarenakan S1 tidak fokus 

dalam menyelesaikan soal.  Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan  S1 

yang menyatakan hal demikian. Pada kasus ini, S1 sudah menuliskan hasil akhir 

dari jawaban dengan bilangan yang benar, akan tetapi S1 kurang menuliskan 

secara keseluruhan dengan tepat karena S1 tidak menuliskan jawaban akhir secara 

kontekstual. Adanya kasus yang terjadi pada S1 memperlihatkan bahwa 

pembelajaran berbasis kontekstual yang dilakukan tidak sepenuhnya diserap oleh 

beberapa siswa. Padahal pembelajaran yang dilakukan merupakan pembelajaran 

dengan memberikan siswa permasalahan-permasalahan kontekstual, sehingga 

siswa seharusnya memberikan jawaban akhir pada setiap permasalahan secara 

kontekstual. Ada dua sebab mengapa hal ini bisa terjadi pada S2. Penyebab yang 

pertama karena S1 tidak fokus dan tidak ikut serta dalam diskusi pada saat 

pembelajaran. Penyebab kedua yaitu S1 pasif pada saat pembelajaran dan malu 

untuk menanyakan apa yang tidak dipahami. Setelah dianalisis ternyata kurangnya 

pemahaman mengenai penulisan jawaban akhir permasalahan kontekstual terjadi 

pada S1 dikarenakan S1 kurang fokus selama diskusi pada saat pembelajaran. Hal 

ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses 

pembelajaran. Hal ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai 

Newman Errors Analysis bahwa kesalahan penulisan terjadi karena siswa salah 

dalam menentukan jawaban akhir ataupun tidak menentukan jawaban akhir dari 
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soal, atau salah dalam menentukan kesimpulan ataupun tidak menentukan 

kesimpulan dari jawaban akhir soal. 

4.2.4.2 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S2 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.14 ada tiga jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh S2 yaitu kesalahan transformasi, kesalahan 

kemampuan memproses, dan kesalahan penulisan. Masing-masing dari jenis 

kesalahan yang dilakukan S2 disebabkan oleh hal yang berbeda. 

Penyebab jenis kesalahan transformasi yang dilakukan S2 yaitu tidak 

mencantumkan perhitungan untuk memperoleh tinggi sisi tegak karena S2 

menghitung dikertas lain dan tidak menuliskan kembali proses perhitungan 

tersebut pada lembar jawaban S2. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan S2 pada saat 

wawancara yang menyatakan demikian. Akibatnya S2 hanya menuliskan hasil 

perhitungan pada lembar jawaban tanpa proses perhitungan. S2 mengaku bahwa S2 

hanya mempunyai waktu lima menit untuk menyelesaikan soal sehingga hanya 

bisa menuliskan hasil tanpa proses perhitungan. Akibatnya S2 hanya menuliskan 

hasil perhitungan pada lembar jawaban tanpa proses perhitungan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis bahwa 

kesalahan transformasi terjadi karena siswa salah dalam menentukan langkah-

langkah  atau strategi penyelesaian dan langkah-langkah mana yang didahulukan 

dalam menyelesaikan soal atau salah dalam menentukan rumus yang digunakan 

dalam langkah-langkah penyelesaian soal. 

Jenis kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan S2 dikarenakan S2 

tidak paham mengenai penulisan yang benar dari hasil perkalian bilangan bulat 

dengan bilangan irasional yang dalam hal ini bilangan berbentuk akar. Pada kasus 

ini, S2 tidak pernah diberikan pemahaman mengenai penulisan yang benar dan 

yang salah mengenai hasil perkalian antara bilangan bulat dan bilangan berbentuk 

akar. Akibatnya S2 menuliskan 4 × √234 = √234
4

, seharusnya jawaban yang 

benar adalah 4√234. Sama seperti S1, kesalahan kemampuan memproses juga 

dilakukan S2 karena terburu-buru dalam menyelesaikan proses perhitungan. Hal 

ini disebabkan karena S2 hampir kehabisan waktu dan ingin menyelesaikan soal 

dengan cepat.  Akibatnya S2 melakukan proses perhitungan yang kurang tepat. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis 
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bahwa kesalahan kemampuan memproses terjadi karena siswa salah dalam 

mengoperasikan perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa 

melanjutkan perhitungan dalam menyelesaikan soal. 

Sedangkan penyebab jenis kesalahan penulisan yang dilakukan oleh S2 tidak 

jauh berbeda dari yang dilakukan oleh S1 yaitu tidak membaca soal dengan cermat 

dan teliti sehingga informasi ada informasi pada soal yang terabaikan. S2 tidak 

fokus dalam menyelesaikan soal karena S2 terburu-buru dan S2 beranggapan yang 

penting soal dikerjakan selesai dikerjakan. Sehingga S2 sudah tidak peduli jika 

hitungan yang dihasilkan salah atau tidak tepat. Seperti S1, setelah dianalisis 

ternyata kurangnya pemahaman mengenai penulisan jawaban akhir permasalahan 

kontekstual terjadi pada S2 dikarenakan S2 kurang fokus selama diskusi pada saat 

pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama proses pembelajaran. Ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) 

mengenai Newman Errors Analysis bahwa kesalahan penulisan terjadi karena 

siswa salah dalam menentukan jawaban akhir ataupun tidak menentukan jawaban 

akhir dari soal, atau salah dalam menentukan kesimpulan ataupun tidak 

menentukan kesimpulan dari jawaban akhir soal. 

4.2.4.3 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S3 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.15 ada dua jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh S2 yaitu kesalahan transformasi dan kesalahan 

penulisan. Masing-masing dari jenis kesalahan yang dilakukan S2 disebabkan oleh 

hal yang berbeda. 

Penyebab jenis kesalahan transformasi yang dilakukan S3 yaitu tidak paham 

mengenai strategi pada cara dua yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. 

Hal ini dapat dilihat dari pernyataan S3 pada saat wawancara yang menunjukkan 

bahwa S3 tidak ingat dengan cara-cara yang biasa digunakan selama diskusi dalam 

pembelajaran. S3 juga tidak mengetahui cara mentransformasikan bahasa dalam 

soal menjadi gambar berbasis matematika dalam hal ini S3 tidak paham mengenai 

cara membuat sketsa jaring-jaring limas tanpa alas. Akibatnya S3 tidak menuliskan 

sama sekali strategi yang digunakan untuk cara dua pada lembar jawaban. Adanya 

kasus yang terjadi pada S3 memperlihatkan bahwa pembelajaran dengan 

permasalahan open ended yang dilakukan tidak sepenuhnya dapat membentuk 
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pemikiran open ended siswa. Ada dua sebab mengapa hal ini bisa terjadi pada S3. 

Penyebab yang pertama karena S3 tidak fokus dan tidak ikut serta dalam diskusi 

pada saat pembelajaran. Penyebab kedua yaitu S3 pasif pada saat pembelajaran 

dan malu untuk menanyakan apa yang tidak dipahami. Setelah dianalisis ternyata 

kurangnya pemahaman siswa megenai penyelesaian permasalahan-permasalahan 

open ended. Hal ini terlihat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti 

selama proses pembelajaran. Kesalahan transformasi juga terjadi karena S3 

melihat jawaban dari temannya dan sudah tidak memiliki konsentrasi lagi dalam 

menyelesaikan permasalahan. Hal ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) 

mengenai Newman Errors Analysis bahwa kesalahan transformasi terjadi karena 

siswa salah dalam menentukan langkah-langkah  atau strategi penyelesaian dan 

langkah-langkah mana yang didahulukan dalam menyelesaikan soal atau salah 

dalam menentukan rumus yang digunakan dalam langkah-langkah penyelesaian 

soal. 

Sedangkan penyebab jenis kesalahan penulisan yang dilakukan oleh S3 tidak 

jauh berbeda dari yang dilakukan oleh S1 dan S2 yaitu terburu-buru dalam 

mengerjakan soal. S3 tidak fokus dalam menyelesaikan soal dikarenakan waktu. 

Seperti S1 dan S2, setelah dianalisis ternyata kurangnya pemahaman mengenai 

penulisan jawaban akhir permasalahan kontekstual terjadi pada S3 dikarenakan S3 

kurang fokus selama diskusi pada saat pembelajaran. Hal ini terlihat dari hasil 

pengamatan yang dilakukan oleh peneliti selama proses pembelajaran. Hal ini 

sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis 

bahwa kesalahan penulisan terjadi karena siswa salah dalam menentukan jawaban 

akhir ataupun tidak menentukan jawaban akhir dari soal, atau salah dalam 

menentukan kesimpulan ataupun tidak menentukan kesimpulan dari jawaban 

akhir soal. 

4.2.4.4 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S4 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.16 ada dua jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh S4 yaitu kesalahan memahami masalah dan 

kesalahan kemampuan memproses. Masing-masing dari jenis kesalahan yang 

dilakukan S4 disebabkan oleh hal yang berbeda. 
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Jenis kesalahan memahami masalah yang dilakukan S4 yaitu S4 tidak 

mengetahui informasi secara tepat pada soal yang diberikan. Hal ini dapat dilihat 

dari pernyataan S4  pada saat wawancara yang menyatakan demikian. Cara yang 

tidak tepat yang dilakukan oleh S4 dikarenakan S4 tidak paham dengan informasi 

yang diberikan soal. S4 tidak paham mengenai tripel pythagoras yang dimaksud 

pada soal karena pada saat pembahasan tripel pythagoras S4 tidak menghadiri 

pembelajaran atau absen. Akibatnya S4 tidak mengerjakan soal sama sekali. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis 

bahwa kesalahan memahami masalah terjadi karena siswa tidak menggunakan 

informasi atau belum menangkap informasi yang terkandung dari soal. 

Penyebab jenis kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan S4 

dikarenakan S4 tidak paham bagaimana cara melakukan perhitungan penjumlahan 

antar bilangan berbentuk akar. Hal ini dikarenakan guru mata pelajaran jarang 

memberikan soal dengan hitungan penjumlahan antar bilangan berbentuk akar. 

Sehingga mengakibatkan S4 tidak terbiasa menjumlahkan antar bilangan 

berbentuk akar. Padahal apabila S4 melakukan proses penjumlahan S4 mampu 

untuk menjawab soal tersebut dengan tepat karena S4 mengetahui langkah apa 

saja yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan soal. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis bahwa kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena siswa salah dalam mengoperasikan 

perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa melanjutkan perhitungan 

dalam menyelesaikan soal. 

4.2.4.5 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S5 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.17 ada tiga jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh S5 yaitu kesalahan memahami masalah, kesalahan 

transformasi, dan kesalahan kemampuan memproses. Masing-masing dari jenis 

kesalahan yang dilakukan S5 disebabkan oleh hal yang berbeda. 

Penyebab jenis kesalahan memahami masalah yang dilakukan S5 yaitu tidak 

paham mengenai masalah yang tercantum pada soal. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan S5 pada saat wawancara yang menunjukkan bahwa S5 tidak memahami 

informasi yang terkandung dalam soal. Peneliti membutuhkan pengulangan 

pertanyaan sehingga S5 bisa memahami informasi pada soal. Tidak hanya pada 
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satu soal, untuk soal lain S5 juga melakukan kesalahan memahami masalah 

dikarenakan S5 melihat jawaban dari nomor lain. Pada kasus ini, S5 sudah 

kehabisan waktu dalam mengerjakan soal ini. S5 yang dalam artian bahwa S5 

mengerjakan soal ini tidak terstruktur dan sistematis karena tidak membaca dan 

memahami soal terlebih dahulu sebelum menjawab permasalahan pada soal. Hal 

ini sesuai dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis 

bahwa kesalahan memahami masalah terjadi karena siswa tidak bisa menentukan 

apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dan tidak menggunakan 

informasi atau belum menangkap informasi yang terkandung dari soal. 

Jenis kesalahan transformasi yang dilakukan S5 dikarenakan S5 tidak 

mengetahui langkah-langkah yang digunakan dan pendekatan atau rumus yang 

digunakan. Hal ini dapat dilihat dari pernyataan  S5 bahwa S5 tidak mengetahui 

cara apa saja yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada soal. 

S5 juga tidak mengingat rumus-rumus luas permukaan prisma dan limas dengan 

baik karena S5 tidak maksimal untuk belajar menghadapi ulangan matematika 

yang akan diadakan dihari tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari White 

(2010) mengenai Newman Errors Analysis bahwa kesalahan transformasi terjadi 

karena siswa salah dalam menentukan langkah-langkah  atau strategi penyelesaian 

dan langkah-langkah mana yang didahulukan dalam menyelesaikan soal atau 

salah dalam menentukan rumus yang digunakan dalam langkah-langkah 

penyelesaian soal. 

Sedangkan penyebab jenis kesalahan kemampuan memproses yang dilakukan 

oleh S5 tidak dapat menentukan operasi aljabar atau perhitungan yang tepat. S5 

mengaku gugup dalam mengerjakan soal sehingga membuat S5 tidak bisa 

menentukan perhitungan dengan benar. Jenis kesalahan kemampuan memproses 

yang lain disebabkan oleh kurangnya keterampilan S5 dalam melakukan operasi 

aljabar. S5 tidak mampu membuat bilangan pada ruas sebelah kiri menjadi seperti 

pindah posisi ke ruas sebelah kanan atau sebaliknya. Hal ini sesuai dengan 

pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis bahwa kesalahan 

kemampuan memproses terjadi karena siswa salah dalam mengoperasikan 

perhitungan dalam menyelesaikan soal, atau tidak bisa melanjutkan perhitungan 

dalam menyelesaikan soal. 



156 
 

 

4.2.4.6 Pembahasan Penyebab Kesalahan Subjek Penelitian S6 

Berdasarkan hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4.18 ada satu jenis 

kesalahan yang dilakukan oleh S6 yaitu kesalahan memahami masalah. Pada saat 

mengerjakan tes akhir open ended jenis kesalahan memahami masalah dilakukan 

oleh S6 sebanyak dua kali. Masing-masing kesalahan memahami masalah yang 

dilakukan disebabkan oleh hal yang sama.  

Penyebab jenis kesalahan memahami masalah yang dilakukan S6 yaitu tidak 

paham mengenai masalah yang tercantum pada soal. Hal ini dapat dilihat dari 

pernyataan S6 pada saat wawancara yang menunjukkan bahwa S6 tidak memahami 

informasi yang terkandung dalam soal. S6 tidak mengetahui bagaimana cara 

menyelesaikan permasalahan pada soal jika yang diketahui adalah ukuran volume. 

Pada kasus ini, S6 hanya menghafalkan rumus-rumus luas permukaan sehingga 

membuat S6 tidak mengingat rumus-rumus volume. Adanya kasus yang terjadi 

pada S6 memperlihatkan bahwa pembelajaran yang dilakukan tidak sepenuhnya 

dapat membentuk pengetahuan siswa mengenai rumus-rumus luas permukaan 

maupun volume yang digunakan. Masih ada siswa yang kurang paham dengan 

pengetahuan yang diberikan. Padahal pembelajaran yang dilakukan merupakan 

pembelajaran yang menerapkan siswa untuk membentuk pemahamannya sendiri 

dengan memahami rumus yang diberikan bukan dengan sistem hafalan. 

Kurangnya pemahaman S6 mengenai rumus yang diajarkan dikarenakan 

rendahnya rasa ingin tahu S6 terhadap materi yang disampaikan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari White (2010) mengenai Newman Errors Analysis bahwa 

kesalahan memahami masalah terjadi karena siswa tidak bisa menentukan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal dan tidak menggunakan 

informasi atau belum menangkap informasi yang terkandung dari soal. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penenlitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut. 

5.1.1 Kualitas Pembelajaran Model Treffinger Berbasis Kontekstual 

Berdasarkan pembahasan yang tealah dilakukan dengan melakukan penilaian 

pada perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan 

penilaian hasil pembelajaran, diperoleh simpulan bahwa pembelajaran model 

Treffinger berbasis kontekstual berkualitas dengan penilaian perencanaa proses 

pembelajaran terdiri dari penilaian silabus dan RPP dalam kriteria baik, 

pelaksanaan proses pembelajaran yang meliputi penilaian aktivitas guru pada 

pembelajaran dan penilaian aktivitas siswa pada pembelajaran dalam kriteria 

sangat baik, dan penilaian hasil pembelajaran yang terdiri dari penilaian tes 

formatif pada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, dan pertemuan 4 

menunjukkan 75% siswa memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM) yang 

ditetapkan, yaitu 65 dari total nilai 100. 

5.1.2 Ketuntasan Pembelajaran Treffinger Terhadap Kemampuan 

Menyelesaikan Soal Open Ended 

Berdasarkan hasil penelitian di SMP Muhammadiyah 8 Semarang pada tanggal 

1-29 Februari 2020 maka dapat disimpulkan bahwa kelas VIII U1 sebagai sampel 

kelas penelitian dengan pembelajaran model Treffinger berbasis kontekstual 

mencapai ketuntasan klasikal. 

5.1.3 Jenis Kesalahan yang Dilakukan Siswa Saat Mengerjakan Soal Open 

Ended Materi Luas Permukaan Prisma dan Limas Berdasarkan 

Prosedur Newman 

Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal open ended 

menurut prosedur Newman adalah sebagai berikut. 

(1) Tidak ada subjek penelitian yang mengalami kesalahan membaca. 

(2) Pada kelompok atas tidak mengalami kesalahan memahami masalah, 

kelompok sedang terdapat satu subjek yang mengalami kesalahan memahami 
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masalah yaitu subjek penelitian 4, dan pada kelompok bawah mengalami 

kesalahan memahami masalah. 

(3) Pada kelompok atas terdapat satu subjek yang mengalami kesalahan 

transformasi yaitu subjek penelitian 2, kelompok sedang terdapat satu subjek 

yang mengalami kesalahan transformasi yaitu subjek penelitian 3, dan pada 

kelompok bawah terdapat satu subjek yang mengalami kesalahan transformasi 

yaitu subjek penelitian 5. 

(4) Pada kelompok atas mengalami kesalahan kemampuan memproses, kelompok 

sedang terdapat satu subjek yang mengalami kesalahan kemampuan 

memproses yaitu subjek penelitian 4, dan kelompok bawah terdapat satu 

subjek yang mengalami kesalahan kemampuan memproses yaitu subjek 

penelitian 5. 

(5) Pada kelompok atas mengalami kesalahan penulisan, kelompok sedang 

terdapat satu subjek yang mengalami kesalahan penulisan yaitu subjek 

penelitian 3, dan kelompok bawah tidak mengalami kesalahan penulisan. 

5.1.4 Penyebab Kesalahan yang Dilakukan Siswa Saat Mengerjakan Soal 

Open Ended Materi Luas Permukaan Prisma dan Limas Berdasarkan 

Prosedur Newman. 

(1) Kecenderungan siswa yang mengalami kesalahan memahami masalah, 

penyebabnya adalah karena siswa tidak paham mengenai masalah yang 

tercantum pada soal atau tidak memahami informasi yang terkandung dalam 

soal. 

(2) Kecenderungan siswa yang mengalami kesalahan transformasi, penyebabnya 

adalah karena siswa tidak mengetahui langkah-langkah yang digunakan dan 

pendekatan atau rumus yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

pada soal.  

(3) Kecenderungan siswa yang mengalami kesalahan kemampuan memproses, 

penyebabnya adalah karena siswa tidak dapat menentukan operasi aljabar atau 

perhitungan dengan tepat dan siswa tidak terbiasa dalam melakukan operasi 

perhitungan pada bilangan irasional sehingga menyebabkan siswa tidak selesai 

dalam melakukan proses perhitungan. 
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(4) Kecenderungan siswa yang mengalami kesalahan penulisan, penyebabnya 

adalah karena siswa tidak teliti dalam menuliskan jawaban sehingga 

kesimpulan yang ditulis tidak sesuai dengan permasalahan dalam soal dan 

jawaban mengalami kesalahan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diberikan saran sebagai 

berikut. 

(1) Dari hasil penelitian, ditemukan bahwa hanya 75% siswa yang memenuhi 

KKM tes formatif. Oleh karena itu, guru mata pelajaran matematika dalam 

mengimplementasikan model Treffinger berbasis kontekstual dapat 

mempertimbangkan beberapa hal yang berkaitan dengan perencanaan proses 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil 

pembelajaran. 

(2) Guru matematika kelas VIII di SMP Muhammadiyah 8 Semarang dalam 

menyampaikan materi luas permukaan prisma dan limas dapat menggunakan 

model Treffinger berbasis kontekstual dengan penerapan soal open ended. 

(3) Siswa yang mengalami kesalahan memahami masalah hendaknya lebih baik 

lagi dalam memahami informasi yang terkandung dalam soal. Guru lebih 

memperhatikan dan membimbing siswa yang kurang paham dengan kata-kata 

pada soal-soal yang memiliki tingkat kesukaran cukup tinggi seperti soal open 

ended dengan memberikan lebih banyak latihan soal-soal open ended. 

(4) Siswa yang mengalami transformasi hendaknya lebih memahami strategi atau 

langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dan 

lebih memahami rumus yang akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

Guru lebih memperhatikan dan membimbing siswa yang kurang paham 

terhadap rumus dan langkah-langkah yang digunakan untuk memecahkan 

masalah terutama permasalahan pada soal open ended. 

(5) Siswa yang mengalami kesalahan kemampuan memproses hendaknya 

memperbanyak latihan soal open ended dengan operasi hitung aljabar yang 

melibatkan bilangan irasional dan juga belajar kembali materi prasyarat bagi 

yang belum paham. Guru hendaknya memberikan lebih banyak latihan soal 

open ended dengan perhitungan aljabar baik bilangan rasional maupun 
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irasional dan juga mengulas kembali materi prasyarat yang berhubungan 

dengan penyelesaian soal. 

(6) Siswa yang mengalami kesalahan penulisan jawaban hendaknya meneliti 

kembali jawaban sebelum dikumpulkan. 

(7) Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu 

referensi untuk melakukan penenlitian selanjutnya dengan menggunakan 

instrumen penelitian yang cocok atau sesuai untuk menganalisis kesalahan. 
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Lampiran 1. Daftar Nama Siswa Kelas Uji Coba  

DAFTAR SISWA KELAS VIII B 

No Nama Kode  

1 Ahmad Syehku Fikri Y UC-01 

2 Anisa Rahmawati UC-02 

3 Bagas Ageng Nugroho UC-03 
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13 Mika Mayrada R UC-13 

14 Muhammad Anang R W UC-14 

15 Niken Sekar Wulandari  UC-15 

16 Nur Hidayah UC-16 

17 Putra Kurniawan UC-17 

18 Raditya Arya Putra R UC-18 

19 Rahmad Panca UC-19 

20 Rosa Raditya W UC-20 

21 Rika Maharani UC-21 

22 Rizqy Azhari UC-22 

23 Salma Wahyu Ikfiana UC-23 

24 Sukma Margiyati UC-24 

25 Yongki Hendrawan UC-25 

26 Yulia Savitri UC-26 
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Lampiran 2. Daftar Nama Siswa Kelas Penelitian 

DAFTAR SISWA KELAS VIII U1 

No Nama Kode  

1 Alya Arsyana Putri E-01 

2 Apit Selgianto E-02 

3 Amanda Risdianti E-03 

4 Ardina Nugi Damayanti E-04 

5 Atika Hasna Salsabila E-05 

6 Citra Hendra Wijaya E-06 

7 Daffa Cahya Setyadi E-07 

8 Farel Abimael Gandhi W E-08 

9 Gembong Prasetya Arya E-09 

10 Halima Afina Faza  E-10 

11 Hilmi Fa’iq E-11 

12 Ilham Saputra Wijaya E-12 

13 Ivan Noor Rahman E-13 

14 Keysha Fitria Jihan Farad E-14 

15 Maritza Giza An Najmi E-15 

16 Meysilla Cindy Silsiana E-16 

17 Muhammad Rafi F E-17 

18 Muhammad Rifky E-18 

19 Muhammad Sibgah Aji S E-19 

20 Nur Septiana Chaca K E-20 

21 Orelio Farell Denisfara E-21 

22 Ryian Eka Saputra E-22 

23 Ulwan Althop E-23 

24 Vanesa Erse Faozan R E-24 
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Lampiran 3. Daftar Nilai Ulangan Akhir Semester Ganjil Matematika Tahun 

Ajaran 2019/2020 

 

DAFTAR NILAI ULANGAN AKHIR SEMESTER GANJIL 

MATEMATIKA KELAS VIII U1 

No Kode  Nilai  

1 E-01 85 

2 E-02 60 

3 E-03 75 

4 E-04 75 

5 E-05 85 

6 E-06 75 

7 E-07 60 

8 E-08 65 

9 E-09 60 

10 E-10 75 

11 E-11 60 

12 E-12 65 

13 E-13 60 

14 E-14 80 

15 E-15 82 

16 E-16 75 

17 E-17 60 

18 E-18 60 

19 E-19 60 

20 E-20 75 

21 E-21 60 

22 E-22 70 

23 E-23 70 

24 E-24 70 
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Lampiran 4. Silabus 

PENGGALAN SILABUS 

Sekolah  : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Tema/Topik  : Bangun Ruang Sisi Datar  

Subtema  : Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Alokasi Waktu : 10 jam pelajaran 

 

 

Kompetensi Inti  

KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya 

KI 2  :  Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, 

responsif dan pro-aktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif 

dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.  

KI 3 : Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, procedural berdasarkan rasa ingintahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah. 

 KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan. 

 

Kompetensi 

Dasar 

Materi 

Ajar 
Kegiatan Pembelajaran 

Indikator 

Pencapaian 

Kompetensi 

Penilaian 
Alokasi 

Waktu 

Sumber 

Belajar Teknik Bentuk 
Contoh 

Instrumen 

3.9 Membedakan 

dan 

Luas 

Permukaan 

Langkah 1: Memahami Masalah 

(Understanding Challenge) : 

3.9.1 Menghitung 

luas 

Tes 

tertulis, 

Uraian   2 x 40 

menit 

BSE 

Matematika 
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menentukan 

luas 

permukaan 

dan volume 

bangun ruang 

sisi datar 

(kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas). 

4.9 Menyelesaika

n masalah 

yang 

berkaitan 

dengan luas 

permukaan 

dan volume 

bangun ruang 

sisi datar 

(kubus, 

balok, 

prisma, dan 

limas) serta 

gabungannya. 

 

Prisma  Siswa membaca permasalahan 

dengan seksama. 

 Siswa memahami 

permasalahan. 

 Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya guna menambah 

pemahaman. 

 Siswa mengumpulkan dan 

memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk 

merancang alternatif 

penyelesaian. 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-

Ide (Generating Ideas) 

 Siswa membuat kemungkinan-

kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi 

kelompok. 

Langkah 3: Menyiapkan 

Tindakan (Preparing for Action). 

 Siswa memilih cara 

penyelesaian yang tepat yang 

dapat memunculkan gagasan 

kreatif siswa.  

 Siswa menerapkan pilihan 

penyelesaian yang paling tepat 

untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 Siswa menuliskan kesimpulan 

atau jawaban akhir dari 

permasalahan. 

permukaan 

prisma 

dengan 

menerapkan 

lebih dari 

satu 

penyelesaian. 

4.9.1 Menyelesaik

an masalah 

kontekstual 

yang 

berkatan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

prisma 

dengan 

menerapkan 

lebih dari 

satu 

penyelesaian. 

 

dan 

proyek. 

kelas VIII, 

LKS dan 

LTS 
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 Salah satu siswa dari tiap 

perwakilan kelompok untuk 

melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas. 

 Siswa diberikan masalah baru 

yang berkaitan dengan masalah 

luas permukaan prisma. 

Volume 

prisma 
Langkah 1: Memahami Masalah 

(Understanding Challenge) : 

 Siswa membaca permasalahan 

dengan seksama. 

 Siswa memahami 

permasalahan. 

 Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya guna menambah 

pemahaman. 

 Siswa mengumpulkan dan 

memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk 

merancang alternatif 

penyelesaian. 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-

Ide (Generating Ideas) 

 Siswa membuat kemungkinan-

kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi 

kelompok. 

Langkah 3: Menyiapkan 

Tindakan (Preparing for Action). 

 Siswa memilih cara 

3.9.2 Menghitung 

luas 

permukaan 

prisma dari 

volume prisma 

yang diketahui 

dengan 

menerapkan 

lebih dari satu 

penyelesaian. 

4.9.2 Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

prisma dari 

volume prisma 

yang diketahui 

dengan 

menerapkan 

lebih dari satu 

Tes 

tertulis, 

dan 

proyek. 

Uraian   3 x 40 

menit 

BSE 

Matematika 

kelas VIII, 

LKS dan 

LTS 
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penyelesaian yang tepat yang 

dapat memunculkan gagasan 

kreatif siswa.  

 Siswa menerapkan pilihan 

penyelesaian yang paling tepat 

untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 Siswa menuliskan kesimpulan 

atau jawaban akhir dari 

permasalahan. 

 Salah satu siswa dari tiap 

perwakilan kelompok untuk 

melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas. 

 Siswa diberikan masalah baru 

yang berkaitan dengan masalah 

luas permukaan prisma dengan 

volume prisma yang diketahui. 

penyelesaian. 

 

 

Luas 

permukaan 

limas 

Langkah 1: Memahami Masalah 

(Understanding Challenge) : 

 Siswa membaca permasalahan 

dengan seksama. 

 Siswa memahami 

permasalahan. 

 Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya guna menambah 

pemahaman. 

 Siswa mengumpulkan dan 

memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk 

merancang alternatif 

penyelesaian. 

3.9.3 Menghitung 

luas 

permukaan 

limas dengan 

menerapkan 

lebih dari satu 

penyelesaian. 

4.9.3 Menyelesaika

n masalah 

kontekstual 

yang berkaitan 

dengan 

menghitung 

Tes 

tertulis, 

dan 

proyek. 

Uraian   2 x 40 

menit 

BSE 

Matematika 

kelas VIII, 

LKS dan 

LTS 
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Langkah 2: Menghasilkan Ide-

Ide (Generating Ideas) 

 Siswa membuat kemungkinan-

kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi 

kelompok. 

Langkah 3: Menyiapkan 

Tindakan (Preparing for Action). 

 Siswa memilih cara 

penyelesaian yang tepat yang 

dapat memunculkan gagasan 

kreatif siswa.  

 Siswa menerapkan pilihan 

penyelesaian yang paling tepat 

untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 Siswa menuliskan kesimpulan 

atau jawaban akhir dari 

permasalahan. 

 Salah satu siswa dari tiap 

perwakilan kelompok untuk 

melaporkan hasil diskusi di 

depan kelas. 

 Siswa diberikan masalah baru 

yang berkaitan dengan masalah 

luas permukaan limas. 

luas 

permukaan 

limas dengan 

menerapkan 

lebih dari satu 

penyelesaian. 
 

 

Volume  

limas 

Langkah 1: Memahami Masalah 

(Understanding Challenge) : 

 Siswa membaca permasalahan 

dengan seksama. 

 Siswa memahami 

3.9.4 Menghitung 

luas 

permukaan 

limas dari 

volume limas 

Tes 

tertulis, 

dan 

proyek. 

Uraian   3 x 40 

menit 

BSE 

Matematika 

kelas VIII, 

LKS dan 

LTS 
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permasalahan. 

 Siswa diberikan kesempatan 

untuk bertanya guna menambah 

pemahaman. 

 Siswa mengumpulkan dan 

memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk 

merancang alternatif 

penyelesaian. 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-

Ide (Generating Ideas) 

 Siswa membuat kemungkinan-

kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi 

kelompok. 

Langkah 3: Menyiapkan 

Tindakan (Preparing for Action). 

 Siswa memilih cara 

penyelesaian yang tepat yang 

dapat memunculkan gagasan 

kreatif siswa.  

 Siswa menerapkan pilihan 

penyelesaian yang paling tepat 

untuk menyelesaikan 

permasalahan. 

 Siswa menuliskan kesimpulan 

atau jawaban akhir dari 

permasalahan. 

 Salah satu siswa dari tiap 

perwakilan kelompok untuk 

melaporkan hasil diskusi di 

yang 

diketahui 

dengan 

menerapkan 

lebih dari 

satu 

penyelesaian. 

4.9.4 Menyelesaik

an masalah 

kontekstual 

yang 

berkaitan 

dengan 

menghitung 

luas 

permukaan 

limas dari 

volume limas 

yang 

diketahui 

dengan 

menerapkan 

lebih dari 

satu 

penyelesaian. 
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depan kelas. 

 Siswa diberikan masalah baru 

yang berkaitan dengan masalah 

luas permukaan limas dengan 

menggunakan volume limas 

yang diketahui. 
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Lampiran 5. RPP 

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 

(RPP) 

 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap  

Alokasi Waktu : 10 JP x 40 Menit (4 Pertemuan) 

 

A. Kompetensi Inti: 

1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. 

2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi 

secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan 

pergaulan dan keberadaannya. 

3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan 

prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. 

4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, 

mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak 

(menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai 

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut 

pandang/teori. 

 

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

Kompetensi Dasar (KD) Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) 

3.9 Membedakan dan menentukan luas 

permukaan dan volume bangun 

ruang sisi datar (kubus, balok, 

prisma, dan limas). 

 

Pertemuan Pertama 

3.9.1 Menghitung luas permukaan prisma 

dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Kedua 

3.9.2 Menghitung luas permukaan prisma 
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dari volume prisma yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Ketiga 

3.9.3 Menghitung luas permukaan limas 

dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Keempat 

3.9.4 Menghitung luas permukaan limas 

dari volume limas yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

4.9 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan luas permukaan 

dan volume bangun ruang sisi datar 

(kubus, balok, prisma, dan limas) 

serta gabungannya. 

Pertemuan Pertama 

4.9.1 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Kedua 

4.9.2 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dari volume 

prisma yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Ketiga 

4.9.3 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Pertemuan Keempat 
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4.9.4 Menyelesaikan masalah kontekstual 

yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dari volume 

limas yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

 

C. Tujuan Pembelajaran 

Pertemuan Pertama 

Melalui model pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual, tanya jawab, 

penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan pendekatan 

saintifik berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis open ended dan 

Lembar Tugas Siswa (LTS) berbasis open ended diharapkan siswa dapat: 

1. menghitung luas permukaan prisma dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

Pertemuan Kedua 

Melalui model pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual, tanya jawab, 

penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan pendekatan 

saintifik berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis open ended dan 

Lembar Tugas Siswa (LTS) berbasis open ended diharapkan siswa dapat: 

1. menghitung luas permukaan prisma dari volume prisma yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dari volume prisma yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

Pertemuan Ketiga 

Melalui model pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual, tanya jawab, 

penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan pendekatan 

saintifik berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis open ended dan 

Lembar Tugas Siswa (LTS) berbasis open ended diharapkan siswa dapat: 



179 
 

 

1. menghitung luas permukaan limas dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

Pertemuan Keempat 

Melalui model pembelajaran Treffinger berbasis kontekstual, tanya jawab, 

penugasan individu dan kelompok, diskusi kelompok, dan pendekatan 

saintifik berbantuan Lembar Kerja Siswa (LKS) berbasis open ended dan 

Lembar Tugas Siswa (LTS) berbasis open ended diharapkan siswa dapat: 

1. menghitung luas permukaan limas dari volume limas yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dari volume limas yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

 

D. Metode, Pendekatan, dan Model Pembelajaran 

1. Metode yang digunakan adalah tanya jawab dan diskusi kelompok. 

2. Pendekatan : Scientific Learning. 

3. Model Pembelajaran : Treffinger berbasis kontekstual. 

 

E. Materi Pembelajaran 

1. Materi pembelajaran regular 

1) Luas Permukaan Prisma (Pertemuan Pertama) 

Coba perhatikan gambar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menunjukkan bahwa kita sering menemukan benda-

benda berbentuk bangun ruang prisma. Kue enting-enting pada gamar 

di atas merupakan salah satu contoh penerapan bentuk bangun ruang 
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prisma segitiga pada kehidupan seharu-hari. Prisma adalah suatu 

bangun ruang yang sisi alas dan sisi atasnya merupakan segi banyak, 

yang dihubungkan dengan sisi tegak. Nama prisma didasarkan pada 

bentuk bidang alasnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada gambar jaring-jaring prisma (b) di atas dapat disimpulkan 

bahwa, 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

= 𝐿 Δ𝐷𝐸𝐹 + 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐿 𝐶𝐴𝐷𝐹 + 𝐿 𝐴𝐵𝐸𝐷 +𝐿 𝐵𝐶𝐹𝐸 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + 𝐴𝐶 × 𝐶𝐹 + 𝐴𝐵 × 𝐴𝐷 + 𝐵𝐶 × 𝐶𝐹 

= 2 × 𝐿 Δ𝐴𝐵𝐶 + (𝐴𝐶 + 𝐴𝐵 + 𝐵𝐶) × 𝐴𝐷 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 Δ𝐴𝐵𝐶 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

= 2 × 𝐿 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

Jadi, secara umum rumus luas permukaan prisma dapat dirumuskan 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + (𝑘𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 

𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖) 

2) Volume Prisma (Pertemuan Kedua) 

Untuk menentukan rumus volume sebuah prisma, marilah kita tinjau 

rumus volume prisma segitiga. Rumus volume prisma segitiga dapat 

diturunkan dari rumus volume balok. Perhatikanlah gambar berikut ini. 

 

 

 

 

(a) (b) 
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Jika balok 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 pada gambar (a) dibagi menjadi dua melalui 

bidang diagonal 𝐴𝐶𝐺𝐸, maka akan diperoleh dua buah prisma segitiga, 

yaitu prisma 𝐴𝐶𝐷. 𝐸𝐺𝐻 dan prisma 𝐴𝐵𝐶. 𝐸𝐹𝐺. Karena bidang 

diagonal balok membagi balok menajadi dua bagian sama besar, maka 

volume balok sama dengan dua kali volume prisma segitiga. Maka 

volume prisma segitiga dapat dirumuskan: 

Volume prisma segitiga =
1

2
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑏𝑎𝑙𝑜𝑘 × 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 

=
1

2
× 𝐴𝐵 × 𝐵𝐶 × 𝐶𝐺 

=
1

2
× (𝑙𝑢𝑎𝑠 𝛥𝐴𝐵𝐶 + 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝛥𝐴𝐶𝐷) × 𝐶𝐺 

=
1

2
× (2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝛥𝐴𝐵𝐶) × 𝐶𝐺 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝛥𝐴𝐵𝐶 × 𝐶𝐺 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

Apakah untuk menentukan rumus volume prisma yang lain dapat 

menggunakan rumus volume prisma segitiga? 

Perhatikan gambar di samping! 

Jika prisma segienam beraturan kita iris pada bidang 

𝐴𝐷𝐽𝐺, bidang diagonal 𝐵𝐸𝐾𝐻, dan bidang diagonal 

𝐶𝐹𝐿𝐼, maka kita akan mendapatkan anam buah prisma 

segitiga beraturan. Maka volume prisma segienam 

dapat dinyatakan dalam bentuk berikut. 

Volume prisma segienam 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹. 𝐺𝐻𝐼𝐽𝐾𝐿 

= 6 × 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑡𝑖𝑔𝑎 𝐵𝐶𝑂. 𝐻𝐼𝑇 

= 6 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝐵𝐶𝑂 × 𝑇𝑂 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑔𝑖𝑒𝑛𝑎𝑚 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐸𝐹 × 𝑇𝑂 

= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

Maka untuk setiap prisma berlaku rumus: 

Volume prisma= 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 

3) Luas Permukaan Limas (Pertemuan Ketiga) 

Coba perhatikan gambar di bawah ini! 
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Gambar di atas merupakan Piramida Louvre yang dikelilingi oleh tiga 

piramida kecil, di taman Museum Louvre di Paris, Prancis. Bangunan 

ini merupakan salah satu contoh penerapan bentuk bangun ruang 

limas segiempat. Limas adalah bangun ruang yang dibentuk dengan 

menghubungkan titik-titik sudut dari alasnya dengan suatu titik yang 

terletak diluar alas tersebut. Ini adalah beberapa contoh model limas 

tegak : 

 

 

 

 

 

Gambar (a) merupakan limas tegak segitiga; gambar (b) merupakan 

limas tegak segi empat. 

 

 

 

 

 

  

Pada gambar jaring-jaring limas (gambar (b)) di atas dapat 

disimpulkan bahwa mencari luas permukaan limas dapat dilakukan 

dengan menghitung semua luas sisi limas tersebut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas 

= luas persegi ABCD + 𝐿 ΔTAB + luas 𝐿 ΔTCD + luas 𝐿 ΔTAD 

= luas alas + jumlah luas seluruh sisi tegak 

(a) (b) 

(a) (b) 
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Jadi, secara umum rumus luas permukaan limas dapat dirumuskan 

sebagai berikut. 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑘𝑎𝑎𝑛 limas = 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + jumlah luas seluruh sisi tegak 

4) Volume Limas (Pertemuan Keempat) 

Untuk menentukan rumus volume limas, dapat 

dicari dengan bantuan sebuah kubus. Perhatikan 

gambar kubus di samping!  

Jika kita membuat semua diagonal ruangnya 

maka diagonal-diagonal tersebut akan 

berpotongan pada satu titik dan membagi kubus 𝐴𝐵𝐶𝐷. 𝐸𝐹𝐺𝐻 menjadi 

enak limas segiempat yang kongruen. Dapatkah 

kamu menyebutkan nama dari keenam limas 

tersebut?  

 Dari uraian di atas dapat diperoleh bahwa luas 

enam limas segiempat sama dengan luas kubus. 

Dengan demikian: 

Volume limas =
1

6
× 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑘𝑢𝑏𝑢𝑠 

=
1

6
× 𝑠3 

=
1

6
× 𝑠 × 𝑠 × 𝑠 

=
1

6
× (𝑠 × 𝑠) × 2 ×

1

2
𝑠 

=
1

6
× 2 × 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑏𝑖𝑑𝑎𝑛𝑔 𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝑇𝑂 

=
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 

Maka, dapat disimpulkan volume limas =
1

3
× 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 

 

2. Materi pembelajaran pengayaan 

Materi pengayaan berupa soal-soal pengembangan dari dasar materi yang 

telah dipelajari pada LKS tentang materi relasi dan fungsi. Soal-soal 

materi pengayaan diantaranya: 
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1. Chen ingin membuat celengan berbentuk prisma segitiga dengan 

menggunakan alumunium. Untuk membuat celengan tersebut, Chen 

perlu menentukan kerangka untuk membuat celengan dengan ukuran 

sisi alas 15 cm, 18 cm, dan 15 cm, serta tinggi celengan 25 cm. 

Tentukan luas alumunium minimal yang diperlukan untuk membuat 

celengan tersebut (sebelum dilubangi) menggunakan dua cara 

berbeda  dengan satu jawaban benar! 

2. Diketahui bak mandi berbentuk prisma segiempat memiliki panjang 

dan lebar sisi alas berturut-turut 150 cm dan 90 cm serta memiliki 

tinggi 500 cm. Hitunglah banyak air yang mampu ditampung pada bak 

tersebut menggunakan dua cara berbeda  dengan satu jawaban benar! 

3. Piramida Louvre merupakan sebuah piramida kaca dan besi besar, 

dikelilingi oleh tiga piramida kecil, di taman Museum Louvre di Paris, 

Prancis. Piramida utama berperan sebagai pintu masuk utama ke 

museum. Piramida ini memiliki ukuran panjang sisi 35 m dan tinggi 

piramida 21 m. Tentukan luas permukaan piramida Louvre tersebut ) 

menggunakan dua cara berbeda  dengan satu jawaban benar! 

4. Diketahui  sebuah dus mini berbentuk limas yang mempunyai alas 

trapesium dengan ukuran sisi yang sejajar yaitu 32 cm dan 20 cm. 

Volume dus mini tersebut 2.080 cm
3
 dan tinggi dus mini tersebut 

adalah 30 cm. Sedangkan tinggi sisi tegak bagian depan sama dengan 

bagian belakang yaitu 31 cm dan tinggi sisi tegak bagian samping 

kanan sama dengan bagian samping kiri yaitu 32 cm.  Sketsalah bentuk 

dus mini tersebut dan hitunglah luas permukaan dus mini jika dus mini 

tersebut dirancang dengan tutup! Kerjakan dengan menggunakan dua 

cara yang berbeda ! 

3. Materi pembelajaran remedial 

Materi remidial berupa soal-soal dengan dasar materi yang telah dipelajari 

yang terdapat pada LKS serta bimbingan secara personal tentang materi 

prisma dan limas. Soal-soal materi remidial diantaranya: 

1. Suho mendapatkan hadiah sebuah kotak musik dengan bentuk prisma 

segiempat dengan alas persegi panjang. Ukuran sisi alas kotak musik 
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tersebut adalah  15 x 7  dan tingginya 30 cm. Tentukan luas permukaan 

kotak musik tersebut dengan menggunakan dua cara berbeda dan 

satu jawaban benar! 

2. Guru memberikan sehun tugas untuk membuat 

bangun ruang limas segiempat dari kertas karton 

seperti gambar di samping! 

Ukuran sisi alas limas tersebut adalah 10 x 10  

dengan tinggi limas 12 cm. Tentukan luas karton 

minimal yang Sehun butuhkan untuk membuat lima limas tersebut! 

Gunakan dua cara yang berbeda dengan satu jawaban benar! 

 

F. Langkah-langkah Pembelajaran 

1. Pertemuan Ke-1 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa dan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. 

2) Siswa dikondisikan secara psikis dengan cara meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai sebagai perwujudan nilai 

karakter religius, kemudian mengecek kehadiran siswa dengan melakukan 

presensi. 

3) Siswa dikondisikan secara fisik agar siap mengikuti proses pembelajaran, 

seperti meminta siswa untuk membersihkan papan tulisnya yang kotor, 

merapikan pakaian, meyiapkan buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat 

tulis serta meminta siswa memerhatikan ke sekelilingnya apabila terdapat 

sampah untuk dibuang di tempatnya sebagai wujud sikap integritas melalui 

menjaga lingkungan sekolah. 

4) Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan informasi materi yang akan 

dipelajari yaitu luas permukaan prisma. 

5) Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemauan ini yaitu apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat:  

1. menghitung luas permukaan prisma dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian; 
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2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

6) Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Treffinger yaitu 

memahami masalah, menghasilkan ide-ide, dan menyiapkan tindakan. 

7) Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui video motivasi tentang 

makna bersyukur, kemudian guru meminta siswa untuk menyampaikan apa 

yang bisa dipelajari dari video tersebut untuk melatih kemampuan siswa dalam 

komunikasi. 

8) Guru menyampakan manfaat dari materi yang dipelajari, salah satunya adalah 

untuk menghitung luas kain yang digunakan untuk membuat tenda. 

9) Guru menyampaikan contoh penerapan materi luas permukaan prisma secara 

kontekstual pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada bangunan di sekitar 

lingkungan rumah yang berbentuk prisma seperti atap rumah. 

10) Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi prasyarat yaitu konsep 

prisma, luas segitiga dan segiempat. Misalnya guru bertanya sebagai berikut. 

a) Berdasarkan gambar di bawah ini, sebutkan nama prisma tersebut! 

 

b) Gambarkan jaring-jaring prisma di bawah ini!  

 

 

 

 

 

  

c) Dari jaring-jaring prisma pada c), tentukan luas masing-masing bangun 
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datar pada jaring-jaring tersebut! 

d) Sebutkan rumus dari luas permukaan prisma! 

11) Guru mempersilahkan siswa bertanya jika belum memahami materi prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
Prosedur 

Newman 

Langkah 1: Memahami Masalah (Understanding 

Challenge) 

1) Guru memberikan permasalahan yang akan dijadikan 

proyek terkait materi luas permukaan prisma yang dapat 

mendorong siswa untuk berpikir kritis. Masalah yang 

diberikan adalah mengenai bungkus coklat. Masalah 

dikaitakan dengan kehidupan sehari-hari  dengan tujuan 

siswa dapat menerapkan materi matematika secara 

kontekstual. Berikut adalah permasalahan yang 

diberikan, 

 

“Bungkus cokelat “TOBLERONE” berbentuk prisma 

segitiga mempunya tinggi 20 cm, panjang bidang alasnya 

10 cm dan tinggi bidang alasnya 12 cm. Tentukan luas 

permukaannya dengan menggunakan lebih dari satu cara 

dengan satu penyelesaian!”.  

2) Siswa mengamati masalah dan berpikir secara mandiri 

mengenai ide penyelesaian masalah yang disajikan. 

(mengamati) 

3) Guru menjelaskan sintaks prosedur Newman yaitu 

membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), tranformasi (transformation), 

kemampuan memproses (process skill), dan penulisan 
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(encoding). 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

permasalahan luas bungkus coklat dan mengenai konsep 

prosedur Newman. (menanya) 

5) Guru mereview materi sebelumnya yang menjadi materi 

prasyarat dan mengaitkannya dengan masalah yang 

disajikan. Misalnya luas segitiga dan luas persegi panjang 

untuk mengumpulkan informasi apa saja yang diperlukan 

untuk menghitung luas bungkus coklat. (mengumpulkan 

informasi) 

6) Siswa menentukan luas bungkus coklat berdasarkan 

informasi prasyarat yang sudah diketahui dengan 

dibimbing oleh guru sehingga siswa mampu berpikir 

kritis. (menalar) 

7) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang tiap 

kelompok terdiri atas 4 orang dengan masing-masing 

kelompok mempunyai anggota berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

8) Setiap kelompok diberikan LKS (Lampiran 7) dan LTS 

(Lampiran 8)  mengenai luas permukaan prisma. 

9) Siswa membaca permasalahan dalam LKS (Lampiran 7) 

tentang luas permukaan prisma yang mengaitkan 

masalah masalah dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

bungkus coklat berbentuk prisma segitiga secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi. (mengamati) 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya guna 

menambah pemahamannya tentang masalah yang muncul. 

(menanya) 

11) Siswa mengumpulkan dan memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk merancang alternatif penyelesaian 

dari permasalahan mengenai luas permukaan bungkus 
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coklat berbentuk prisma segitiga secara berkelompok 

sebagai perwujudan nilai karakter gotong royong dan 

kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide matematis 

yaitu menggunakan lebih dari satu cara dengan satu 

penyelesaian yang benar dan berpikir kreatif pada 

siswa. (mengumpulkan informasi) 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-Ide (Generating Ideas) 

12) Siswa memunculkan ide – ide matematis dan berpikir 

kreatif untuk membuat kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat pada LKS (Lampiran 7) dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi kelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi 

mengenai masalah menentukan luas permukaan bungkus 

coklat yang berbentuk prisma segitiga yaitu dengan 

menerapkan cara jaring-jaring prisma segitiga dan 

rumus luas prisma secara umum. 

 

Transformasi 

Langkah 3: Menyiapkan Tindakan (Preparing for Action). 

13) Siswa memilih cara penyelesaian yang tepat yaitu 

menggunakan cara jaring-jaring prisma segitiga dan 

rumus luas prisma secara umum untuk menentukan 

luas permukaan bungkus coklat berbentuk prisma segitiga 

melalui diskusi kelompok sebagai perwujudan nilai 

karakter gotong royong dan kolaborasi.  

14) Siswa menerapkan pilihan penyelesaian yang paling tepat 

yaitu menggunakan cara jaring-jaring prisma segitiga 

dan rumus luas prisma secara umum dengan satu 

jawaban yang benar mengenai masalah menentukan luas 

permukaan luas permukaan bungkus coklat. (menalar) 

15) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

mengenai luas permukaan bungkus coklat berbentuk 

prisma segitiga.  

16) Guru menunjuk salah satu siswa dari tiap perwakilan 
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kelompok untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas mengenai menentukan luas permukaan 

bungkus coklat berbentuk prisma segitiga. Sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap jawaban yang telah diperoleh. 

(mengkomunikasikan) 

17) Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang 

maju.  

18) Siswa mendengarkan konfirmasi yang diberikan berkaitan 

dengan hasil diskusi dan tanggapan siswa sebagai 

perwujudan sikap mandiri terhadap diri sendiri.  

19) Siswa mengamati kasus selanjutnya pada LTS (Lampiran 

8) mengenai masalah menentukan luas permukaan 

bungkus coklat berbentuk prisma segilima secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi. (mengamati) 

20) Siswa mengumpulkan informasi pada kasus yang ada di 

LTS (Lampiran 8) dan menuliskan fakta-fakta yang ada 

untuk menemukan pemahaman mengenai masalah 

menentukan luas permukaan bungkus coklat berbentuk 

prisma segilima menggunakan dua cara yang berbeda 

dengan satu penyelesaian benar secara berkelompok 

sebagai perwujudan nilai karakter gotong royong dan 

kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide matematis 

yaitu menggunakan lebih dari satu cara dengan satu 

penyelesaian yang benar dan berpikir kreatif pada siswa 

(mengumpulkan informasi) 

21) Siswa secara kreatif menentukan alternatif-alternatif 

penyelesaian yaitu dengan membagi sisi alas menjadi dua 

bagian yaitu trapesium dan persegi panjang, untuk 

menentukan luas permukaan bungkus coklat berbentuk 

prisma segilima.  

22) Siswa menerapkan penyelesaian-penyelesaian yang paling 
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tepat yaitu cara pertama dengan membagi sisi alas 

secara horizontal dan cara kedua membagi sisi alas 

secara vertikal dengan satu penyelesaian benar pada 

LTS (Lampiran 8)  untuk luas permukaan bungkus coklat 

berbentuk prisma segilima. (menalar) 

23) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

penyelesaian-penyelesaian yang ditemukan mengenai 

masalah menentukan luas permukaan bungkus coklat 

berbentuk prisma segilima.  

24) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS dan LTS 

mengenai luas permukaan prisma. 

memproses 

 

 

 

 

Penulisan 

 

Kegiatan Penutup 

1) Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi terkait hasil 

pembelajaran hari ini yang meliputi refleksi materi dari awal hingga akhir, 

refleksi sikap, refleksi strategi yang digunakan siswa dalam penyelesaian 

masalah, dan guru memfasilitasi siswa dalam menyusun kesimpulan materi 

luas permukaan prisma. 

2) Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum dipahami. 

3) Siswa mengerjakan soal Kuis (Lampiran 9) untuk mengecek pemahaman 

mengenai ukuran cetakan roti berbentuk prisma segitiga dalam waktu 15 

menit. 

4) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban Kuis (Lampiran 9) yang telah 

dikerjakan. 

5) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

6) Guru memberikan tugas mengenai luas permukaan prisma di Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VIII semester 2  halaman  144 nomor 3  

menggunakan dua cara yang berbeda dengan satu jawaban benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

7) Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya 

yaitu volume prisma. 

8) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa berupa untaian kata “setiap 

20 
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orang terlahir dengan kemampuan dan keterampilan masing-masing, tidak  

mungkin jika semua orang bisa menguasai matematika, namun berusaha dan 

berdoa adalah kunci untuk menaklukan dunia begitupun matematika”. 

9) Siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam dari 

guru. 

 

2. Pertemuan Ke-2 ( 3 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa dan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. 

2) Siswa dikondisikan secara psikis dengan cara meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai sebagai perwujudan nilai 

karakter religius, kemudian mengecek kehadiran siswa dengan melakukan 

presensi. 

3) Siswa dikondisikan secara fisik agar siap mengikuti proses pembelajaran, 

seperti meminta siswa untuk membersihkan papan tulisnya yang kotor, 

merapikan pakaian, meyiapkan buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat 

tulis serta meminta siswa memerhatikan ke sekelilingnya apabila terdapat 

sampah untuk dibuang di tempatnya sebagai wujud sikap integritas melalui 

menjaga lingkungan sekolah. 

4) Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan informasi materi yang akan 

dipelajari yaitu volume prisma. 

5) Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemauan ini yaitu apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat:  

1. menghitung luas permukaan prisma dari volume prisma yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan prisma dari volume prisma yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

6) Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Treffinger yaitu 

memahami masalah, menghasilkan ide-ide, dan menyiapkan tindakan. 

10 
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7) Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui video motivasi tentang 

makna bekerjasama dalam kebaikan, kemudian guru meminta siswa untuk 

menyampaikan apa yang bisa dipelajari dari video tersebut untuk melatih 

kemampuan siswa dalam komunikasi. 

8) Guru menyampaikan manfaat mempelajari volume prisma salah satunya untuk 

menentukan luas permukaan kolam renang berbentuk prisma segiempat. 

9) Guru menyampaikan contoh penerapan materi volume prisma secara 

kontekstual pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada bangunan di sekitar 

lingkungan rumah yang berbentuk prisma seperti kotak coklat. 

10) Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi prasyarat yaitu konsep 

prisma, luas segitiga dan segiempat dengan bimbingan oleh guru. Misalnya 

guru bertanya sebagai berikut. 

a) Diketahui volume kubus 1.728 cm
3
. Tentukan luas permukaan kubus 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda! 

b) Sebutkan rumus volume prisma secara umum! 

11) Guru mempersilahkan siswa bertanya jika belum memahami materi prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
Prosedur 

Newman 

Langkah 1: Memahami Masalah (Understanding 

Challenge) 

1) Guru memberikan permasalahan yang akan dijadikan 

proyek terkait materi luas permukaan prisma yang dapat 

mendorong siswa untuk berpikir kritis. Masalah yang 

diberikan adalah mengenai bungkus coklat. Masalah 

dikaitakan dengan kehidupan sehari-hari  dengan tujuan 

siswa dapat menerapkan materi matematika secara 

kontekstual. Berikut adalah permasalahan yang 

diberikan, 
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“Perhatikan gambar akuarium dengan tutup di atas!  

Diketahui volume akuarium 1.440 cm
3
 dengan panjang 

dan lebar sisi alas berturut-turut 20 cm dan 12 cm. 

Hitunglah luas permukaan akuarium dengan tutup tersebut 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda!”  

2) Siswa mengamati masalah dan berpikir secara mandiri 

mengenai ide penyelesaian masalah yang disajikan. 

(mengamati) 

3) Guru menjelaskan kembali mengenai sintaks prosedur 

Newman yaitu membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), tranformasi (transformation), 

kemampuan memproses (process skill), dan penulisan 

(encoding) agar bisa menyelesaikan soal yang tepat dan 

benar. 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

permasalahan luas permukaan akuarium dan penggunaan 

prosedur Newman dalam menyelesaikan permasalahan di 

atas. (menanya) 

5) Guru mereview materi sebelumnya yang menjadi materi 

prasyarat dan mengaitkannya dengan masalah yang 

disajikan. Misalnya luas persegi panjang dan volume 

prisma untuk mengumpulkan informasi apa saja yang 

diperlukan untuk menghitung luas permukaan akuarium. 

(mengumpulkan informasi) 
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6) Siswa menentukan luas permukaan akuarium berdasarkan 

informasi prasyarat yang sudah diketahui dengan 

dibimbing oleh guru sehingga siswa mampu berpikir 

kritis. (menalar) 

7) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang tiap 

kelompok terdiri atas 4 orang dengan masing-masing 

kelompok mempunyai anggota berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

8) Setiap kelompok diberikan (Lampiran 10) dan LTS 

(Lampiran 11)  mengenai menentukan luas permukaan 

prisma dari volume prisma yang diketahui. 

9) Siswa membaca permasalahan dalam LKS (Lampiran 10) 

tentang menentukan luas permukaan prisma dari volume 

prisma yang mengaitkan masalah dengan kehidupan 

sehari-hari yaitu akuarium berbentuk prisma segiempat 

dengan tutup secara berkelompok sebagai perwujudan 

nilai karakter gotong royong dan kolaborasi. 

(mengamati) 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya guna 

menambah pemahamannya tentang masalah mengenai 

luas permukaan akurium berbentuk prisma segiempat 

dengan tutup. (menanya) 

11) Siswa mengumpulkan dan memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk merancang alternatif penyelesaian 

dari permasalahan mengenai luas permukaan akuarium 

berbentuk prisma segiempat dengan tutup secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide 

matematis yaitu menggunakan lebih dari satu cara 

dengan satu penyelesaian yang benar dan berpikir 

kreatif pada siswa. (mengumpulkan informasi) 
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12) Siswa memunculkan ide – ide matematis dan berpikir 

kreatif untuk membuat kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat pada LKS (Lampiran 10) dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi kelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi 

mengenai masalah menentukan luas permukaan akuarium 

yang berbentuk prisma segiempat dengan tutup yaitu 

dengan menerapkan cara jaring-jaring prisma 

segiempat dan rumus luas prisma secara umum. 

Transformasi 

Langkah 3: Menyiapkan Tindakan (Preparing for Action). 

13) Siswa memilih cara penyelesaian yang tepat yaitu 

menggunakan cara jaring-jaring prisma segiempat dan 

rumus luas prisma secara umum untuk menentukan 

luas permukaan akuarium berbentuk prisma segiempat 

dengan tutup melalui diskusi kelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi.  

14) Siswa menerapkan pilihan penyelesaian yang paling tepat 

yaitu menggunakan cara jaring-jaring prisma segiempat 

dan rumus luas prisma secara umum dengan satu 

jawaban yang benar mengenai masalah menentukan luas 

permukaan luas permukaan akuarium. (menalar) 

15) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

permasalahan mengenai luas permukaan akurium 

berbentuk prisma segiempat dengan tutup.  

16) Guru menunjuk salah satu siswa dari tiap perwakilan 

kelompok untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas mengenai menentukan luas permukaan 

akuarium berbentuk prisma segiempat dengan tutup 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jawaban yang 

telah diperoleh. (mengkomunikasikan) 

17) Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang 

maju.  
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18) Siswa mendengarkan konfirmasi yang diberikan berkaitan 

dengan hasil diskusi dan tanggapan siswa sebagai 

perwujudan sikap mandiri terhadap diri sendiri.  

19) Siswa mengamati kasus selanjutnya pada LTS (Lampiran 

11) mengenai masalah menentukan luas permukaan 

mangkuk berbentuk prisma segienam secara berkelompok 

sebagai perwujudan nilai karakter gotong royong dan 

kolaborasi. (mengamati) 

20) Siswa mengumpulkan informasi pada kasus yang ada di 

LTS (Lampiran 11) dan menuliskan fakta-fakta yang ada 

untuk menemukan pemahaman mengenai masalah 

menentukan luas permukaan mangkuk berbentuk prisma 

segienam menggunakan dua cara yang berbeda dengan 

satu penyelesaian benar secara berkelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi 

sehingga memunculkan ide-ide matematis yaitu 

menggunakan lebih dari satu cara dengan satu 

penyelesaian yang benar dan berpikir kreatif pada siswa 

(mengumpulkan informasi) 

21) Siswa secara kreatif menentukan alternatif-alternatif 

penyelesaian yaitu dengan membagi sisi alas menjadi dua 

bagian pada cara satu dan menjadi tiga bagian pada cara 

tiga, untuk menentukan luas permukaan mangkuk 

berbentuk prisma segienam. 

22) Siswa menerapkan penyelesaian-penyelesaian yang paling 

tepat yaitu cara pertama dengan membagi sisi alas 

menjadi dua trapesium yang sama dan cara kedua 

membagi sisi alas menjadi dua segitiga yang sama dan 

satu persegi panjang dengan satu jawaban benar pada 

LTS (Lampiran 11)  untuk luas permukaan mangkuk 

berbentuk prisma segienam. (menalar) 

23) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 
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penyelesaian-penyelesaian yang ditemukan mengenai 

masalah menentukan luas permukaan mangkuk berbentuk 

prisma segienam.  

24) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS dan LTS 

mengenai luas permukaan prisma dari volume prisma 

yang diketahui. 
 

Kegiatan Penutup 

1) Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi terkait hasil 

pembelajaran hari ini yang meliputi refleksi materi dari awal hingga akhir, 

refleksi sikap, refleksi strategi yang digunakan siswa dalam penyelesaian 

masalah, dan guru memfasilitasi siswa dalam menyusun kesimpulan materi 

volume prisma. 

2) Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum dipahami. 

3) Siswa mengerjakan soal Kuis (Lampiran 12) untuk mengecek pemahaman 

mengenai menentukan banyak keramik yang dibutuhkan untuk membuat 

kolam renang dalam waktu 15 menit.  

4) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban Kuis (Lampiran 12) yang telah 

dikerjakan. 

5) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

6) Guru memberikan tugas mengenai volume prisma untuk menentukan luas 

permukaan prisma di Buku Siswa Matematika untuk Kelas VIII semester 2 

halaman 180 nomor 8 dan cara pengerjaanya dengan prosedur Newman serta 

menggunakan dua cara yang berbeda dengan satu jawaban benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

7) Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya 

yaitu luas permukaan limas. 

8) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa berupa untaian kata “kamu akan 

mendapatkan ketenangan secara fisik dan mental apabila menjalani hidup 

dengan ikhlas, syukuri apa yang diberikan oleh-Nya karena Dia Maha 

segalanya”. 

9) Siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam dari 
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guru. 

 

3. Pertemuan Ke-3 ( 2 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa dan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. 

2) Siswa dikondisikan secara psikis dengan cara meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai sebagai perwujudan nilai 

karakter religius, kemudian mengecek kehadiran siswa dengan melakukan 

presensi. 

3) Siswa dikondisikan secara fisik agar siap mengikuti proses pembelajaran, 

seperti meminta siswa untuk membersihkan papan tulisnya yang kotor, 

merapikan pakaian, meyiapkan buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat 

tulis serta meminta siswa memerhatikan ke sekelilingnya apabila terdapat 

sampah untuk dibuang di tempatnya sebagai wujud sikap integritas melalui 

menjaga lingkungan sekolah. 

4) Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan informasi materi yang akan 

dipelajari yaitu luas permukaan limas. 

5) Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemuan ini yaitu apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat:  

1. menghitung luas permukaan limas dengan menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

6) Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Treffinger yaitu 

memahami masalah, menghasilkan ide-ide, dan menyiapkan tindakan. 

7) Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui video motivasi mengenai 

konsentrasi, kemudian guru meminta siswa untuk menyampaikan apa yang 

bisa dipelajari dari video tersebut untuk melatih kemampuan siswa dalam 

komunikasi. 

8) Guru menyampaikan manfaat dari materi yang dipelajari, salah satunya adalah 
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untuk menghitung luas permukaan rubik berbentuk limas. 

9) Guru menyampaikan contoh penerapan materi luas permukaan prisma secara 

kontekstual pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada bangunan di sekitar 

lingkungan rumah yang berbentuk limas seperti atap rumah. 

10) Siswa dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi prasyarat yaitu konsep 

limas, pythagoras, luas segitiga dan segiempat. Misalnya guru bertanya 

sebagai berikut. 

a) Cermati gambar dibawah ini! 

 

Tempat lampu berbentuk? 

b) Berdasarkan gambar tersebut, sebutkan nama limas tersebut? 

 

c) Gambarkan jaring-jaring dari ponit b) dan sebutkan rumus luas masing-

masing bangun datar pada jaring-jaring tersebut! 

d) Sebutkan rumus dari luas permukaan limas secara? 

e) Sebutkan rumus menemukan ukuran sisi miring atau hipotenusa pada 

segitiga siku-siku! 

11) Guru mempersilahkan siswa bertanya jika belum memahami materi prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
Prosedur 

Newman 

Langkah 1: Memahami Masalah (Understanding  
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Challenge) 

1) Siswa memberikan permasalahan yang akan dijadikan 

proyek terkat materi luas permukaan limas yang dapat 

mendorong siswa untuk berpikir kritis. Masalah yang 

diberikan adalah mengenai kotak permen. Masalah 

dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari  dengan tujuan 

siswa dapat menerapkan materi matematika secara 

kontekstual. Berikut adalah permasalahan yang 

diberikan,  

 

“Sebuah kotak permen pesta pernikahan berbentuk limas 

segiempat dengan panjang sisi 10 cm dan tinggi kotak 15 

cm. Gambarlah sketsa kotak permen tersebut dan tentukan 

luas permukaan kotak permen pernikahan dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda dan satu jawaban 

benar!” (mengamati) 

2) Siswa mengamati masalah dan berpikir secara 

mandiri mengenai ide penyelesaian masalah yang 

disajikan. (mengamati) 

3) Guru menjelaskan kembali sintaks prosedur Newman 

yaitu membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), tranformasi (transformation), 

kemampuan memproses (process skill), dan penulisan 

(encoding). 
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4) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

permasalahan luas permukaan kotak permen dengan 

menerapkan prosedur Newman. (menanya) 

5) Guru mereview materi sebelumnya yang menjadi materi 

prasyarat dan mengaitkannya dengan masalah yang 

disajikan. Misalnya luas segitiga, luas persegi panjang, 

dan pythagoras untuk mengumpulkan informasi apa saja 

yang diperlukan untuk menentukan luas permukaan kotak 

permen. (mengumpulkan informasi) 

6) Siswa menentukan luas permukaan kotak permen 

berdasarkan informasi prasyarat yang sudah diketahui 

dengan dibimbing oleh guru sehingga siswa mampu 

berpikir kritis. (menalar) 

7) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang tiap 

kelompok terdiri atas 4 orang dengan masing-masing 

kelompok mempunyai anggota berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

8) Setiap kelompok diberikan LKS (Lampiran 13) dan LTS 

(Lampiran 14)  mengenai luas permukaan limas. 

9) Siswa membaca permasalahan dalam LKS (Lampiran 13) 

tentang luas permukaan limas yang mengaitkan masalah 

masalah dengan kehidupan sehari-hari yaitu kotak 

permen berbentuk limas segiempat secara berkelompok 

sebagai perwujudan nilai karakter gotong royong dan 

kolaborasi. (mengamati) 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya guna 

menambah pemahamannya tentang masalah luas 

permukaan kotak permen pesta pernikahan berbentuk 

limas segiempat. (menanya) 

11) Siswa mengumpulkan dan memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk merancang alternatif penyelesaian 

dari permasalahan mengenai luas permukaan kotak 
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permen berbentuk limas segiempat secara berkelompok 

sebagai perwujudan nilai karakter gotong royong dan 

kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide matematis 

yaitu menggunakan lebih dari satu cara dengan satu 

penyelesaian yang benar dan berpikir kreatif pada 

siswa. (mengumpulkan informasi) 

 

 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-Ide (Generating Ideas) 

12) Siswa memunculkan ide-ide matematis dan berpikir 

kreatif untuk membuat kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat pada LKS (Lampiran 13) dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi kelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi 

mengenai masalah menentukan luas permukaan kotak 

permen yang berbentuk limas segiempat yaitu dengan 

menerapkan cara jaring-jaring limas segiempat dan 

rumus luas limas secara umum. 

 

Transformasi 

Langkah 3: Menyiapkan Tindakan (Preparing for Action). 

13) Siswa memilih cara penyelesaian yang tepat yaitu 

menggunakan cara jaring-jaring limas segiempat  dan 

rumus luas limas secara umum untuk menentukan luas 

permukaan kotak permen berbentuk limas segiempat 

melalui diskusi kelompok sebagai perwujudan nilai 

karakter gotong royong dan kolaborasi.  

14) Siswa menerapkan pilihan penyelesaian yang paling tepat 

yaitu menggunakan cara jaring-jaring limas segiempat 

dan rumus luas limas secara umum dengan satu 

jawaban yang benar mengenai masalah menentukan luas 

permukaan luas permukaan kotak permen. (menalar) 

15) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

permasalahan mengenai luas permukaan kotak permen 

pesta pernikahan berbentuk limas segiempat.  

16) Guru menunjuk salah satu siswa dari tiap perwakilan 
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kelompok untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas mengenai menentukan luas permukaan kotak 

permen berbentuk limas segiempat. Sebagai bentuk 

tanggung jawab terhadap jawaban yang telah diperoleh. 

(mengkomunikasikan) 

17) Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang 

maju.  

18) Siswa mendengarkan konfirmasi yang diberikan berkatan 

dengan hasil diskusi dan tanggapan siswa sebagai 

perwujudan sikap mandiri terhadap diri sendiri.  

19) Siswa mengamati kasus selanjutnya pada LTS (Lampiran 

14) mengenai masalah menentukan luas permukaan 

miniatur berbentuk limas beraturan dengan alas persegi 

secara berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter 

gotong royong dan kolaborasi. (mengamati) 

20) Siswa mengumpulkan informasi pada kasus yang ada di 

LTS (Lampiran 14) dan menuliskan fakta-fakta yang ada 

untuk menemukan pemahaman mengenai masalah 

menentukan luas permukaan miniatur berbentuk limas 

beraturan dengan alas persegi menggunakan dua cara 

yang berbeda dengan satu penyelesaian benar secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide 

matematis yaitu menggunakan lebih dari satu cara 

dengan satu penyelesaian yang benar dan berpikir 

kreatif pada siswa (mengumpulkan informasi) 

21) Siswa secara kreatif menentukan alternatif-alternatif 

penyelesaian yaitu dengan menggunakan jaring-jaring dan 

luas permukaan secara umum.  

22) Siswa menerapkan penyelesaian-penyelesaian yang paling 

tepat yaitu cara pertama dengan menggunakan jaring-

jaring limas segiempat dan cara kedua dengan 
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menggunakan rumus luas permukaan limas secara 

umum dengan satu jawaban benar pada LTS (Lampiran 

14)  untuk luas permukaan miniatur berbentuk limas 

beraturan dengan alas persegi. (menalar) 

23) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

penyelesaian-penyelesaian yang ditemukan mengenai 

masalah menentukan luas permukaan miniatur berbentuk 

limas beraturan dengan alas persegi.  

24) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS dan LTS 

mengenai luas permukaan limas. 

 

 

 

 

Penulisan 

 

Kegiatan Penutup 

1) Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi terkait hasil 

pembelajaran hari ini yang meliputi refleksi materi dari awal hingga akhir, 

refleksi sikap, refleksi strategi yang digunakan siswa dalam penyelesaian 

masalah, dan guru memfasilitasi siswa dalam menyusun kesimpulan materi 

luas permukaan limas. 

2) Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum dipahami. 

3) Siswa mengerjakan soal Kuis (Lampiran 15) untuk mengecek pemahaman 

mengenai ukuran dus mini berbentuk limas dengan alas berbentuk trapesium 

dalam waktu 15 menit. 

4) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban Kuis (Lampiran15) yang telah 

dikerjakan. 

5) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

6) Guru memberikan tugas mengenai luas permukaan limas di Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VIII semester 2  halaman  152 nomor 3 bagian b  

menggunakan dua cara yang berbeda dengan satu jawaban benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

7) Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi selanjutnya 

yaitu volume limas. 

8) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa berupa untaian kata “tidak ada 

pertemuan yang sia-sia, ambillah setiap pelajaran dari setiap pertemuan yang 
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kalian alami, lihat manfaatnya ntah itu untuk hari ini besok atau bahkan nanti”. 

9) Siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam dari 

guru. 

 

4. Pertemuan Ke-4 ( 3 x 40 menit ) Waktu 

Kegiatan Pendahuluan 

1) Siswa dan guru melakukan pembukaan dengan salam pembuka. 

2) Siswa dikondisikan secara psikis dengan cara meminta salah satu siswa untuk 

memimpin doa sebelum pembelajaran dimulai sebagai perwujudan nilai 

karakter religius, kemudian mengecek kehadiran siswa dengan melakukan 

presensi. 

3) Siswa dikondisikan secara fisik agar siap mengikuti proses pembelajaran, 

seperti meminta siswa untuk membersihkan papan tulisnya yang kotor, 

merapikan pakaian, meyiapkan buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat 

tulis serta meminta siswa memerhatikan ke sekelilingnya apabila terdapat 

sampah untuk dibuang di tempatnya sebagai wujud sikap integritas melalui 

menjaga lingkungan sekolah. 

4) Siswa memperhatikan guru saat menyampaikan informasi materi yang akan 

dipelajari yaitu volume limas. 

5) Siswa mendengarkan guru saat menyampaikan tujuan pembelajaran pada 

pertemauan ini yaitu apabila materi/tema/ projek ini kerjakan  dengan baik dan 

sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat: 

1. menghitung luas permukaan limas dari volume limas yang diketahui 

dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian; 

2. menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung 

luas permukaan limas dari volume limas yang diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

6) Siswa memperhatikan guru saat menjelaskan mekanisme pelaksanaan 

pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran Treffinger yaitu 

memahami masalah, menghasilkan ide-ide, dan menyiapkan tindakan. 

7) Guru memberikan motivasi kepada siswa melalui video motivasi tentang 

makna jangan takut menjadi diri sendiri, kemudian guru meminta siswa untuk 
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menyampaikan apa yang bisa dipelajari dari video tersebut untuk melatih 

kemampuan siswa dalam komunikasi. 

8) Guru menyampaikan manfaat dari materi yang dipelajari, salah satunya adalah 

untuk menghitung luas permukaan botol parfum berbentuk limas. 

9) Guru menyampaikan contoh penerapan materi volume limas secara 

kontekstual pada kehidupan sehari-hari, yaitu pada makanan di sekitar 

lingkungan rumah yang berbentuk limas seperti botok, meniran, dan bunga 

rampai. 

10) Guru dan siswa melakukan tanya jawab terkait materi prasyarat yaitu konsep 

prisma, luas segitiga dan segiempat. Misalnya guru bertanya sebagai berikut. 

Contoh apersepsi yang digunakan: 

a) Sebuah prisma dengan alas berbentuk segitiga siku-siku. Panjang sisi salah 

satu siku-sikunya yaitu 2,5 m. Tinggi dan volume prisma berturut-turut 

adalah 4 m dan 10 m
3
 . Hitunglah luas permukaan prisma tersebut dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda! 

b) Sebutkan rumus volume limas secara umum! 

11) Guru mempersilahkan siswa bertanya jika belum memahami materi prasyarat. 

Kegiatan Inti 

Kegiatan Pembelajaran 
Prosedur 

Newman 

Langkah 1: Memahami Masalah (Understanding 

Challenge) 

1) Guru memberikan permasalahan yang akan dijadikan 

proyek terkait materi volume limas yang dapat mendorong 

siswa untuk berpikir kritis. Masalah yang diberikan 

adalah mengenai botol minyak wangi berbentuk limas 

segiempat. Masalah dikaitkan dengan kehidupan sehari-

hari  dengan tujuan siswa dapat menerapkan materi 

matematika secara kontekstual. Berikut adalah 

permasalahan yang diberikan, 
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“Diketahui  sebuah minyak wangi “BLUE SPACE” 

berbentuk limas segiempat dengan alas persegi. Volume 

minyak wangi tersebut 100 ml dan memiliki tinggi 15 cm. 

Sketsalah bentuk botol minyak wangi tersebut dan 

hitunglah luas permukaan botol minyak wangi minimal! 

Kerjakan dengan menggunakan dua cara yang berbeda 

dan satu jawaban benar!” 

2) Siswa mengamati masalah dan berpikir secara mandiri 

mengenai ide penyelesaian masalah yang disajikan. 

(mengamati) 

3) Guru menjelaskan kembali sintaks prosedur Newman 

yaitu membaca (reading), memahami masalah 

(comprehension), tranformasi (transformation), 

kemampuan memproses (process skill), dan penulisan 

(encoding). 

4) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya mengenai 

permasalahan luas permukaan minimal botol minyak 

wangi berbentuk limas segiempat menggunakan prosedur 

Newman. (menanya) 

5) Guru mereview materi sebelumnya yang menjadi materi 

prasyarat dan mengaitkannya dengan masalah yang 

disajikan. Misalnya luas segitiga, luas persegi, dan 

pythagoras untuk mengumpulkan informasi apa saja yang 

diperlukan untuk menentukan luas permukaan minimal 

botol minyak wangi berbentuk limas segiempat. 
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(mengumpulkan informasi) 

6) Siswa menentukan luas permukaan minimal botol minyak 

wangi berbentuk limas segiempat berdasarkan informasi 

prasyarat yang sudah diketahui dengan dibimbing oleh 

guru. (menalar) 

7) Siswa dikelompokkan menjadi 6 kelompok yang tiap 

kelompok terdiri atas 4 orang dengan masing-masing 

kelompok mempunyai anggota berkemampuan tinggi, 

sedang, dan rendah. 

8) Setiap kelompok diberikan LKS (Lampiran 16) dan LTS 

(Lampiran 17)  mengenai permasalahan menentukan luas 

permukaan limas. 

9) Siswa membaca permasalahan dalam LKS (Lampiran 16) 

tentang luas permukaan prisma yang mengaitkan 

masalah masalah dengan kehidupan sehari-hari yaitu 

botol minyak wangi berbentuk limas segiempat secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi. (mengamati) 

10) Siswa diberikan kesempatan untuk bertanya guna 

menambah pemahamannya tentang masalah yang muncul. 

(menanya) 

11) Siswa mengumpulkan dan memadukan informasi dari 

berbagai sumber untuk merancang alternatif penyelesaian 

dari permasalahan mengenai luas permukaan minimal 

botol minyak wangi berbentuk limas segiempat secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide 

matematis yaitu menggunakan lebih dari satu cara 

dengan satu penyelesaian yang benar dan berpikir 

kreatif pada siswa. (mengumpulkan informasi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

 

Langkah 2: Menghasilkan Ide-Ide (Generating Ideas) 

12) Siswa memunculkan ide-ide matematis dan berpikir 

 

Transformasi 
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kreatif untuk membuat kemungkinan cara penyelesaian 

yang tepat pada LKS (Lampiran 16) dari informasi yang 

telah didapatnya melalui diskusi kelompok sebagai 

perwujudan nilai karakter gotong royong dan kolaborasi 

mengenai masalah menentukan luas permukaan minimal 

botol minyak wangi berbentuk limas segiempat yaitu 

dengan menerapkan cara jaring-jaring limas segiempat 

dan rumus luas limas secara umum. 

Langkah 3: Menyiapkan Tindakan (Preparing for Action). 

13) Siswa memilih cara penyelesaian yang tepat yaitu 

menggunakan cara jaring-jaring limas segiempat dan 

rumus luas limas secara umum untuk menentukan luas 

permukaan minimal botol minyak wangi berbentuk limas 

segiempat melalui diskusi kelompok sebagai perwujudan 

nilai karakter gotong royong dan kolaborasi.  

14) Siswa menerapkan pilihan penyelesaian yang paling tepat 

yaitu menggunakan cara jaring-jaring limas segiempat 

dan rumus luas limas secara umum dengan satu 

jawaban yang benar mengenai masalah menentukan luas 

permukaan minimal botol minyak wangi berbentuk limas 

segiempat. (menalar) 

15) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

mengenai luas permukaan minimal botol minyak wangi 

berbentuk limas segiempat.  

16) Guru menunjuk salah satu siswa dari tiap perwakilan 

kelompok untuk melaporkan hasil diskusi kelompoknya di 

depan kelas mengenai menentukan luas permukaan 

minimal botol minyak wangi berbentuk limas segiempat. 

sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jawaban yang 

telah diperoleh. (mengkomunikasikan) 

17) Siswa yang lain menanggapi hasil diskusi kelompok yang 

maju.  

 

Transformasi 

 

 

 

 

 

Kemampuan 

memproses 

 

 

 

 

Penulisan 
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18) Siswa mendengarkan konfirmasi yang diberikan berkaitan 

dengan hasil diskusi dan tanggapan siswa sebagai 

perwujudan sikap mandiri terhadap diri sendiri.  

19) Siswa mengamati kasus selanjutnya pada LTS (Lampiran 

17) mengenai masalah menentukan luas permukaan 

loyang berbentuk limas segiempat beraturan 

menggunakan dua cara yang berbeda dengan satu 

jawaban benar secara berkelompok sebagai perwujudan 

nilai karakter gotong royong dan kolaborasi. 

(mengamati) 

20) Siswa mengumpulkan informasi pada kasus yang ada di 

LTS (Lampiran 17) dan menuliskan fakta-fakta yang ada 

untuk menemukan pemahaman mengenai masalah 

menentukan luas permukaan loyang berbentuk limas 

segiempat beraturan menggunakan dua cara yang 

berbeda dengan satu jawaban benar secara 

berkelompok sebagai perwujudan nilai karakter gotong 

royong dan kolaborasi sehingga memunculkan ide-ide 

matematis yaitu menggunakan lebih dari satu cara 

dengan satu jawaban yang benar dan berpikir kreatif 

pada siswa (mengumpulkan informasi) 

21) Siswa secara kreatif menentukan alternatif-alternatif 

penyelesaian yaitu dengan menggunakan jaring-jaring dan 

rumus luas permukaan secara umum , untuk menentukan 

luas permukaan loyang berbentuk limas segiempat 

beraturan.  

22) Siswa menerapkan penyelesaian-penyelesaian yang paling 

tepat yaitu cara pertama dengan menggunakan jaring-

jaring limas segiempat beraturan dan cara kedua 

menggunakan rumus luas permukaan limas secara 

umum dengan satu penyelesaian benar pada LTS 

(Lampiran 17)  untuk luas permukaan loyang berbentuk 

 

 

 

Membaca 

 

 

 

 

 

 

Memahami 

masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformasi 

 

 

 

 

Kemampuan 

memproses 
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limas segiempat beraturan. (menalar) 

23) Siswa menuliskan kesimpulan atau jawaban akhir dari 

penyelesaian-penyelesaian yang ditemukan mengenai 

masalah menentukan luas permukaan loyang berbentuk 

limas segiempat beraturan.  

24) Guru meminta siswa untuk mengumpulkan LKS dan LTS 

mengenai permasalahan menentukan luas permukaan 

limas. 

 

Penulisan 

 

Kegiatan Penutup 

1) Siswa didampingi oleh guru bersama-sama melakukan refleksi terkait hasil 

pembelajaran hari ini yang meliputi refleksi materi dari awal hingga akhir, 

refleksi sikap, refleksi strategi yang digunakan siswa dalam penyelesaian 

masalah, dan guru memfasilitasi siswa dalam menyusun kesimpulan materi 

volume limas. 

2) Siswa bertanya kepada guru jika ada hal yang masih belum dipahami. 

3) Siswa mengerjakan soal Kuis (Lampiran 18) untuk mengecek pemahaman 

mengenai luas permukaan cetakan agar-agar berbentuk limas segiempat dalam 

waktu 15 menit. 

4) Siswa mengumpulkan semua lembar jawaban Kuis (Lampiran 18) yang telah 

dikerjakan. 

5) Guru memberikan penghargaan kepada kelompok yang memiliki kinerja dan 

kerjasama yang baik. 

6) Guru memberikan tugas mengenai luas permukaan prisma di Buku Siswa 

Matematika untuk Kelas VIII semester 2  halaman  188 nomor 3  

menggunakan dua cara yang berbeda dengan satu jawaban benar dan 

dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. 

7) Guru menginformasikan kepada siswa untuk mempelajari materi luas permukaan 

prisma dan limas serta volume prisma dan limas karena pertemuan selanjutnya akan 

diadakan penilaian. 

8) Guru memberikan pesan motivasi untuk siswa berupa untaian kata “bekerja 

keraslah, sampai tetanggamu mengira itu hasil dari mengemis seharian”. 

9) Siswa mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan menjawab salam dari 

30 

menit 
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guru. 

 

F. Penilaian, Pembelajaran Remedial dan Pengayaan   

1. Teknik Penilaian 

a. Pengetahuan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1. Tertulis  Pertanyaan 

berbentuk 

essai. 

Terlampir  Saat 

pembelajaran 

telah usai 

Penilaian untuk 

dan pencapaian 

pembelajaran 

(assessment for 

and of learning) 

b. Keterampilan 

No. Teknik 
Bentuk 

Instrumen 

Butir 

Instrumen 

Waktu 

Pelaksanaan 
Keterangan 

1. Tertulis  Pertanyaan 

berbentuk 

essai. 

Terlampir  Saat 

pembelajaran 

telah usai 

Penilaian untuk 

dan pencapaian 

aspek 

keterampilan 

dalam 

menyelesaikan 

permasalahan 

tentang prisma dan 

limas. 

 

c. Sikap 

PENILAIAN SIKAP 

1. Instrumen Penilaian Sikap 

a. Observasi  

Nama siswa  :  

Kelas / no. absen  :  

Materi pokok  : Prisma dan Limas  
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Tanggal pengamatan : 

NO ASPEK PENGAMATAN 
SKOR 

1 2 3 4 

KI-1. Sikap Spiritual     

1 Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran     

2 Mengucapkan salam sebelum dan sesudah 

menyampaikan pendapat  

    

KI-2 Sikap Rasa ingin tahu      

3 Memperhatikan saat guru memberikan penjelasan      

4 Bertanya pada teman atau guru jika mengalami 

kesulitan  

    

5 Berpartisipasi aktif dalam kelompok saat diskusi 

kelompok/ klasikal lain  

    

Jumlah  

 

Kriteria :  

Skor 4 jika selalu melakukan sesuai pernyataan  

Skor 3 jika sering melakukan sesuai pernyataan  

Skor 2 jika kadang-kadang melakukan sesuai pernyataan  

Skor 1 jika tidak pernah melakukan sesuai pernyataan  

 

Nilai kompetensi :  

Sangat baik (SB) Jika 16 < Jumlah skor diperoleh ≤ 20  

Baik   ( B ) Jika 8 < Jumlah skor diperoleh ≤ 16  

Cukup    ( C ) Jika 4 < Jumlah skor diperoleh ≤ 8  

kurang    ( K ) Jika 0 < Jumlah skor diperoleh ≤ 4 

2. Pembelajaran Remedial  

Bagi siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar maka akan dilakukan 

pembelajaran ulang dan bimbingan perorangan. 

3. Pembelajaran Pengayaan 

Berdasarkan hasil penilaian, siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar 

akan diberi kegiatan untuk memperdalam materi (kompetensi) dengan 

mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan materi (kompetensi) 

tersebut. 
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G. Media, Alat, Bahan dan Sumber Pembelajaran 

 Media :  

 LKS dan LTS  

 Lembar penilaian (Kuis) 

 Buku Paket  

 Alat/Bahan : 

 Penggaris, spidol, papan tulis 

 Laptop & infocus 

 Slide powerpoint (ppt) 

 Sumber Belajar :                                                                                                  

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Buku 

Guru untuk Kelas VIII. Jakarta  

 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2017. Matematika Buku 

Siswa untuk Kelas VIII Semester 2. Jakarta  

 Sumber Internet 

 

 

 ……………, .................... 20..... 

 

Guru Matematika Peneliti 

 

 

Vilia Maharani, S.Pd. Clarasati Haryanto 

NIP. NIM. 4101416040 
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Lampiran 6. Prosedur Newman 

PROSEDUR PENYELESAIAN SOAL MENURUT NEWMAN 

Dalam menyelesaikan permasalahan matematika, digunakan prosedur 

penyelesaian menurut Newman langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. 

1. Membaca (Reading) 

Langkah pertama dalam menyelesaikan soal matematika tentunya adalah 

membaca soalnya terlebih dahulu. Setelah membaca peserta didik akan dapat 

menentukan permasalahan yang diemukan dalam soal. 

2. Memahami masalah (Comprehension) 

Memahami masalah adalah tahapan menyelesaikan soal matematika setelah 

membaca. Hal ini dapat dilakukan oleh peserta didik jika peserta didik telah 

melalui tahapan pertama. Setelah peserta didik dapat membaca soal yang 

diberikan, maka harapannya adalah peserta didik dapat memahami masalah 

atas soal yang diberikan. 

3. Transformasi (Transformation)  

Dari permasalahan yang ditemukan oleh peserta didik, pada tahap ini 

diharapkan peserta didik dapat memilih suatu pendekatan untuk dapat 

menyelesaikan permasalahan tersebut. 

4. Keterampilan memproses (Process skill) 

Peserta didik mampu untuk melakukan manipulasi aljabar terkait untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan pendekatan yang 

telah ia pilih. 

5. Penulisan jawaban (Encoding) 

Tidak terdapat kesalahan dalam penulisan jawaban oleh peserta didik.
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Mata Pelajaran        : Matematika 

Kelas/ Semester     : VIII / 2 

Materi Pokok           : Luas Permukaan 

Prisma 

Alokasi Waktu        : 30 Menit 

 

Lampiran 7. LKS Pertemuan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara berkelompok 

yang telah dibentuk. 

2. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS  adalah 30 menit. 

3. Diskusi dengan teman sekelompokmu. 

4. Akan ditunjuk secara acak dari kelompok untuk melaporkan hasil 

diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan: 

Dengan LKS ini siswa diharapkan mampu dalam menghitung luas permukaan prisma dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas permukaan prisma dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

. 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

5. ....................................................................................... 

Kelas      :  

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 1 

Perhatikan gambar disamping! 

 

“Bungkus cokelat “TOBLERONE” berbentuk 

prisma segitiga mempunya tinggi 20 cm, panjang 

bidang alasnya 10 cm dan tinggi bidang alasnya 

12 cm. Tentukan luas permukaan bungkus 

cokelat  menggunakan dua cara yang berbeda 

dengan satu penyelesaian!”.  

 

Membaca 
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Memahami Masalah 

 

Sketsa celengan berbentuk prisma segitiga: 

 

 

Sketsa celengan berbentuk prisma segitiga: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkanlah kemungkinan kerangka 

cokelat (jaring-jaring prisma) dengan jelas! 

berilah nomor untuk masing-masing kerangka 

celengan tersebut! 

 

CARA 1 CARA 2 

𝐷𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

Diketahui: 

Ditanya: ......................................................? 

 

𝐷𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐷𝐸̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐴𝐷̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

Diketahui: 

Ditanya: ......................................................? 

 

Memahami Tantangan Transformasi 

Ingat kembali dan tuliskan luas permukaan 

prisma. Apakah yang diketahui pada 

masalah tersebut sudah memenuhi syarat 

untuk menentukan luas permukaan prisma 

(bungkus cokelat)? Jelaskan! 
Tulis jawabanmu disini! 

Tulis jawabanmu disini! 
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Membangkitkan Gagasan 

1. Menghitung tinggi sisi ................................. 

2. Menghitung luas .......................................... 

3. Menghitung keliling .................................... 

4. Menghitung luas permukaan prisma 

segitiga. 

Strategi yang digunakan: Strategi yang digunakan: 

Mempersiapkan Tindakan  Transformasi 

𝐿𝐼 = 

𝐿𝐼𝐼 = 

𝐿𝐼𝐼𝐼 = 

𝐿𝐼𝑉 = 

𝐿𝑉 = 

1. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

 

 

 

 

2. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., .... 

1. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

𝐿𝑝 = ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯  

 

𝑡2 = ⋯ − ⋯ 

𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 =  
1

2
× … × … 

𝐾𝑎𝑙𝑎𝑠 = ⋯ + ⋯ + ⋯ 

1. Menghitung tinggi sisi ................................. 

2. Menghitung luas ......................................... 

3. Menghitung keliling .................................... 

4. Menghitung luas permukaan prisma 

segitiga. 

𝐿𝑝 =  
1

2
× … + ⋯ × …  

 

1. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

2. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., .... 

3. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

Tuliskan rumus-rumus yang digunakan Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 

Kemampuan Memproses 

𝐿𝐼𝐼 = 

2. 𝐿𝐼 = 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! 

1.  
𝑡2 = ⋯ − ⋯ 

= ⋯ − ⋯ 

= ⋯ 

𝑡 = √    = ⋯ 
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= ⋯ 

= ⋯ + ⋯ + ⋯ = ⋯ 

=  
1

2
× … + ⋯ × … 

= ⋯

2. 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 =  
1

2
× … × …   

=  
1

2
× … × …  

3. 𝐾𝑎𝑙𝑎𝑠 = ⋯ + ⋯ + ⋯  

 

4. 𝐿𝑝 =  
1

2
× … + ⋯ × …  

= ⋯ + ⋯  

𝐿𝐼𝐼𝐼 = 

𝐿𝐼𝑉 = 

𝐿𝑉 = 

= ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯ 

= ⋯ 

 

 

 

3. 𝐿𝑝 = ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯ + ⋯  

 

Menarik Kesimpulan  Penulisan 

Berdasarkan cara 1 maka diperoleh 

kesimpulan, 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 

 

Berdasarkan cara 2 maka diperoleh 

kesimpulan,  

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Hitunglah luas permukaan bungkus coklat di atas dengan menggunakan dua cara yang berbeda! 

 

 

 

 

Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

 

Lampiran 8. LTS Pertemuan 1 

 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 

Jawablah Pertanyaan dibawah Ini Secara Rinci dan Benar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 2 

PENYELESAIAN 

Cara 1 
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Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 
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Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 2 
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Lampiran 9. Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan 1 

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

KISI-KISI KUIS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 1) 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Prisma dan Limas 

Sub Materi  : Prisma 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator Soal Open 

Ended 

Bentuk 

Soal 

Aspek yang 

Dinilai 

(Prosedur 

Newman) 

Alokasi 

Waktu 

4.9.2 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas 

permukaan prisma 

dengan 

menerapkan lebih 

dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

berhubungan dengan 

luas permukaan 

prisma segitiga siku-

siku dengan 

memberikan lebih 

dari satu 

kemungkinan 

jawaban. 

Uraian Memahami 

masalah, 

transformasi, 

kemampuan 

memproses, dan 

penulisan. 

15 

menit 

 

Soal 

Dio ingin membuat roti berbentuk prisma segitiga, sehingga cetakan kue yang 

digunakan merupakan cetakan yang berbentuk prisma dengan alas segitiga siku-

siku. Luas alas cetakan tersebut, jika dikalikan tinggi cetakan hasilnya adalah 216 

cm
2
. Gambarlah sketsa cetakan kue tersebut, kemudian tentukan dua 

kemungkinan ukuran cetakan tersebut! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban Skor 

= 2 × 27 + (9 + 6 + 3√13) × 8 

= 54 + (15 + 3√13) × 8 

= 54 + 120 + 24√13 

Penyelesaian : 

 Cara 1 

(Memahami Masalah) 

Diketahui : Prisma dengan alas segitiga siku siku. 

 La x t = 216 cm
2 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

 Strategi :   (Transformasi) 

1. Menentukan luas alas dan tinggi. 

2. Menentukan ukuran-ukuran sisi alas. 

3. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

Penyelesaian : 

1. Luas alas = 27 cm 

Tinggi = 8 cm 

Sehingga,  La x t = 27 x 8 = 216 

2. Alas segitiga = 6 

Tinggi segitiga = 9 

Sehingga, La = 
𝑎 × 𝑡

2
=

6×9

2
= 27 

 

 

 

 

 

 

 

3. 𝐿𝑝 = 2 × 𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡                      (Transformasi) 

= 174 + 24√13              (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, kemungkinan ukuran cetakan adalah (174 + 24√13 ) cm
2
   

(Penulisan) 
  

 Cara 2 

(Memahami masalah) 

Diketahui : Prisma dengan alas segitiga siku siku. 

 La x t = 216 cm
2 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

 Strategi : (Transformasi) 

1. Menentukan luas alas dan tinggi. 

2. Menentukan ukuran-ukuran sisi alas. 

3. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

9 cm 

6 cm 

c 

𝑐2 = 92 + 62 = 81 + 36 = 117 

𝑐 = √117 = 3√13 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100, sebagi berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
× 10

= 2 × 24 + (8 + 6 + 10) × 9 

= 48 + (24) × 9 

= 48 + 216 

Penyelesaian : 

1. Luas alas = 24 cm 

Tinggi = 9 cm 

Sehingga,  La x t = 24 x 9 = 216 

2. Alas segitiga = 6 

Tinggi segitiga = 8 

Sehingga, La = 
𝑎 × 𝑡

2
=

6 × 8

2
= 24 

 

 

 

 

 

 

 

3. 𝐿𝑝 = 2 × 𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡            (Transformasi) 

= 264             (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, kemungkinan ukuran cetakan adalah 264 cm
2
          

(Penulisan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

Jumlah skor 20 

8 cm 

6 cm 

c 

𝑐2 = 82 + 62 = 64 + 36 = 100 

𝑐 = √100 = 10 
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Mata Pelajaran        : Matematika 

Kelas/ Semester     : VIII / 2 

Materi Pokok           : Luas Permukaan 

Prisma 

Alokasi Waktu        : 30 Menit 

 

Lampiran 10. LKS Pertemuan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara berkelompok  

 yang telah dibentuk. 

2. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS  adalah 30 menit. 

3. Diskusi dengan teman sekelompokmu. 

4. Akan ditunjuk secara acak dari kelompok untuk melaporkan hasil 

diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan: 

Dengan LKS ini siswa diharapkan mampu dalam menghitung luas permukaan prisma dari 

volume prisma yang diketahui dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian dan menyelesaikan 

masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung luas permukaan prisma dari volume 

prisma yang diketahui dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

. 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

6. ....................................................................................... 

7. ....................................................................................... 

8. ....................................................................................... 

9. ....................................................................................... 

Kelas      :  

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 1 

Perhatikan gambar  akuarium dengan tutup 

disamping ! 

Diketahui volume akuarium 1.440 cm
3
 dengan 

panjang dan lebar sisi alas berturut-turut 20 cm 

dan 12 cm. Hitunglah luas permukaan akuarium 

dengan tutup tersebut dengan menggunakan dua 

cara yang berbeda ! 

Membaca 
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Memahami Masalah 

 

Sketsa akuarium berbentuk prisma segiempat: 

 

 

Sketsa akuarium berbentuk prisma segiempat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkanlah jaring-jaring akuarium tersebut 

(jaring-jaring prisma) dan namai setiap 

bangun datar pada jaring-jaring tersebut! 

CARA 1 CARA 2 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝑉 = ⋯ 𝑐𝑚3 

Diketahui: 

Ditanya: .....................................................? 

 

 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = 𝐸𝐹̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝑉 = ⋯ 𝑐𝑚3 

Diketahui: 

Ditanya: .....................................................? 

Memahami Tantangan 
Transformasi 

Ingat kembali dan tuliskan luas permukaan 

prisma. Apakah yang diketahui pada 

masalah tersebut sudah memenuhi syarat 

untuk menentukan luas permukaan prisma? 

Dapatkah alas prisma dipecah menjadi dua 

bangun datar? Jelaskan! 

Tulis jawabanmu disini! 

Tulis jawabanmu disini! 
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Membangkitkan Gagasan 

1. Menghitung tinggi ...................... 

menggunakan rumus volume prisma. 

2. Menghitung luas .......................................... 

3. Menghitung keliling .................................... 

4. Menghitung luas permukaan prisma 

segiempat. 

5.  

Strategi yang digunakan: Strategi yang digunakan: 

Mempersiapkan Tindakan  
Transformasi 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … 

𝐿𝐼 = 

𝐿𝐼𝐼 = 

1. Menghitung tinggi ...................... 

menggunakan rumus volume prisma. 

2. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

 

 

 

3. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., .... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

2. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

𝐿𝑝 =  

 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … 

… … … … … … … … … … … … … … … … … . … 

1. Menghitung tinggi ...................... 

menggunakan rumus volume prisma. 

 

2. Menghitung luas ......................................... 

 

3. Menghitung keliling .................................... 

 

5. Menghitung luas permukaan prisma 

segiempat. 

𝐿𝑝 =  
1

2
× … + ⋯ × …  

 

1. Menghitung tinggi ...................... 

menggunakan rumus volume prisma. 

2. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

3. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., ...., .... 

4. Menghitung luas permukaan prisma 

segiempat. 

 

Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 
Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 

Kemampuan Memproses 

𝐿𝐼𝐼 = 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! 

1.  

⇔ 𝑡 =
… … …

… … …
 

⇔ 𝑡 = ⋯ 

𝑉 = ⋯ × …  

⇔ 1440 = ⋯ × … × …  

⇔ 1440 = ⋯ × …  

 

 

 

⇔ 𝑡 =
… … …

… … …
 

⇔ 𝑡 = ⋯ 

𝑉 = ⋯ × …  

⇔ 1440 = ⋯ × … × …  

⇔ 1440 = ⋯ × …  
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=  

= 

= 

= 

=  

=

2. 𝐿𝑎𝑙𝑎𝑠 =   

3. 𝐾𝑎𝑙𝑎𝑠 =  

 

5. 𝐿𝑝 =   

 

 

=  

 

 

Menarik Kesimpulan  Penulisan 

Berdasarkan cara 1 maka diperoleh 

kesimpulan, 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 

 

Berdasarkan cara 2 maka diperoleh 

kesimpulan,  

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

Lili mempunyai mangkok unik berbentuk prisma dengan alas berbentuk segienam beraturan 

dengan panjang sisi alas dan diagonal sisi alas berturut-turut 6 cm dan 20 cm yang memiliki 

volume 1.440 ml. Tentukan perkiraan luas permukaan mangkok tersebut dengan menggunakan 

minimal dua cara yang berbeda ! 

! 

 

 

 

 

Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

 

Lampiran 11. LTS Pertemuan 2 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 

 

Jawablah Pertanyaan dibawah Ini Secara Rinci dan Benar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 2 

PENYELESAIAN 

Cara 1 
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Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 
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Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 2 
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Lampiran 12. Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan 2 

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

KISI-KISI KUIS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 2) 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Prisma dan Limas 

Sub Materi  : Prisma 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator Soal Open 

Ended 

Bentuk 

Soal 

Aspek yang 

Dinilai 

(Prosedur 

Newman) 

Alokasi 

Waktu 

4.9.2 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung  luas 

permukaan 

prisma dari 

volume prisma 

yang diketahui 

dengan 

menerapkan 

lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

berhubungan dengan 

luas permukaan 

prisma segitiga siku-

siku jika diketahui 

volumenya dengan 

memberikan lebih dari 

satu kemungkinan 

jawaban. 

Uraian Memahami 

masalah, 

transformasi, 

kemampuan 

memproses, 

dan penulisan. 

15 menit 

 

Soal 

Malik ingin membuat kolam 

renang berbentuk prisma yang 

alasnya merupakan persegi 

dengan volume maksimal kolam 

50 m
2
 dan tinggi kolam yaitu 2 

m. Dia bermaksud ingin 

menggunakan keramik sebagai 

lantai dan dinding kolam renang. 

Satu keramik memiliki ukuran 20 x 20 cm. Tentukan banyak kemarik yang 

dibutuhkan Malik dengan menggunakan dua cara berbeda dan satu 

jawaban benar! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban Skor 

⇔ 50 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 2 

⇔ 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 =
50

2
 

⇔ 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 25 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 25 

⇔ 𝑠 × 𝑠 = 25 

⇔ 𝑠 = 5 

= 25 + (4 × 5) × 2 

= 25 + 20 × 2 

= 25 + 40 

= 65 

Penyelesaian : 

 Cara 1 

(Memahami Masalah) 

Diketahui : Kolam renang berbentuk prisma dengan alas persegi. 

 V = 50 m
3
 

 t = 2 m 

Keramik untuk kolan renang ukuran 20 x 20 cm 
  
Ditanya : Banyak keramik yang dibutuhkan  ... ? 

 Jawab : 

 Strategi :   (Transformasi) 

1. Menentukan ukuran rusuk alas prisma segiempat. 

4. Menentukan luas permukaan prisma segiempat tanpa tutup. 

5. Menghitung banyak keramik yang dibutuhkan. 

Penyelesaian : 

1. 𝑉 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 

Alas berbnetuk persegi, maka 

 

2. 𝐿𝑝 = 𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡                        (Transformasi) 

 

3. Ukuran keramik 400 cm
2
 = 0,04  m

2
 

Banyak keramik yang dibutuhkan adalah, 

65 : 0,04 = 1625                         (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan Malik untuk melapisi lantai 

dan dinding kolom renang adalah 1625 buah.   (Penulisan) 

 

 Cara 2 

(Memahami masalah) 

Diketahui :  Kolam renang berbentuk prisma dengan alas persegi. 

 V = 50 m
3
 

 t = 2 m 

Keramik untuk kolan renang ukuran 20 x 20 cm
  

 
Ditanya :  Banyak keramik yang dibutuhkan  ... ? 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

1 
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⇔ 50 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 2 

⇔ 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 =
50

2
 

⇔ 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 25 

𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 = 25 

⇔ 𝑠 × 𝑠 = 25 

⇔ 𝑠 = 5 

𝐿𝐼 = 𝑝 × 𝑙 = 5 × 2 = 10 

=  10 + 10 + 25 + 10 + 10 

=  65 

 Jawab : 

 Strategi : (Transformasi) 

1. Menentukan ukuran rusuk alas prisma segiempat. 

2. Menggambar jaring-jaring prisma segiempat tanpa tutup. 

3. Menghitung luas bangun datar padajaring-jaring prisma 

segiempat tanpa tutup. 

4. Menghitung luas permukaan. 

5. Menentukan banyak keramik yang dibutuhkan. 

Penyelesaian : 

1. 𝑉 = 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

 

Alas berbnetuk persegi, maka 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 𝐿𝐼 = 𝐿𝐼𝐼 = 𝐿𝐼𝑉 = 𝐿𝑉 

𝐿𝐼𝐼𝐼 = 𝑠 × 𝑠 = 5 × 5 = 25 

 

4. 𝐿𝑝 =  𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝑉 + 𝐿𝑉    (Transformasi) 

 

 

5. Ukuran keramik 400 cm
2
 = 0,04  m

2
 

Banyak keramik yang dibutuhkan adalah, 

65 : 0,04 = 1625                         (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, banyak keramik yang dibutuhkan Malik untuk melapisi lantai 

dan dinding kolom renang adalah 1625 buah.   (Penulisan) 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

Jumlah skor 20 

5 m 

5
 m

 

2 m 

2 m 

5
 m

 

2 m 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100, sebagi berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
× 10
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Mata Pelajaran        : Matematika 

Kelas/ Semester     : VIII / 2 

Materi Pokok           : Luas Permukaan 

Limas 

Alokasi Waktu        : 30 Menit 

 

Lampiran 13. LKS Pertemuan 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara berkelompok  

 yang telah dibentuk. 

2. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS  adalah 30 menit. 

3. Diskusi dengan teman sekelompokmu. 

4. Akan ditunjuk secara acak dari kelompok untuk melaporkan hasil 

 diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan: 

Dengan LKS ini siswa diharapkan mampu dalam menghitung luas permukaan limas dengan 

menerapkan lebih dari satu penyelesaian dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas permukaan limas dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian.. 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ....................................................................................... 

2. ....................................................................................... 

3. ....................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

Kelas      :  

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 1 

Sebuah kotak permen pesta pernikahan 

berbentuk limas segiempat dengan panjang sisi 

10 cm dan tinggi kotak 15 cm. Gambarlah sketsa 

kotak permen tersebut dan tentukan luas 

permukaan kotak permen pernikahan dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda! 

 

Membaca 
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Memahami Masalah 

 

Sketsa kotak permen berbentuk limas 

segiempat: 

 

Sketsa kotak permen berbentuk limas 

segiempat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkanlah kemungkinan-kemungkinan 

jaring-jaring kotak permen tersebut (jaring-

jaring limas) dengan jelas ! berilah nomor 

untuk masing-masing kerangka celengan 

tersebut! 

CARA 1 CARA 2 

Diketahui: 

 

 

 

Ditanya: .....................................................? 

 

 

𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

𝑇𝑂̅̅ ̅̅ = ⋯ 𝑐𝑚 

Diketahui: 

 

Ditanya: .....................................................? 

Memahami Tantangan 
Transformasi 

Ingat  kembali dan tuliskan luas permukaan 

limas. Apakah yang diketahui pada masalah 

tersebut sudah memenuhi syarat untuk 

menentukan luas permukaan limas? 

Jelaskan! Tulis jawabanmu disini! 

Tulis jawabanmu disini! 
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Membangkitkan Gagasan 

 

Strategi yang digunakan: Strategi yang digunakan: 

Mempersiapkan Tindakan  
Transformasi 

𝐿𝐼 = 

𝐿𝐼𝐼 = 

1. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

 

 

 

 

2. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., .... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

.................................... 

3. Menghitung luas permukaan  limas 

segiempat. 

𝐿𝑝 =  

 

 

1. Menggambar jaring-jaring ............................ 

dan menamai tiap bangun datar pada jaring-

jaring. 

2. Menghitung luas bangun I, II, ..., ..., .... 

3. Menghitung luas permukaan limas 

segiempat. 

 

Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 
Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 

Kemampuan Memproses 

𝐿𝐼𝐼 = 

2. 𝐿𝐼 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! 
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Menarik Kesimpulan  Penulisan 

Berdasarkan cara 1 maka diperoleh 

kesimpulan, 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 

 

Berdasarkan cara 2 maka diperoleh 

kesimpulan,  

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

 

Lampiran 14. LTS Pertemuan 3 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 

 

Jawablah Pertanyaan dibawah Ini Secara Rinci dan Benar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 2 

PENYELESAIAN 

Cara 1 

Dimas berniat ingin menghadiahkan Sehun sebuah 

miniatur berbentuk limas beraturan  dengan alas 

persegi sebagai hadiah karena Sehun mendapat 

beasiswa sekolah ke luar negeri. Dia membuat 

miniatur dengan ukurang yang unik, yaitu 

perbandingan antara sisi persegi dengan tinggi 

miniatur 3 : 2. Namun dia tidak ingin membuat 

miniatur dengan tinggi dari 12 cm. Tentukan 

kemungkinan-kemungkinan ukuran sisi persegi 

dengan tinggi miniatur, kemudian dengan 

menggunakan dua cara yang berbeda hitunglah luas 

permukaan miniatur dari salah satu kemungkinan. 
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Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 
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Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 2 
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Lampiran 15. Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan 3 

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

KISI-KISI KUIS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 3) 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Prisma dan Limas 

Sub Materi  : Prisma 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator Soal Open 

Ended 

Bentuk 

Soal 

Aspek yang 

Dinilai 

(Prosedur 

Newman) 

Alokasi 

Waktu 

4.9.3 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas 

permukaan limas 

dengan 

menerapkan lebih 

dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

berhubungan dengan 

luas permukaan limas 

segienam dengan 

memberikan lebih dari 

satu kemungkinan 

jawaban. 

Uraian Memahami 

masalah, 

transformasi, 

kemampuan 

memproses, 

dan 

penulisan. 

15 menit 

 

Soal 

Kris memiliki usaha “Pisang Crispy” dan ingin membuat 

kemasanberupa dus mini berbentuk limas dengan alas berbentuk 

persegi yang memiliki ukuran rusuk alas yaitu 8 cm. Tinggi sisi 

tegak yaitu 20 cm. Gambarlah sketsa dus mini tersebut dan 

hitunglah  luas permukaan dus mini tersebut dengan menggunakan 

minimal dua cara yang berbeda! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban Skor 

𝑡𝛥 = 20 𝑐𝑚 

=
𝑠◼ × 𝑡𝛥

2
 

=
8 × 20

2
 

= 10 

= 4 × 𝐿𝛥 

= 4 × 10 

𝑡𝛥 = 20 𝑐𝑚 

Penyelesaian : 

 Cara 1 

(Memahami Masalah) 

Diketahui : Limas dengan alas persegi. 

 𝑠◼ =  8 𝑐𝑚 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

 Strategi :   (Transformasi) 

1. Menentukan luas sisi tegak. 

2. Menghitung luas permukaan limas segiempat tanpa tutup. 

Penyelesaian : 

1. 𝐿𝛥 =
𝑎×𝑡

2
  

 

2. 𝐿𝑝 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘                      (Transformasi) 

= 40                                        (Kemampuan 

Memproses) 

 

Jadi, luas permukaan dus mini berbentuk limas segiempat 

tersebut adalah 40 cm
2
   (Penulisan) 

  
 Cara 2 

(Memahami masalah) 

Diketahui :  Limas dengan alas persegi. 

 𝑠◼ =  8 𝑐𝑚 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

 Strategi : (Transformasi) 

1. Menggambar jaring-jaring limas segiempat tanpa alas. 

2. Menentukan ukuran setiap bangun datar pada jaring-

jaring limas segiempat tanpa alas. 

3. Menghitung luas permukaan limas segiempat tanpa tutup. 

Penyelesaian : 

1.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100, sebagi berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
× 10

=
𝑠◼ × 𝑡𝛥

2
 

=
8 × 20

2
 

= 10 

= 10 + 10 + 10 + 10 

= 4 × 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 𝐿𝐼 = 𝐿𝐼𝐼 = 𝐿𝐼𝐼𝐼 = 𝐿𝐼𝑉 

𝐿𝐼 = 
𝑎×𝑡

2
  

 

3. 𝐿𝑝 = 𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝑉            (Transformasi) 

= 40             (Kemampuan Memproses) 
 

Jadi, luas permukaan dus mini berbentuk limas segiempat 

tersebut adalah 40 cm
2
          (Penulisan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 

Jumlah skor 20 

8 cm 
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Mata Pelajaran        : Matematika 

Kelas/ Semester     : VIII / 2 

Materi Pokok           : Luas Permukaan 

Limas 

Alokasi Waktu        : 30 Menit 

 

Lampiran 16. LKS Pertemuan 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk : 

1. Kerjakan tugas yang ada pada lembar kegiatan secara berkelompok  

 yang telah dibentuk. 

2. Waktu yang diberikan untuk mengerjakan LKS  adalah 30 menit. 

3. Diskusi dengan teman sekelompokmu. 

4. Akan ditunjuk secara acak dari kelompok untuk melaporkan hasil  

 diskusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan: 

Dengan LKS ini siswa diharapkan mampu dalam menghitung luas permukaan limas dari 

volume limas yang diketahui dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian dan 

menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan menghitung luas permukaan 

limas dari volume limas yang diketahui dengan menerapkan lebih dari satu penyelesaian. 

. 

Kelompok : 

Nama Anggota Kelompok : 

1. ...................................................................................... 

2. ...................................................................................... 

3. ...................................................................................... 

4. ....................................................................................... 

Kelas      :  

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 1 

Perhatikan gambar  disamping! 

Diketahui  sebuah minyak wangi “BLUE SPACE” berbentuk 

limas segiempat dengan alas persegi. Volume minyak wangi 

tersebut 100 ml dan memiliki tinggi 15 cm. Sketsalah bentuk 

botol minyak wangi tersebut dan hitunglah luas permukaan 

botol minyak wangi minimal! Kerjakan dengan menggunakan 

dua cara yang berbeda dan satu jawaban benar! 

 

Membaca 
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Memahami Masalah 

 

Sketsa minyak wangi berbentuk limas 

segiempat: 

 

 

 

Sketsa minyak wangi berbentuk limas 

segiempat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambarkanlah jaring-jaring botol minyak 

wangi  tersebut (jaring-jaring limas) dan 

namai setiap bangun datar pada jaring-jaring 

tersebut! 

CARA 1 CARA 2 

Diketahui: 

 

 

 

Ditanya: .....................................................? 

 

 

Diketahui: 

 

 

 

Ditanya: .....................................................? 

Memahami Tantangan 
Transformasi 

Ingat kembali dan tuliskan luas permukaan 

serta volume limas . Apakah yang diketahui 

pada masalah tersebut sudah memenuhi 

syarat untuk menentukan luas permukaan 

limas? Jelaskan! Tulis jawabanmu disini! 

Tulis jawabanmu disini! 
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Membangkitkan Gagasan 

 

Strategi yang digunakan: Strategi yang digunakan: 

Mempersiapkan Tindakan  
Transformasi 

  

 

Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 
Tuliskan rumus-rumus yang digunakan 

Kemampuan Memproses 

𝐿𝐼𝐼 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! Tuliskan cara perhitunganmu di bawah ini! 
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Menarik Kesimpulan  Penulisan 

Berdasarkan cara 1 maka diperoleh 

kesimpulan, 

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 

 

Berdasarkan cara 2 maka diperoleh 

kesimpulan,  

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....... 
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Perhatikan gambar dibawah ini ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

 

Lampiran 17. LTS Pertemuan 4 

LEMBAR TUGAS SISWA (LTS) 

 

Jawablah Pertanyaan dibawah Ini Secara Rinci dan Benar ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASALAH TERBUKA (OPEN ENDED PROBLEM) 2 

PENYELESAIAN 

Cara 1 

Sebuah loyang berbentuk limas segiempat beraturan 

mampu menampung adonan sebanyak 720 ml. 

Loyang tersebut memiliki ukuran alas 12 x 12 cm. 

Gambarlah sketsa loyang tersebut dan hitunglah luas 

permukaan loyang menggunakan dua cara yang 

berbeda dengan satu jawaban benar! 
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Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

 

 

Diketahui : 

 

 

 

 

Ditanya: 

 

Jawab : 

Strategi yang digunakan : 

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cara 2 
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Lampiran 18. Lembar Penilaian Pengetahuan Pertemuan 4 

LEMBAR PENILAIAN PENGETAHUAN 

KISI-KISI KUIS EKSPERIMEN (PERTEMUAN 4) 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Materi   : Prisma dan Limas 

Sub Materi  : Limas 

 

Indikator Pencapaian 

Kompetensi 

Indikator Soal Open 

Ended 

Bentuk 

Soal 

Aspek yang 

Dinilai 

(Prosedur 

Newman) 

Alokasi 

Waktu 

4.9.4 Menyelesaikan 

masalah 

kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas 

permukaan limas 

dari volume limas 

yang diketahui 

dengan 

menerapkan lebih 

dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah 

dalam kehidupan 

sehari-hari yang 

berhubungan dengan 

luas permukaan limas 

segiempat jika 

diketahui volumenya 

dengan memberikan 

lebih dari satu 

kemungkinan 

jawaban. 

Uraian Memahami 

masalah, 

transformasi, 

kemampuan 

memproses, 

dan 

penulisan. 

15 menit 

 

Soal 

 Aurora berniat berjualan agar-agar yang berbentuk limas 

segiempat dengan alas berbentuk persegi  untuk menambah uang 

saku. Volume agar-agar yang akan dibuat yaitu 240 ml. Tentukan 

luas permukaan cetakan agar-agar tersebut, jika diketahui ukuran 

rusuk alas 6 cm dengan minimal  menggunakan dua cara 

berbeda ! 
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Kunci Jawaban dan Pedoman Penskoran 

Kunci Jawaban Skor 

𝑠◼ = 6 𝑐𝑚 

⇔ 240 =
1

3
× (𝑠◼ × 𝑠◼) × 𝑡 

⇔ 240 =
1

3
× (6 × 6) × 𝑡 

⇔ 240 =
1

3
× 36 × 𝑡 

⇔ 240 = 12 × 𝑡 

⇔ 𝑡 =
240

12
 

⇔ 𝑡 = 20 

= √400 − 9 

= √391 

=
𝑠◼ × 𝑡𝛥

2
 

=
6 × √391

2
 

= 3√391 

= 4 × 𝐿𝛥 

= 4 × 3√391 

Penyelesaian : 

 Cara 1 

(Memahami Masalah) 

Diketahui : Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi. 

 𝑉 = 240 𝑚𝑙 = 240 𝑐𝑚3 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

  Strategi :   (Transformasi) 

1. Menentukan tinggi limas segiempat. 

2. Menentukan tinggi sisi tegak. 

3. Menghitung luas sisi tegak. 

4. Menghitung luas permukaan limas segiempat. 

Penyelesaian : 

1. 𝑉 =
1

3
× 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 

2. 𝑡𝛥 = √202 − 32 

3. 𝐿𝛥 =
𝑎×𝑡

2
  

 

4. 𝐿𝑝 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘                      (Transformasi) 

= 12√391                                   (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, luas permukaan cetakan agar-agar tersebut adalah 12√391 cm
2
   

(Penulisan) 
  

 Cara 2 

(Memahami masalah) 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

3 

 

 

1 
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𝑠◼ = 6 𝑐𝑚 

⇔ 240 =
1

3
× (𝑠◼ × 𝑠◼) × 𝑡 

⇔ 240 =
1

3
× (6 × 6) × 𝑡 

⇔ 240 =
1

3
× 36 × 𝑡 

⇔ 240 = 12 × 𝑡 

⇔ 𝑡 =
240

12
 

⇔ 𝑡 = 20 

= √400 − 9 

=
𝑠◼ × 𝑡𝛥

2
 

=
6 × √391

2
 

= 3√391 

= 3√391 + 3√391 + 3√391 + 3√391 

= 4 × 3√391 

Diketahui :  Limas segiempat dengan alas berbentuk persegi. 

 𝑉 = 240 𝑚𝑙 = 240 𝑐𝑚3 

  
Ditanya : Lp = ... ? 

 Jawab : 

 Strategi : (Transformasi) 

1. Menentukan tinggi limas segiempat. 

2. Menentukan tinggi sisi tegak. 

3. Menggambar jaring-jaring limas segiempat tanpa alas. 

4. Menghitung luas sisi tegak. 

5. Menghitung luas permukaan limas segiempat. 

Penyelesaian : 

1. 𝑉 =
1

3
× 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡 

 

2. 𝑡𝛥 = √202 − 32 

= √391 

 

 

3.  

 

 

 

 

4. 𝐿𝐼 = 𝐿𝐼𝐼 = 𝐿𝐼𝐼𝐼 = 𝐿𝐼𝑉 

𝐿𝐼 = 
𝑎×𝑡

2
  

 

5. 𝐿𝑝 = 𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝑉            (Transformasi) 

= 12√391             (Kemampuan Memproses) 

 

Jadi, luas permukaan cetakan agar-agar tersebut adalah 12√391 cm
2
   

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 
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Perhitungan nilai akhir dalam skala 0-100, sebagi berikut. 

𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 =
𝑃𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑘𝑜𝑟

20
× 100 

 

 

 

 

 

 

 

(Penulisan) 1 

Jumlah skor 20 
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Lampiran 19  

KISI-KISI SOAL TES UJI COBA TES OPEN ENDED 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Kompetensi Dasar : 3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan  

           limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, 

      prisma, dan limas) serta gabungannya. 

Subtema  : Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Jumlah Soal  : 6 Soal 

Materi Pokok 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Indikator Soal Open Ended 

Aspek yang Dinilai 

(Prosedur Newman) 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Luas permukaan 

prisma tegak 

dan limas tegak. 

4.9.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan prisma dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga siku-

siku dengan memberikan lebih dari 

satu kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

3 30 menit 

4.9.2 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung  luas 

permukaan prisma dari 

volume prisma yang 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga siku-

siku jika diketahui volumenya 

dengan memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

2 30 menit 

4.9.3 Menyelesaikan masalah Memecahkan masalah dalam Memahami masalah, 1 30 menit 
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kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan limas dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan limas segienam dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

4.9.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan limas dari 

volume limas yang 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan limas segiempat jika 

diketahui volumenya dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

4 30 menit 

 Total Waktu 120 menit 
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Lampiran 20 

SOAL UJI COBA TES OPEN ENDED 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Waktu   : 120 menit 

 

 

Bacalah petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini! 

Petunjuk : 

1. Tulis identitas dengan jelas (Nama, Kelas, No. Presensi) 

2. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah di lembar jawab 

yang disediakan. 

3. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri. 

4. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti dan cermat! 

1. Ardian ingin membuat kotak hadiah berisi boneka. Ia ingin kotak hadiah itu 

terlihat unik, sehingga kotak hadiah tersebut berbentuk limas segienam 

beraturan dengan panjang rusuk 20 cm. Tinggi sisi tegak tempat hadiah itu 

adalah 26 cm dan panjang diagonal sisi alasnya 52 cm. Hitunglah luas 

permukaan kotak hadiah tersebut dengan menggunakan dua cara yang 

berbeda dan satu jawaban benar! 

 

2. Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan 

volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

(menggunakan tripel pythagoras) dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 
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b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat pada 

bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang berbeda 

dan satu jawaban benar. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan 

pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, kemudian 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda dan satu jawaban benar 

hitunglah luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama 

tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama 

kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm! 

 

4. Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat 

puding dengan bentuk limas yang alasnya persegi.  

Volume puding yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk 

cetakan puding tersebut jika tinggi puding tidak 

lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan 

cetakan puding tersebut. Kerjakan dengan dua 

kemungkinan jawaban dan satu jawaban benar! 
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Lampiran 21 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES UJI COBA SOAL OPEN ENDED 

No 

Soal 

Indikator Soal Open 

Ended 

Prosedur 

Newman 
Alternatif Jawaban 

Skor 

Maks 

1. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

limas dengan menerapkan 

lebih dari satu penyelesaian. 

Memahami 

masalah 

 Cara 1: 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝐴𝐵 =  𝐵𝐶 =  𝐶𝐷 =  𝐷𝐸 =  𝐸𝐹 =  𝐴𝐹 =  20 𝑐𝑚 
𝑇𝐺 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 
𝑇𝐺 =  26 𝑐𝑚 
𝐶𝐹 =  52 𝑐𝑚 
 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:  

1. Membagi alas menjadi dua trapesium dengan ukuran yang sama. 

2. Menghitung luas daerah trapesium. 

3. Menghitung luas daerah alas limas segienam. 

4. Menghitung luas permukaan limas segienam.    

2 

2
6

 c
m

 

52 cm 

G 
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Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝐸𝐷𝐶𝐹 =
(𝐸𝐷+𝐶𝐹)×𝐷𝐻

2
=

(20+52)×12

2
=

72×12

2
=

864

2
= 432  

 

𝐿𝑎 = 2 × 𝐿𝐸𝐷𝐶𝐹 = 2 × 432 = 864      
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑎 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘     

 =  𝐿𝑎 + 6 × 𝐿𝑇𝐴𝐵 

 =  𝐿𝑎 + 6 ×
𝐴𝐵×𝑇𝐺

2
   

 =  864 + 6 ×
20×26

2
  

 =  864 + 6 × 260  

 =  864 + 1530 

 =  2394              

6 

Penulisan  Jadi, luas permukaan tempat hadiah tersebut adalah 2.394 cm
2
.   1 

Memahami 

masalah 
 Cara 2: 

Sketsa gambar 

1 

F C 

E D 20 cm 

20 cm 16 cm 16 cm 

𝐷𝐻2 = 𝐶𝐷2 − 𝐶𝐻2 = 202 − 162 = 400 − 256 

= 144 

𝐷𝐻 = √144 = 12 

𝐷𝐻 merupakan tinggi trapesium. H 
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Diketahui: 

𝐴𝐵 =  𝐵𝐶 =  𝐶𝐷 =  𝐷𝐸 =  𝐸𝐹 =  𝐴𝐹 =  20 𝑐𝑚 
𝑇𝐺 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 
𝑇𝐺 =  26 𝑐𝑚 
𝐶𝐹 =  52 𝑐𝑚 
Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

Transformasi Jawab: 

Strategi:    

1. Membagi alas menjadi dua bangun segitiga dengan ukuran yang sama dan 

satu bangun persegi panjang. 

2. Menghitung luas daerah segitiga dan luas daerah persegi panjang. 

3. Menghitung luas daerah alas limas segienam. 

4. Menghitung luas permukaan limas segienam. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

F 

A E 24 cm 

16 cm 

E D 

B A 

2
4

 c
m

 

20 cm 
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𝐿𝑎 = 2 × 𝐿𝐴𝐸𝐹 + 𝐿𝐴𝐵𝐷𝐸  = 2 × 192 + 480 = 384 + 480 = 864 
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑎 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘            

 =  𝐿𝑎 + 6 × 𝐿𝑇𝐴𝐵 

 =  𝐿𝑎 + 6 ×
𝐴𝐵 × 𝑇𝐺

2
  

 =  864 + 6 ×
20 × 26

2
 

 =  864 + 6 × 260 

 =  864 + 1530 

 =  2394                

Penulisan  Jadi, luas permukaan tempat hadiah tersebut adalah 2.394 cm
2
. 1 

2. Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran-

ukuran prisma segitiga siku-

siku jika diketahui 

volumenya. 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses  

a. Ukuran kue yang dapat dibuat adalah 

Strategi:  

1. Menentukan ukuran sisi alas dengan menggunakan tripel pythagoras. 

2. Menentukan tinggi prisma. 

3. Mensketsa bentuk prisma segitiga. 

 

 Kemungkinan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

𝐿𝐴𝐸𝐹 =
𝑎 × 𝑡

2
=

24 × 16

2
= 24 × 8 = 192 

𝐿𝐴𝐵𝐷𝐸 = 𝑝 × 𝑙 = 24 × 20 = 480 

D A 

F C 

B E 

24 cm 

4 cm 
5 cm 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑎 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
𝑎 × 𝑡

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
3 × 4

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 = 6 × 𝑡𝑝 

⇔ 𝑡𝑝 =
144

6
 

⇔ 𝑡𝑝 = 24 
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 Kemungkinan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga 

memancing siswa untuk 

menggunakan berbagai 

macam cara untuk 

menemukan cara baru. 

Memahami 

masalah 

b. Luas permukaan kue 

 Kemungkinan 1 

Cara 1 

Sketsa kue: 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

𝑎 = 3 𝑐𝑚 

𝑡 = 4 𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 24 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:    

1. Menghitung luas daerah alas. 

2. Menghitung keliling alas. 

3. Menghitung luas permukaan prisma. 

2 

D A 

F 
C 

B E 

6 cm 

8 cm 
10 cm 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑎 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
𝑎 × 𝑡

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
6 × 8

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 = 24 × 𝑡𝑝 

⇔ 𝑡𝑝 =
144

24
 

⇔ 𝑡𝑝 = 6 
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Transformasi,  

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

𝐿𝑎 =
𝑎 × 𝑡

2
=

3 × 4

2
= 6 

𝐾𝑎 = 3 + 4 + 5 = 12 

 

𝐿𝑝 = 2 × 𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝                                  

= 2 × 6 + 12 × 24 = 12 + 288 = 300   

1 

Penulisan  Jadi, luas permukaan kue tersebut adalah 300 cm
2
 1 

Memahami 

masalah  

Cara 2 

Sketsa kue: 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

𝑎 = 3 𝑐𝑚 

𝑡 = 4 𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 24 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   

1. Menggunakan jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Menghitung luas daerah segitia. 

3. Menghitung luas daerah persegi panjang. 

4. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝐴𝐵𝐶 + 𝐿𝐷𝐸𝐹 + 𝐿𝐴𝐵𝐸𝐷 + 𝐿𝐸𝐵𝐶𝐹 + 𝐿𝐷𝐴𝐶𝐹       

1 
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 =
1

2
× 𝐵𝐶 × 𝐵𝐴 +

1

2
× 𝐸𝐹 × 𝐷𝐸 + 𝐴𝐵 × 𝐵𝐸 + 𝐸𝐵 × 𝐵𝐶 + 𝐷𝐴 × 𝐴𝐶   

 =
1

2
× 4 × 3 +

1

2
× 4 × 3 + 3 × 24 + 24 × 4 + 24 × 5 

 = 6 + 6 + 72 + 96 + 120 

 = 300 

Penulisan  Jadi, luas permukaan kue tersebut adalah 300 cm
2
 1 

3. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

prisma dengan menerapkan 

lebih dari satu penyelesaian. 

 

Memahami 

masalah 
 Cara 1 

Sketsa papan nama: 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝑡𝑝 = 30 𝑐𝑚 

Alas berbentuk segitiga, dengan 𝑎 = 𝑏 = 8 𝑐𝑚 dan 𝑐 = 10 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi Jawab: 

Strategi:   

1. Menghitung keliling daerah alas. 

2. Menghitung luas permukaan prisma. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

𝐾𝑎 = 8 + 8 + 10 = 26 

𝐿𝑝 = 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝          

= (8 + 8 + 10) × 30 = 26 + 30 = 780 

6 

Penulisan  Jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut 

adalah 780 cm
2
.   

1 
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Memahami 

masalah 
 Cara 2 

Sketsa papan nama: 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝑡𝑝 = 30 𝑐𝑚 

Alas berbentuk segitiga, dengan 𝑎 = 𝑏 = 8 𝑐𝑚 dan 𝑐 = 10 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi Jawab: 

Strategi:  (Memahami Masalah) 

1. Menggunakan jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Menghitung luas daerah persegi panjang. 

3. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼          

 = 30 × 8 + 30 × 10 + 30 × 8  

6 

I II III 
30 cm 30 cm 

8 cm 8 cm 

10 cm 
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 = 240 + 300 + 240 

= 780           

Penulisan  Jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut adalah 

780 cm
2
.     

1 

4. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

limas jika volume limas 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

 

Memahami 

masalah 
 Cara 1 

Sketsa puding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: Volume limas = 180 cm
3 

𝑡𝑙 ≤ 15 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   (Memahami Masalah) 

1. Menentukan tinggi limas. 

2. Menentukan ukuran alas limas. 

3. Menentukan tinggi sisi tegak. 

4. Menghitung luas sisi tegak. 

5. Menghitung luas permukaan limas. 

2 

Trasformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

𝑡𝑙 = 15 𝑐𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿𝑎 × 𝑡𝑙 

6 

A 

T 

C 

B 

D 
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⇔ 180 =
1

3
× 𝑠2 × 15 

⇔ 180 = 𝑠2 × 5 

⇔ 𝑠2 = 36 

⇔ 𝑠 = 6 

Sketsa limas (tumpeng): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝛥 =
𝑎 × 𝑡

2
 

=
𝐴𝐵 × 𝑇𝐸

2
 

=
6 × 3√26

2
 

= 9√26 
 

𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘    

 =  4 × 𝐿𝛥 

 =  4 × 9√26 

 =  36√26             
 

Penulisan  Jadi, luas permukaan cetakan puding tersebut jika tinggi tumpeng 15 cm adalah 1 

3 cm 

15 cm 

𝑇𝐸2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √152 + 32 

⇔ 𝑇𝐸 = √225 + 9 

⇔ 𝑇𝐸 = √234 

⇔ 𝑇𝐸 = 3√26 

6  cm 

1
5
 c

m
 

A 

T 

C 

B 

D 

O E 

T 
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(36√26 ) cm
2
.  

Memahami 

masalah 
 Cara 2 

Sketsa puding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: Volume limas = 180 cm
3 

𝑡𝑙 ≤ 15 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   

1. Merancang kerangka limas tanpa alas. 

2. Menentukan tinggi limas. 

3. Menentukan ukuran alas limas. 

4. Menentukan tinggi sisi tegak. 

5. Menghitung LI, LII, LIII, dan LIV. 

6. Menghitung luas permukaan limas. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

Sketsa jaring-jaring limas: 

 

 

 

 

6 

A 

T 

C 

B 

D 
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𝑡𝑙 = 15 𝑐𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝑡𝑙 

⇔ 180 =
1

3
× 𝑠2 × 15 

⇔ 180 = 𝑠2 × 5 

⇔ 𝑠2 = 36 

⇔ 𝑠 = 6 

⇔ 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 = 𝐴𝐷 = 6 

 

 

 

 

 

I 

II 

III 

IV 

T 

T 

T 

T 

A B 

D C 
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Sketsa limas (tumpeng): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑇𝐵𝐶 = 𝐿𝑇𝐴𝐵 = 𝐿𝑇𝐶𝐷 = 𝐿𝑇𝐴𝐷 

 

𝐿𝑇𝐵𝐶 =
𝑎 × 𝑡

2
 

=
𝐵𝐶 × 𝑇𝐸

2
 

=
6 × 3√26

2
 

= 9√26 
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝑉  

 =  9√26 + 9√26 + 9√26 + 9√26 

 =  4 × 9√26 

=  36√26              

Penulisan  Jadi, luas permukaan cetakan puding tersebut jika tinggi tumpeng 15 cm adalah 

(36√26 ) cm
2
.    

1 

Jumlah Skor 40 

3 cm 

15 cm 

𝑇𝐸2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √152 + 32 

⇔ 𝑇𝐸 = √225 + 9 

⇔ 𝑇𝐸 = √234 

⇔ 𝑇𝐸 = 3√26 

1
5
 c

m
 

A 

T 

C D 

O E 

T 

B 6 cm 
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Lampiran 22 

DAFTAR SKOR SISWA KELAS UJI COBA 

Kode  Nilai 

UC-01 76,25 

UC-02 66,25 

UC-03 73,75 

UC-04 52,5 

UC-05 58,75 

UC-06 56,25 

UC-07 76,25 

UC-08 21,25 

UC-09 72,5 

UC-10 65 

UC-11 47,5 

UC-12 77,5 

UC-13 68,75 

UC-14 40 

UC-15 62,5 

UC-16 55 

UC-17 76,25 

UC-18 16,25 

UC-19 48,75 

UC-20 51,25 

UC-21 70 

UC-22 18,75 

UC-23 88,75 

UC-24 80 

UC-25 37,5 

UC-26 87,5 
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Lampiran 23 

  PERHITUNGAN VALIDITAS BUTIR SOAL 

Menurut Arikunto (2013:87), validitas butir soal dihitung dengan 

menggunakan rumus korelasi product moment, yaitu: 

Γ𝑥𝑦 =
𝑛. ∑ 𝑋𝑌 − ∑ 𝑋. ∑ 𝑌

√{𝑛. ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋2)}. {𝑛. ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌2)}
 

Keterangan: 

Γ𝑥𝑦 : koefisien korelasi tiap-tiap butir 

𝑛 : banyaknya peserta didik 

∑ 𝑋 : jumlah skor item 

∑ 𝑌 : jumlah skor total 

Kriteria: 

Hasil perhitungan 𝑟𝑋𝑌 kemudian dibandingkan dengan harga kritis r product 

moment dengan signifikansi 𝛼 = 5%. Jika 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal tersebut 

valid (Arikunto, 2013: 89). Berikut ini kriteria validitas yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

0,80 < 𝑟𝑋𝑌 ≤ 1,00 : Sangat tinggi 

0,60 < 𝑟𝑋𝑌 ≤ 0,80  : tinggi 

0,40 < 𝑟𝑋𝑌 ≤ 0,60 : cukup 

0,20 < 𝑟𝑋𝑌 ≤ 0,40 : rendah 

𝑟𝑋𝑌 ≤ 0,20  : sangat rendah 

Perhitungan: 

1) Berikut disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 1.  

𝑿 𝑿𝟐 𝒀 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

18 324 61 3721 1098 

15 225 53 2809 795 

18 324 59 3481 1062 

15 225 42 1764 630 

10 100 47 2209 470 
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18 324 41 1681 738 

20 400 61 3721 1220 

7 49 12 144 84 

20 400 67 4489 1340 

16 256 59 3481 944 

18 324 38 1444 684 

20 400 69 4761 1380 

18 324 55 3025 990 

9 81 32 1024 288 

10 100 40 1600 400 

17 289 44 1936 748 

18 324 64 4096 1152 

5 25 10 100 50 

10 100 33 1089 330 

18 324 41 1681 738 

18 324 64 4096 1152 

5 25 15 225 75 

20 400 75 5625 1500 

19 361 65 4225 1235 

10 100 20 400 200 

20 400 70 4900 1400 

∑ 𝑿 = 392 ∑ 𝑿𝟐 = 6528 ∑ 𝒀 = 1237 ∑ 𝒀𝟐 = 67727 ∑ 𝑿𝒀 = 20703 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 



279 
 

 

𝑟𝑋𝑌 =
(26 × 20703) − (392 × 1237)

√{(26 × 6528) − (392)2}{(26 × 67727) − (1237)2}
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,87669 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 𝑟𝑋𝑌 = 0,87669. Berdasarkan tabel 

r product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan N = 26 diperoleh 

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,388. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 1 tersebut valid. 

 

2) Berikut disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 2.  

𝑿 𝑿𝟐 𝒀 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

18 324 61 3721 1098 

17 289 53 2809 901 

15 225 59 3481 885 

15 225 42 1764 630 

20 400 47 2209 940 

0 0 41 1681 0 

19 361 61 3721 1159 

5 25 12 144 60 

15 225 67 4489 1005 

18 324 59 3481 1062 

15 225 38 1444 570 

19 361 69 4761 1311 

17 289 55 3025 935 

10 100 32 1024 320 

18 324 40 1600 720 

10 100 44 1936 440 

18 324 64 4096 1152 

3 9 10 100 30 
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7 49 33 1089 231 

7 49 41 1681 287 

18 324 64 4096 1152 

5 25 15 225 75 

20 400 75 5625 1500 

16 256 65 4225 1040 

10 100 20 400 200 

20 400 70 4900 1400 

∑ 𝑿 = 355 ∑ 𝑿𝟐 = 5733 ∑ 𝒀 = 1237 ∑ 𝒀𝟐 = 67727 ∑ 𝑿𝒀 = 19103 

  

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑋𝑌 =
(26 × 19103) − (355 × 1237)

√{(26 × 1237) − (355)2}{(26 × 67727) − (1237)2}
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,789337 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 𝑟𝑋𝑌 = 0,789337. Berdasarkan 

tabel r product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan N = 26 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,388. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 2 

tersebut valid. 

 

3) Berikut disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 3.  

𝑿 𝑿𝟐 𝒀 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

18 324 61 3721 1098 

19 361 53 2809 1007 

13 169 59 3481 767 

12 144 42 1764 504 

15 225 47 2209 705 

18 324 41 1681 738 
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17 289 61 3721 1037 

0 0 12 144 0 

20 400 67 4489 1340 

20 400 59 3481 1180 

5 25 38 1444 190 

20 400 69 4761 1380 

10 100 55 3025 550 

10 100 32 1024 320 

10 100 40 1600 400 

15 225 44 1936 660 

18 324 64 4096 1152 

0 0 10 100 0 

6 36 33 1089 198 

14 196 41 1681 574 

20 400 64 4096 1280 

5 25 15 225 75 

20 400 75 5625 1500 

20 400 65 4225 1300 

0 0 20 400 0 

20 400 70 4900 1400 

∑ 𝑿 = 345 ∑ 𝑿𝟐 = 5767 ∑ 𝒀 = 1237 ∑ 𝒀𝟐 = 67727 ∑ 𝑿𝒀 = 19355 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑋𝑌 =
(26 × 19355) − (345 × 1237)

√{(26 × 5767) − (345)2}{26 × 67727) − (1236)2}
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𝑟𝑋𝑌 = 0,905335 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 𝑟𝑋𝑌 = 0,905335. Berdasarkan 

tabel r product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan N = 26 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,388. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 3 

tersebut valid. 

 

4) Berikut disajikan perhitungan validitas butir soal nomor 4.  

𝑿 𝑿𝟐 𝒀 𝒀𝟐 𝑿𝒀 

7 49 61 3721 427 

2 4 53 2809 106 

13 169 59 3481 767 

0 0 42 1764 0 

2 4 47 2209 94 

5 25 41 1681 205 

5 25 61 3721 305 

0 0 12 144 0 

12 144 67 4489 804 

5 25 59 3481 295 

0 0 38 1444 0 

10 100 69 4761 690 

10 100 55 3025 550 

3 9 32 1024 96 

2 4 40 1600 80 

2 4 44 1936 88 

10 100 64 4096 640 

2 4 10 100 20 

10 100 33 1089 330 



283 
 

 

2 4 41 1681 82 

8 64 64 4096 512 

0 0 15 225 0 

15 225 75 5625 1125 

10 100 65 4225 650 

0 0 20 400 0 

10 100 70 4900 700 

∑ 𝑿 = 145 ∑ 𝑿𝟐 = 1359 ∑ 𝒀 = 1237 ∑ 𝒀𝟐 = 67727 ∑ 𝑿𝒀 = 8566 

 

𝑟𝑋𝑌 =
𝑁 ∑ 𝑋𝑌 − (∑ 𝑋)(∑ 𝑌) 

√{𝑁 ∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2}{𝑁 ∑ 𝑌2 − (∑ 𝑌)2}
 

𝑟𝑋𝑌 =
(26 × 8566) − (145 × 1237)

√{(26 × 1359) − (145)2}{(26 × 67727) − (1237)2}
 

𝑟𝑋𝑌 = 0,754466 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 𝑟𝑋𝑌 = 0,754466. Berdasarkan 

tabel r product moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5% dan N = 26 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,388. Karena 𝑟𝑋𝑌 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 maka butir soal nomor 4 

tersebut valid. 

 

Rekapitulasi Validitas Butir Soal Tes Uji Coba 

Butir Soal Koefisien Korelasi (𝒓𝑿𝒀) Keterangan Kriteria 

1 0,87669 valid 
sangat 

tinggi 

2 0,789337 valid tinggi 

3 0,905335 valid 
sangat 

tinggi 

4 0,754466 valid tinggi 
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Lampiran 24 

UJI RELIABILITAS SOAL TES UJI COBA    

Menurut Arikunto (2013: 122-123), reliabilitas soal uraian ditentukan 

dengan menggunakan rumus Alpha Cronbach. 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

dengan 

𝜎𝑖
2 =

∑ 𝑋𝑖
2 −

(∑ 𝑋𝑖)2

𝑁
𝑁

    𝑑𝑎𝑛   𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

 

dimana  

𝑟11  = reliabilitas instrumen  

𝑛  = banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal  

𝛴𝜎𝑖
2 = jumlah varians tiap butir soal  

𝜎𝑡
2  = varians total  

𝑋  = skor pada tiap butir soal  

Y = jumlah skor tiap peserta tes 

𝑁  = jumlah peserta tes  

𝑖  = nomor butir soal 

Kriteria: 

Hasil perhitungan 𝑟11 kemudian dibandingkan dengan harga kritis r product 

moment dengan taraf signifikansi 𝛼 = 5%. Jika 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  maka soal yang 

diujikan reliabel (Arikunto, 2013: 125). 

Perhitungan: 

Berikut ini disajikan perhitungan reliabilitas soal uji coba.  

𝜎1
2 =

∑ 𝑋1
2 −

(∑ 𝑋1)2

𝑁
𝑁

=
6528 −

(392)2

26
26

= 23,7633 

𝜎2
2 =

∑ 𝑋2
2 −

(∑ 𝑋2)2

𝑁
𝑁

=
5733 −

(355)2

26
26

= 34,0724852 

𝜎3
2 =

∑ 𝑋3
2 −

(∑ 𝑋3)2

𝑁
𝑁

=
5767 −

(345)2

26
26

= 45,7352071 
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𝜎4
2 =

∑ 𝑋4
2 −

(∑ 𝑋4)2

𝑁
𝑁

=
1359 −

(145)2

26
26

= 21,16715976 

 

∑ 𝜎𝑖
2 = 𝜎1

2 + 𝜎2
2 + 𝜎3

2 + 𝜎4
2 = 124,7381521 

𝜎𝑡
2 =

∑ 𝑌2 −
(∑ 𝑌)2

𝑁
𝑁

=
67727 −

(1237)2

26
26

= 341,3210059 

Diperoleh, 

𝑟11 = (
𝑛

𝑛 − 1
) (1 −

∑ 𝜎𝑖
2

𝜎𝑡
2 ) 

𝑟11 = (
4

4 − 1
) (1 −

124,7381521

341,3210059
) 

𝑟11 = 0,846057329 

Berdasarkan perhitungan di atas diperoleh 𝑟11 = 0,846057329. Berdasarkan 

harga tabel r product moment untuk dengan taraf signifikan 𝛼 = 5% dan N = 26 

diperoleh 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 = 0,388. Karena harga 𝑟11 > 𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 , maka soal yang diuji 

cobakan reliabel. 
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Lampiran 25 

PERHITUNGAN TINGKAT KESUKARAN SOAL TES UJI COBA    

Menurut Arikunto (2013:223), bilangan yang menunjukkan sukar dan 

mudahnya suatu soal disebut indeks kesukaran (difficulty index). Rumus yang 

digunakan sebagai berikut.  

𝑇𝐾 =
𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙 
 

dimana  

𝑅𝑎𝑡𝑎 − 𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑎𝑝 𝑠𝑜𝑎𝑙

𝑁
 

dengan  

𝑇𝐾  = taraf kesukaran  

𝑁  = banyaknya siswa yang mengikuti tes  

Kriteria: 

Kriteria tingkat kesukaran butir soal adalah sebagai berikut.  

(4) 0,00 ≤ 𝑇𝐾 ≤ 0,30, soal termasuk kriteria sukar  

(5) 0,30 < 𝑇𝐾 ≤ 0,70, soal termasuk kriteria sedang  

(6) 0,70 < 𝑇𝐾 ≤ 1,00, soal termasuk kriteria mudah  

Perhitungan: 

No 
Kode 

Siswa 

Butir Soal 

1 2 3 4 

1 UC01 
18 18 18 7 

2 UC02 
15 17 19 2 

3 UC03 
18 15 13 13 

4 UC04 
15 15 12 0 

5 UC05 
10 20 15 2 

6 UC06 
18 0 18 5 

7 UC07 
20 19 17 5 

8 UC08 
7 5 0 0 

9 UC09 
20 15 20 12 



287 
 

 

10 UC10 
16 18 20 5 

11 UC11 
18 15 5 0 

12 UC12 
20 19 20 10 

13 UC13 
18 17 10 10 

14 UC14 
9 10 10 3 

15 UC15 
10 18 10 2 

16 UC16 
17 10 15 2 

17 UC17 
18 18 18 10 

18 UC18 
5 3 0 2 

19 UC19 
10 7 6 10 

20 UC20 
18 7 14 2 

21 UC21 
18 18 20 8 

22 UC22 
5 5 5 0 

23 UC23 
20 20 20 15 

24 UC24 
19 16 20 10 

25 UC25 
10 10 0 0 

26 UC26 
20 20 20 10 

Skor Maks 20 20 20 20 

Rata-rata 

 

15,0769 13,6538 13,2692 5,57692 

TK 

 

0,75385 0,68269 0,66346 0,27885 

Kriteria Mudah Sedang Sedang Sulit 

 

Berdasarkan perhitungan di atas, tingkat kesukaran tiap-tiap butir soal disajikan 

dalam tabel berikut. 

Butir Soal Tingkat Kesukaran Kriteria 

1 0,75385 mudah 

2 0,68269 sedang 
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3 0,66346 sedang 

4 0,27885 sulit 
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Lampiran 26 

PERHITUNGAN DAYA PEMBEDA SOAL TES UJI COBA  

 

Daya pembeda digunakan untuk membedakan siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dan yang memiliki kemampuan rendah. Menurut Arifin (2017: 

133), langkah-langkah menguji daya pembeda adalah sebagai berikut. 

(5) Menghitung jumlah skor total tiap siswa. 

(6) Mengurutkan skor total mulai dari skor terbesar sampai skor terkecil. 

(7) Menempatkan kelompok atas dan kelompok bawah yaitu masing-masing 

50% dari jumlah peserta didik. 

(8) Menghitung rata-rata skor tiap butir soal untuk masing-masing kelompok 

(kelompok atas dan kelompok bawah). 

(9) Menghitung daya pembeda soal dengan rumus. 

𝐷𝑃 =
�̅�𝐾𝐴 − �̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
 

Keterangan : 

DP  : Daya pembeda 

�̅�𝐾𝐴  : Rata-rata kelompok atas 

�̅�𝐾𝐵  : Rata-rata kelompok bawah 

𝑆𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠 : skor maksimum  

Kriteria: 

(10) Hasil perhitungan daya pembeda pada tiap butir soal dibandingkan dengan 

kriteria daya pembeda yang disajikan sebagai berikut. 

𝐷𝑃 < 0,20  : kurang baik 

0,20 ≤ 𝐷𝑃 < 0,30 : cukup  

0,30 ≤ 𝐷𝑃 < 0,40 : baik 

𝐷𝑃 ≥ 0,40  : sangat baik 

 

Perhitungan: 

Urutan skor total mulai dari skor terkecil sampai terbesar 
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Kelas Skor 

UC18 10 

UC08 12 

UC22 15 

UC25 20 

UC14 32 

UC19 33 

UC11 38 

UC15 40 

UC06 41 

UC20 41 

UC04 42 

UC16 44 

UC05 47 

UC02 53 

UC13 55 

UC03 59 

UC10 59 

UC01 61 

UC07 61 

UC17 64 

UC21 64 

UC24 65 

UC09 67 

UC12 69 
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UC26 70 

UC23 75 

 

 

Kelompok Bawah Kelompok Atas 

No. Kode Siswa Jumlah Skor 
 

No. Kode Siswa Jumlah Skor 

 
1 

UC18 10 

 

1 
UC02 53 

2 
UC08 12 

 

2 
UC13 55 

3 
UC22 15 

 

3 
UC03 59 

4 
UC25 20 

 

4 
UC10 59 

5 
UC14 32 

 

5 
UC01 61 

6 
UC19 33 

 

6 
UC07 61 

7 
UC11 38 

 

7 
UC17 64 

8 
UC15 40 

 

8 
UC21 64 

9 
UC06 41 

 

9 
UC24 65 

10 
UC20 41 

 

10 
UC09 67 

11 
UC04 42 

 

11 
UC12 69 

12 
UC16 44 

 

12 
UC26 70 

13 
UC05 47 

 

13 
UC23 75 

 

 Menghitung rata-rata skor tiap butir soal untuk masing-masing kelompok 

(kelompok atas dan kelompok bawah). 

Kelompok Bawah 

Kode 

Siswa 

Butir Soal 

1 2 3 4 

UC25 
5 3 0 2 
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UC29 
7 5 0 0 

UC04 
5 5 5 0 

UC23 
10 10 0 0 

UC24 
9 10 10 3 

UC17 
10 7 6 10 

UC03 
18 15 5 0 

UC13 
10 18 10 2 

UC11 
18 7 14 2 

UC22 
18 0 18 5 

UC06 
15 15 12 0 

UC10 
17 10 15 2 

UC07 
10 20 15 2 

UC31 
5 3 0 2 

Rata-

Rata 7,6 6,25 5,5 1,4 

 

Kelompok Atas 

Kode 

Siswa 

Butir Soal 

1 2 3 4 

UC09 
15 17 19 2 

UC15 
18 17 10 10 

UC30 
16 18 20 5 

UC12 
18 15 13 13 

UC19 
18 18 18 7 

UC28 
20 19 17 5 

UC32 
18 18 20 8 

UC16 
18 18 18 10 
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UC05 
19 16 20 10 

UC08 
20 15 20 12 

UC26 
20 19 20 10 

UC01 
20 20 20 10 

UC21 
20 20 20 15 

UC02 
15 17 19 2 

Rata-Rata 12 11,5 11,75 5,85 

 

Menghitung daya pembeda soal. 

1) 𝐷𝑃1 =
�̅�𝐾𝐴−�̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
=

12−7,6

20
= 0,22 

2) 𝐷𝑃2 =
�̅�𝐾𝐴−�̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
=

11,5−6,25

20
= 0,2625 

3) 𝐷𝑃3 =
�̅�𝐾𝐴−�̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
=

11,75−5,5

20
= 0,3125 

4) 𝐷𝑃4 =
�̅�𝐾𝐴−�̅�𝐾𝐵

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠
=

5,85−1,4

20
= 0,2225 

Berdasarkan perhitungan di atas, daya pembeda tiap-tiap butir soal disajikan 

dalam tabel berikut. 

Butir soal DP Kriteria 

1 0,22 cukup 

2 0,2625 cukup 

3 0,3125 baik 

4 0,2225 cukup 
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Lampiran 27 

REKAP HASIL ANALISIS SOAL UJI COBA 

Kode 

Siswa 
Butir 1 Butir 2 Butir 3 Butir 4 

Skor 

Total 

UC-01 18 18 18 7 61 

UC-02 15 17 19 2 53 

UC-03 18 15 13 13 59 

UC-04 15 15 12 0 42 

UC-05 10 20 15 2 47 

UC-06 18 0 18 5 41 

UC-07 20 19 17 5 61 

UC-08 7 5 0 0 12 

UC-09 20 15 20 12 67 

UC-10 16 18 20 5 59 

UC-11 18 15 5 0 38 

UC-12 20 19 20 10 69 

UC-13 18 17 10 10 55 

UC-14 9 10 10 3 32 

UC-15 10 18 10 2 40 

UC-16 17 10 15 2 44 

UC-17 18 18 18 10 64 

UC-18 5 3 0 2 10 

UC-19 10 7 6 10 33 

UC-20 18 7 14 2 41 

UC-21 18 18 20 8 64 

UC-22 5 5 5 0 15 

UC-23 20 20 20 15 75 

UC-24 19 16 20 10 65 

UC-25 10 10 0 0 20 

UC-26 20 20 20 10 70 

𝑟𝑋𝑌 0,87669 0,789337 0,905335 0,754466  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,388  

Validitas Valid Valid Valid Valid  

Kriteria 
Sangat 

tinggi 
Tinggi 

Sangat 

tinggi 
Tinggi  

Daya 

Pembeda 
0,22 0,2626 0,3125 0,2225  

Kriteria Cukup Cukup Baik Cukup  

Tingkat 

Kesukaran 
0,75385 0,68269 0,66346 0,27885  

Kriteria Mudah Sedang Sedang Sulit  

Varians 

Butir 
23,7633 34,0724852 45,7352071 21,31360947  

Varians 

Total 
341,3210059  
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Sigma 

Varians 
124,8846018  

n 4  

n-1 3  

𝑟11 0,846057329  

𝑟𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 0,388  

Reliabilitas Reliabel  

Kriteria Tinggi  

Keterangan Dipakai Dipakai Dipakai Dipakai  
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Lampiran 28  

KISI-KISI SOAL AKHIR TES OPEN ENDED 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/2 

Kompetensi Dasar : 3.9 Membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, prisma, dan  

           limas). 

4.9 Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar (kubus, balok, 

      prisma, dan limas) serta gabungannya. 

Subtema  : Luas Permukaan Prisma dan Limas 

Jumlah Soal  : 4 Soal 

Materi Pokok 
Indikator Pencapaian 

Kompetensi 
Indikator Soal Open Ended 

Aspek yang Dinilai 

(Prosedur Newman) 

Nomor 

Soal 

Alokasi 

Waktu 

Luas permukaan 

prisma tegak 

dan limas tegak. 

4.9.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan prisma dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga siku-

siku dengan memberikan lebih dari 

satu kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

3 30 menit 

4.9.2 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung  luas 

permukaan prisma dari 

volume prisma yang 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan prisma segitiga siku-

siku jika diketahui volumenya 

dengan memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

2 30 menit 

4.9.3 Menyelesaikan masalah Memecahkan masalah dalam Memahami masalah, 1 30 menit 
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kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan limas dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan limas segienam dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

4.9.4 Menyelesaikan masalah 

kontekstual yang berkaitan 

dengan menghitung luas 

permukaan limas dari 

volume limas yang 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

Memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari yang 

berhubungan dengan luas 

permukaan limas segiempat jika 

diketahui volumenya dengan 

memberikan lebih dari satu 

kemungkinan jawaban. 

Memahami masalah, 

transformasi, 

kemampuan memproses, 

dan penulisan. 

4 30 menit 

 Total Waktu 120 menit 
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Lampiran 29 

TES AKHIR SOAL OPEN ENDED 

Satuan Pendidikan : SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas/Semester : VIII/Genap 

Materi Pokok  : Prisma dan Limas 

Waktu   : 120 menit 

 

Bacalah petunjuk terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal ini! 

Petunjuk : 

1. Tulis identitas dengan jelas (Nama, Kelas, No. Presensi) 

2. Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan benar dan jawablah di lembar jawab 

yang disediakan. 

3. Tuliskan diketahui, ditanya, dan jawab (strategi penyelesaian) berdasarkan 

permasalahan pada soal. 

4. Kerjakan dengan jujur dan percaya diri. 

5. Berdoa terlebih dahulu sebelum mengerjakan soal. 

6. Tidak diperbolehkan menggunakan kalkulator, HP, atau alat bantu hitung 

lainnya saat menyelesaikan soal.  

7. Tes bersifat close book. 

 

Kerjakan soal-soal di bawah ini dengan teliti dan cermat! 

1. Ardian ingin membuat kotak hadiah berisi boneka. Ia ingin kotak hadiah itu 

terlihat unik, sehingga kotak hadiah tersebut berbentuk limas segienam 

beraturan dengan panjang rusuk 20 cm. Tinggi sisi tegak tempat hadiah itu 

adalah 26 cm dan panjang diagonal sisi alasnya 52 cm. Gambarlah sketsa 

tempat hadiah tersebut dan hitunglah luas permukaan kotak hadiah tersebut 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda dan satu jawaban benar! 

 

2. Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue 

untuk Soya yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan 

segitiga siku-siku dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 
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a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

(menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat pada 

bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang berbeda 

dan satu jawaban benar. 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan 

pada meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk 

prisma tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, kemudian 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda dan satu jawaban benar 

hitunglah luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama 

tersebut jika diketahui tinggi prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama 

kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm! 

 

4. Toko “Lay Catering” mendapat 

pesanan membuat puding dengan 

bentuk limas yang alasnya persegi. 

Pemesan mengatakan kalau  volume 

puding sebelum mengeras yaitu 180 

ml. Rancanglah bentuk cetakan 

puding tersebut jika tinggi puding 

tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas permukaan cetakan puding tersebut. 

Kerjakan dengan dua kemungkinan jawaban dan satu jawaban benar! 
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Lampiran 30 

KUNCI JAWABAN DAN PEDOMAN PENSKORAN TES AKHIR SOAL OPEN ENDED 

No 

Soal 

Indikator Soal Open 

Ended 

Prosedur 

Newman 
Alternatif Jawaban 

Skor 

Maks 

1. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

limas dengan menerapkan 

lebih dari satu penyelesaian. 

Memahami 

masalah 

 Cara 1: 

Sketsa gambar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝐴𝐵 =  𝐵𝐶 =  𝐶𝐷 =  𝐷𝐸 =  𝐸𝐹 =  𝐴𝐹 =  20 𝑐𝑚 
𝑇𝐺 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 
𝑇𝐺 =  26 𝑐𝑚 
𝐶𝐹 =  52 𝑐𝑚 
 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:  

1. Membagi alas menjadi dua trapesium dengan ukuran yang sama. 

2. Menghitung luas daerah trapesium. 

3. Menghitung luas daerah alas limas segienam. 

4. Menghitung luas permukaan limas segienam.    

2 

2
6

 c
m

 

52 cm 

G 
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Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝐸𝐷𝐶𝐹 =
(𝐸𝐷+𝐶𝐹)×𝐷𝐻

2
=

(20+52)×12

2
=

72×12

2
=

864

2
= 432  

 

𝐿𝑎 = 2 × 𝐿𝐸𝐷𝐶𝐹 = 2 × 432 = 864      
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑎 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘     

 =  𝐿𝑎 + 6 × 𝐿𝑇𝐴𝐵 

 =  𝐿𝑎 + 6 ×
𝐴𝐵×𝑇𝐺

2
   

 =  864 + 6 ×
20×26

2
  

 =  864 + 6 × 260  

 =  864 + 1530 

 =  2394              

6 

Penulisan  Jadi, luas permukaan tempat hadiah tersebut adalah 2.394 cm
2
.   1 

Memahami 

masalah 
 Cara 2: 

Sketsa gambar 

1 

F C 

E D 20 cm 

20 cm 16 cm 16 cm 

𝐷𝐻2 = 𝐶𝐷2 − 𝐶𝐻2 = 202 − 162 = 400 − 256 

= 144 

𝐷𝐻 = √144 = 12 

𝐷𝐻 merupakan tinggi trapesium. H 
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Diketahui: 

𝐴𝐵 =  𝐵𝐶 =  𝐶𝐷 =  𝐷𝐸 =  𝐸𝐹 =  𝐴𝐹 =  20 𝑐𝑚 
𝑇𝐺 𝑎𝑑𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘. 
𝑇𝐺 =  26 𝑐𝑚 
𝐶𝐹 =  52 𝑐𝑚 
Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

Transformasi Jawab: 

Strategi:    

1. Membagi alas menjadi dua bangun segitiga dengan ukuran yang sama dan 

satu bangun persegi panjang. 

2. Menghitung luas daerah segitiga dan luas daerah persegi panjang. 

3. Menghitung luas daerah alas limas segienam. 

4. Menghitung luas permukaan limas segienam. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

F 

A E 24 cm 

16 cm 

E D 

B A 

2
4

 c
m

 

20 cm 
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𝐿𝑎 = 2 × 𝐿𝐴𝐸𝐹 + 𝐿𝐴𝐵𝐷𝐸  = 2 × 192 + 480 = 384 + 480 = 864 
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝑎 + 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘            

 =  𝐿𝑎 + 6 × 𝐿𝑇𝐴𝐵 

 =  𝐿𝑎 + 6 ×
𝐴𝐵 × 𝑇𝐺

2
  

 =  864 + 6 ×
20 × 26

2
 

 =  864 + 6 × 260 

 =  864 + 1530 

 =  2394                

Penulisan  Jadi, luas permukaan tempat hadiah tersebut adalah 2.394 cm
2
. 1 

2. Soal memungkinkan siswa 

menjawab dengan jawaban 

yang beraneka ragam, yaitu 

siswa menyebutkan 

kemungkinan ukuran-

ukuran prisma segitiga siku-

siku jika diketahui 

volumenya. 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses  

a. Ukuran kue yang dapat dibuat adalah 

Strategi:  

1. Menentukan ukuran sisi alas dengan menggunakan tripel pythagoras. 

2. Menentukan tinggi prisma. 

3. Mensketsa bentuk prisma segitiga. 

 

 Kemungkinan 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

𝐿𝐴𝐸𝐹 =
𝑎 × 𝑡

2
=

24 × 16

2
= 24 × 8 = 192 

𝐿𝐴𝐵𝐷𝐸 = 𝑝 × 𝑙 = 24 × 20 = 480 

D A 

F C 

B E 

24 cm 

4 cm 
5 cm 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑎 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
𝑎 × 𝑡

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
3 × 4

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 = 6 × 𝑡𝑝 

⇔ 𝑡𝑝 =
144

6
 

⇔ 𝑡𝑝 = 24 
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 Kemungkinan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soal memiliki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga 

memancing siswa untuk 

menggunakan berbagai 

macam cara untuk 

menemukan cara baru. 

Memahami 

masalah 

b. Luas permukaan kue 

 Kemungkinan 1 

Cara 1 

Sketsa kue: 

 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

𝑎 = 3 𝑐𝑚 

𝑡 = 4 𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 24 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:    

1. Menghitung luas daerah alas. 

2. Menghitung keliling alas. 

3. Menghitung luas permukaan prisma. 

2 

D A 

F 
C 

B E 

6 cm 

8 cm 
10 cm 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑝𝑟𝑖𝑠𝑚𝑎 = 𝐿𝑎 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
𝑎 × 𝑡

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 =
6 × 8

2
 × 𝑡𝑝 

⇔ 144 = 24 × 𝑡𝑝 

⇔ 𝑡𝑝 =
144

24
 

⇔ 𝑡𝑝 = 6 
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Transformasi,  

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

𝐿𝑎 =
𝑎 × 𝑡

2
=

3 × 4

2
= 6 

𝐾𝑎 = 3 + 4 + 5 = 12 

 

𝐿𝑝 = 2 × 𝐿𝑎 + 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝                                  

= 2 × 6 + 12 × 24 = 12 + 288 = 300   

1 

Penulisan  Jadi, luas permukaan kue tersebut adalah 300 cm
2
 1 

Memahami 

masalah  

Cara 2 

Sketsa kue: 

 

 

 

 

 

Diketahui:  

𝑎 = 3 𝑐𝑚 

𝑡 = 4 𝑐𝑚 

𝑡𝑝 = 24 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   

1. Menggunakan jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Menghitung luas daerah segitia. 

3. Menghitung luas daerah persegi panjang. 

4. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝐴𝐵𝐶 + 𝐿𝐷𝐸𝐹 + 𝐿𝐴𝐵𝐸𝐷 + 𝐿𝐸𝐵𝐶𝐹 + 𝐿𝐷𝐴𝐶𝐹       

1 
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 =
1

2
× 𝐵𝐶 × 𝐵𝐴 +

1

2
× 𝐸𝐹 × 𝐷𝐸 + 𝐴𝐵 × 𝐵𝐸 + 𝐸𝐵 × 𝐵𝐶 + 𝐷𝐴 × 𝐴𝐶   

 =
1

2
× 4 × 3 +

1

2
× 4 × 3 + 3 × 24 + 24 × 4 + 24 × 5 

 = 6 + 6 + 72 + 96 + 120 

 = 300 

Penulisan  Jadi, luas permukaan kue tersebut adalah 300 cm
2
 1 

3. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

prisma dengan menerapkan 

lebih dari satu penyelesaian. 

 

Memahami 

masalah 
 Cara 1 

Sketsa papan nama: 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝑡𝑝 = 30 𝑐𝑚 

Alas berbentuk segitiga, dengan 𝑎 = 𝑏 = 8 𝑐𝑚 dan 𝑐 = 10 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi Jawab: 

Strategi:   

1. Menghitung keliling daerah alas. 

2. Menghitung luas permukaan prisma. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

𝐾𝑎 = 8 + 8 + 10 = 26 

𝐿𝑝 = 𝐾𝑎 × 𝑡𝑝          

= (8 + 8 + 10) × 30 = 26 + 30 = 780 

6 

Penulisan  Jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut 

adalah 780 cm
2
.   

1 
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Memahami 

masalah 
 Cara 2 

Sketsa papan nama: 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: 

𝑡𝑝 = 30 𝑐𝑚 

Alas berbentuk segitiga, dengan 𝑎 = 𝑏 = 8 𝑐𝑚 dan 𝑐 = 10 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi Jawab: 

Strategi:  (Memahami Masalah) 

1. Menggunakan jaring-jaring prisma segitiga. 

2. Menghitung luas daerah persegi panjang. 

3. Menghitung luas permukaan prisma segitiga. 

 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

Memproses 

Penyelesaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑝 = 𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼          

 = 30 × 8 + 30 × 10 + 30 × 8  

6 

I II III 
30 cm 30 cm 

8 cm 8 cm 

10 cm 
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 = 240 + 300 + 240 

= 780           

Penulisan  Jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut adalah 

780 cm
2
.     

1 

4. Soal memilki banyak 

kemungkinan cara 

penyelesaian sehingga  

dapat memancing siswa 

untuk menyelesaikan 

masalah kontekstual yang 

berkaitan dengan 

menghitung luas permukaan 

limas jika volume limas 

diketahui dengan 

menerapkan lebih dari satu 

penyelesaian. 

 

Memahami 

masalah 
 Cara 1 

Sketsa puding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: Volume limas = 180 cm
3 

𝑡𝑙 ≤ 15 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   (Memahami Masalah) 

1. Menentukan tinggi limas. 

2. Menentukan ukuran alas limas. 

3. Menentukan tinggi sisi tegak. 

4. Menghitung luas sisi tegak. 

5. Menghitung luas permukaan limas. 

2 

Trasformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

𝑡𝑙 = 15 𝑐𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿𝑎 × 𝑡𝑙 

6 

A 

T 

C 

B 

D 
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⇔ 180 =
1

3
× 𝑠2 × 15 

⇔ 180 = 𝑠2 × 5 

⇔ 𝑠2 = 36 

⇔ 𝑠 = 6 

Sketsa limas (tumpeng): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝛥 =
𝑎 × 𝑡

2
 

=
𝐴𝐵 × 𝑇𝐸

2
 

=
6 × 3√26

2
 

= 9√26 
 

𝐿𝑝 =  𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑙𝑢𝑎𝑠 𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑖 𝑡𝑒𝑔𝑎𝑘    

 =  4 × 𝐿𝛥 

 =  4 × 9√26 

 =  36√26             
 

Penulisan  Jadi, luas permukaan cetakan puding tersebut jika tinggi tumpeng 15 cm adalah 1 

3 cm 

15 cm 

𝑇𝐸2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √152 + 32 

⇔ 𝑇𝐸 = √225 + 9 

⇔ 𝑇𝐸 = √234 

⇔ 𝑇𝐸 = 3√26 

6  cm 

1
5
 c

m
 

A 

T 

C 

B 

D 

O E 

T 
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(36√26 ) cm
2
.  

Memahami 

masalah 
 Cara 2 

Sketsa puding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diketahui: Volume limas = 180 cm
3 

𝑡𝑙 ≤ 15 𝑐𝑚 

Ditanya: 𝐿𝑝 = ⋯ ? 

1 

Transformasi  Jawab: 

Strategi:   

1. Merancang kerangka limas tanpa alas. 

2. Menentukan tinggi limas. 

3. Menentukan ukuran alas limas. 

4. Menentukan tinggi sisi tegak. 

5. Menghitung LI, LII, LIII, dan LIV. 

6. Menghitung luas permukaan limas. 

2 

Transformasi, 

Kemampuan 

memproses 

Penyelesaian: 

Sketsa jaring-jaring limas: 

 

 

 

 

6 

A 

T 

C 

B 

D 



311 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑡𝑙 = 15 𝑐𝑚 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑙𝑖𝑚𝑎𝑠 =
1

3
× 𝐿𝐴𝐵𝐶𝐷 × 𝑡𝑙 

⇔ 180 =
1

3
× 𝑠2 × 15 

⇔ 180 = 𝑠2 × 5 

⇔ 𝑠2 = 36 

⇔ 𝑠 = 6 

⇔ 𝐴𝐵 = 𝐵𝐶 = 𝐶𝐷 = 𝐴𝐷 = 6 

 

 

 

 

 

I 

II 

III 

IV 

T 

T 

T 

T 

A B 

D C 
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Sketsa limas (tumpeng): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐿𝑇𝐵𝐶 = 𝐿𝑇𝐴𝐵 = 𝐿𝑇𝐶𝐷 = 𝐿𝑇𝐴𝐷 

 

𝐿𝑇𝐵𝐶 =
𝑎 × 𝑡

2
 

=
𝐵𝐶 × 𝑇𝐸

2
 

=
6 × 3√26

2
 

= 9√26 
 

𝐿𝑝 =  𝐿𝐼 + 𝐿𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝐼𝐼 + 𝐿𝐼𝑉  

 =  9√26 + 9√26 + 9√26 + 9√26 

 =  4 × 9√26 

=  36√26              

Penulisan  Jadi, luas permukaan cetakan puding tersebut jika tinggi tumpeng 15 cm adalah 

(36√26 ) cm
2
.    

1 

Jumlah Skor 40 

3 cm 

15 cm 

𝑇𝐸2 = 𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √𝑇𝑂2 + 𝑂𝐸2 

⇔ 𝑇𝐸 = √152 + 32 

⇔ 𝑇𝐸 = √225 + 9 

⇔ 𝑇𝐸 = √234 

⇔ 𝑇𝐸 = 3√26 

1
5
 c

m
 

A 

T 

C D 

O E 

T 

B 6 cm 
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Lampiran 31 

DAFTAR NILAI TES AKHIR SOAL OPEN ENDED 

KELAS EKSPERIMEN 

No Kode  Nilai  Keterangan  

1 E-01 97,5 Tuntas  

2 E-02 75 Tuntas  

3 E-03 80 Tuntas  

4 E-04 90 Tuntas 

5 E-05 95 Tuntas 

6 E-06 78,75 Tuntas 

7 E-07 68,75 Tuntas 

8 E-08 66,25 Tuntas 

9 E-09 50 Tidak Tuntas 

10 E-10 90 Tuntas 

11 E-11 68,75 Tuntas 

12 E-12 45 Tidak Tuntas 

13 E-13 81,25 Tuntas 

14 E-14 93,75 Tuntas 

15 E-15 90 Tuntas 

16 E-16 85 Tuntas 

17 E-17 76,25 Tuntas 

18 E-18 76,25 Tuntas 

19 E-19 65 Tuntas 

20 E-20 90 Tuntas 

21 E-21 67,5 Tuntas 

22 E-22 70 Tuntas 

23 E-23 67,5 Tuntas 

24 E-24 73,75 Tuntas 
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Lampiran 32 

UJI NORMALITAS DATA AKHIR 

Hipotesis: 

𝐻0 = Data berdistribusi normal. 

𝐻1 = Data tidak berdistribusi normal. 

Taraf Signifikan: 

𝛼 = 5% 

Kriteria pengujian: 

Terima 𝐻0 jika 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Perhitungan: 

Pada penelitian ini uji normalitas dihitung menggukan software SPSS 21 melalui 

uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov dipakai karena uji ini 

sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(7) Masukkan data pada program SPSS 21 yang disusun dalam satu kolom; 

(8) Klik menu Analyze, deskriptif statistic, lalu pilih Explore; 

(9) Pindahkan data yang akan diuji ke kotak dependent lis dengan menekan 

tombol panah kanan t; 

(10) Pada bagian display klik Plots, aktifkan menu Normality plot with test, 

klik continu; 

(11) Klik ok; 

(12) Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig 

pada tabel Test of Normality kolom 𝐾𝑜𝑙𝑚𝑜𝑔𝑜𝑟𝑜𝑣 − 𝑆𝑚𝑖𝑟𝑛𝑜𝑣 >

 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡 (0,05) (Sukestiyarno, 2012: 102-103). 

Hasil SPSS untuk uji normalitas data akhir tes open ended siswa kelas VIII U1 

adalah sebagai berikut. 

Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

KELAS_EKSPERIMEN ,129 24 ,200
*
 ,949 24 ,263 

*. This is a lower bound of the true significance. 

a. Lilliefors Significance Correction 



163 
 

 

Kesimpulan: 

 Berdasarkan hasil uji normalitas dengan uji Kolomogorov-Smirnov dengan 

bantuan SPSS 21 diperoleh nilai signifikansi untuk kelas eksperimen adalah 

𝑠𝑖𝑔 = 0,263 > 0,05. Berdasarkan kriteria pengujian maka 𝐻0 diterima. Hal ini 

menunjukkan bahwa data tes akhir soal open ended model Treffinger kelas VIII 

U1 Semarang  SMP Muhammadiyah  8 Semarang berasal dari populasi yang 

berdistribusi normal. 
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Lampiran 33 

UJI HIPOTESIS 1  

a) Uji Rata-Rata Ketuntasan Belajar 

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜇 = 64,5 (Rata- rata kemampuan menyelesaikan soal open ended  materi 

geometri siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

menggunakan model Treffinger belum mencapai KKM yang 

ditetapkan) 

𝐻1 : 𝜇 > 64,5 (Rata-rata kemampuan menyelesaikan soal open ended  materi 

geometri siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang 

menggunakan model Treffinger mencapai KKM yang 

ditetapkan). 

Kriteria: 

Terima 𝐻0 jika 𝑠𝑖𝑔 > 0,05 

Perhitungan:  

Pada penelitian ini uji ketuntasan berdasarkan KKM dihitung menggunkan 

software SPSS 21 melalui uji One-Sample T Test. Adapun langkah-langkah 

pengujiannya adalah sebagai berikut. 

(7) Masukkan data pada program SPSS 21 yang disusun dalam satu kolom; 

(8) Klik menu Analyze, compare means, lalu pilih Onet-Sample T Test; 

(9) Pindahkan data ke kotak Test Variable(s) dengan menekan tombol panah 

kanan; 

(10) Pada kotak Test Value, isi dengan nilai yang diinginkan; 

(11) Klik ok; 

(12) Menarik kesimpulan dengan kriteria ujinya adalah terima 𝐻0 jika nilai Sig 

pada tabel One- Sample Test kolom 𝑠𝑖𝑔 > 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑜𝑓 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡(0,05)  

(Sukestiyarno, 2012:104-105). 

 

Hasil SPSS untuk uji rata-rata ketuntasan belajar data akhir tes open ended 

siswa kelas VIII U1 adalah sebagai berikut. 
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One-Sample Statistics 

 N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

KELAS_EKSPERIMEN 24 76,7188 13,49221 2,75409 

 

 

One-Sample Test 

 Test Value = 64.5 

t df Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

95% Confidence Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

KELAS_EKSPERIMEN 4,437 23 ,000 12,21875 6,5215 17,9160 

 

 

 

Kesimpulan: 

Berdasarkan hasil uji rata-rata ketuntasan belajar dengan bantuan SPSS 21 

diperoleh nilai signifikansi untuk kelas eksperimen adalah 𝑠𝑖𝑔 = 0,000 <

0,05. Berdasarkan kriteria pengujian maka 𝐻0 ditolak. Hal ini menunjukkan 

bahwa rata-rata kemampuan menyelesaikan soal open ended  materi geometri 

siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 8 Semarang menggunakan model 

Treffinger mencapai KKM yang ditetapkan. 

 

b) Uji Proporsi  

Hipotesis: 

𝐻0 : 𝜋 = 0,745 (persentase siswa dalam pembelajaran Treffinger yang 

mencapai ketuntasan sama dengan 74,5% ); dan 

𝐻1 : 𝜋 > 0,745 (persentase siswa dalam pembelajaran Treffinger yang 

mencapai ketuntasan lebih dari 74,5%). 

Kriteria: 

Kriteria pengujian yaitu tolak 𝐻0 jika 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 ≤ 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  dengan 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 =

𝑧0,5−𝛼 , 𝛼 yang digunakan adalah 5%. 

Rumus: 
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𝑧 =

𝑥
𝑛 − 𝜋0

√𝜋0(1 − 𝜋0)
𝑛

 

Perhitungan: 

𝜋0 = 74,5% 

𝑥 = 22 

𝑛 = 24 

 

𝑧 =

22
24 − 0,745

√0,745(1 − 0,745)
24

= 1,93 

   

Kesimpulan:   

Dari perhitungan diperoleh 𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = 1,93. Harga 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 dengan α = 5% dan dk 

= 24 – 1 = 23 adalah 1,64. Karena  𝑧ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔= 1,93 > 𝑧𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙  = 1,64, sehingga 𝐻0 

ditolak. Jadi, presentase siswa pada kelas eksperimen mencapai batas 

ketuntasan aktual secara proporsi pas tes open ended matematika materi 

geometri dalam pembelajaran model Treffinger lebih dari 75%. 
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Lampiran 34 

KISI-KISI KUALITAS PEMBELAJARAN MODEL TREFFINGER 

No.  Aspek Kualitas Indikator Kriteria 

1. Perencanaan 

proses 

pembelajaran 

 Silabus valid 

 RPP valid 

Baik/sangat baik 

2.  Pelaksanaan 

proses 

pembelajaran 

 Aktivitas guru pada 

pembelajaran model treffinger 

terobservasi oleh pengamat 

 Aktivitas siswa pada 

pembelajaran model treffinger 

terobservasi oleh pengamat 

Baik/sangat baik 

3. Penilaian hasil 

pembelajaran 

Penilaian soal tes Mencapai 

ketuntasan belajar 

klasikal 
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Lampiran 35 

LEMBAR VALIDASI 

SILABUS 

A. Tujuan  

 Tujuan penggunaan lembar validasi ini adalah untuk mengukur kevalidan 

silabus dalam perencanaan proses pembelajaran model Treffinger pada 

kemampuan menyelesaikan soal open ended materi geometri kelas VIII. 

B. Petunjuk  

1. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu berilah tanda cek (√ ) pada kolom 

penilaian yang telah disediakan dengan nilai 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 

(cukup), 2 (kurang baik), 1 (tidak baik). 

2. Jika Bapak/Ibu memiliki komentar atau saran, mohon tuliskan pada bagian 

komentar saran secara keseluruhan. 

C. Penilaian  

No. Aspek yang dinilai 

Nilai yang 

diberikan 

1 2 3 4 5 

I KELENGKAPAN KOMPONEN SILABUS      

1. Kejelasan kompetensi inti dan kompetensi 

dasar 

  √   

2. Kesesuaian urutan kegiatan pembelajaran 

model treffinger pada materi prisma dan limas 

kelas VIII 

   √  

3. Ketetapan penjabaran kompetensi dasar ke 

dalam indikator 

  √   

II TEKNIK PENILAIAN       

1. Kesesuaian teknik penilaian yang digunakan 

dalam pembelajaran model treffinger pada 

materi prisma dan limas kelas VIII 

   √  

2. Kelengkapan contoh instrumen evaluasi     √ 

III BAHASA      

1. Penggunaan bahasa sesuai dengan EYD    √  

2. Bahasa yang digunakan komunikatif dan tidak 

menimbulkan penafsiran ganda 

   √  

IV WAKTU      

1. Kesesuaian alokasi yang digunakan dengan 

materi dan kegiatan pembelajaran 

  √   

Jumlah 30 

Skor Total 75% 

 

D. Skor Penilaian 

Skor maksimal = 40 
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Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% = ⋯ 

 

E. Komentar dan Saran Perbaikan 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................... 

 

Semarang,  

Validator  

 

 

 

Dra Emi Pujiastuti M,Pd 

    

          

NIP 196205241989032001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR VALIDASI 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP) 

F. Tujuan  

 Tujuan penggunaan lembar validasi ini adalah untuk mengukur kevalidan 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Matematika SMP Kelas VIII dalam 

perencanaan proses pembelajaran model Treffinger. 

G. Petunjuk  

3. Berdasarkan pendapat Bapak/Ibu berilah tanda cek (√ ) pada kolom 

penilaian yang telah disediakan dengan nilai 5 (sangat baik), 4 (baik), 3 

(cukup), 2 (kurang baik), 1 (tidak baik). 

4. Jika Bapak/Ibu memiliki komentar atau saran, mohon tuliskan pada bagian 

komentar saran secara keseluruhan. 

H. Penilaian  

No. Aspek yang dinilai 

Nilai yang 

diberikan 

1 2 3 4 5 

I PERUMUSAN TUJUAN PEMBELAJARAN      

4. Tujuan pembelajaran memuat soal open ended    √  

5. Kesesuaian indikator dengan tujuan 

pembelajaran 

   √  

II ISI       

3. Sistematika penyusunan RPP   √   

4. Kesesuaian urutan atau fase kegiatan 

pembelajaran dengan model Treffinger 

   √  

5. Kesesuaian uraian fase kegiatan pembelajaran 

dengan model Treffinger 

   √  

6. Kelengkapan instrumen evaluasi (soal, kunci, 

pedoman penskoran) 

    √ 

III BAHASA DAN TULISAN      

3. Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah 

bahasa Indonesia yang baku dan benar 

   √  

4. Bahasa yang digunakan komunikatif   √   

5. Kesederhanaan struktur kalimat   √   

IV WAKTU      

2. Kesesuaian alokasi yang digunakan   √   

3. Rincian waktu untuk setiap pembelajaran   √   

Jumlah 40 

Skor Total 72,73% 

 

I. Skor Penilaian 

Skor maksimal = 55 

Nilai =
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑙𝑎𝑖𝑎𝑛 

𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑘𝑠𝑖𝑚𝑎𝑙
× 100% = ⋯ 

J. Simpulan 
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Untuk simpulan, mohon diisi dengan memberi tanda cek (√ ) yang sesuai pada 

skala penilaian di bawah ini : 

0% ≤ 𝑥 ≤ 20%  : tidak baik   ( ... ) 

20% < 𝑥 ≤ 40%  : kurang baik  ( ... ) 

40% < 𝑥 ≤ 60%  : cukup   ( ... ) 

60% < 𝑥 ≤ 80%  : baik   ( ... ) 

80% < 𝑥 ≤ 100% : sangat baik  ( ... ) 

 

K. Komentar dan Saran Perbaikan 

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

.......................................................................................... 

 

Semarang,  

Validator  

 

 

 

Dra Emi Pujiastuti M,Pd 

    

           

NIP 196205241989032001 
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Lampiran 36 
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Lampiran 39 

 

Daftar Tes Formatif Siswa Pertemuan 1, Pertemuan 2, Pertemuan 3, dan 

Pertemuan 4 

No 
Kode 

Siswa 

Tes 

Formatif 

1 

Tes 

Formatif 

2 

Tes 

Formatif 

3 

Tes 

Formatif 

4 

Rata-

rata 

1 E-01 100 100 100 100 100 

2 E-02 50 50 70 85 63,75 

3 E-03 75 80 100 100 88,75 

4 E-04 75 80 100 100 88,75 

5 E-05 85 100 100 100 96,25 

6 E-06 70 85 90 100 86,25 

7 E-07 50 60 60 80 62,5 

8 E-08 50 75 60 80 66,25 

9 E-09 40 15 50 50 38,75 

10 E-10 80 85 85 100 87,5 

11 E-11 50 70 50 80 62,5 

12 E-12 60 40 50 50 50 

13 E-13 70 90 80 80 80 

14 E-14 75 90 100 100 91,25 

15 E-15 70 90 100 100 90 

16 E-16 70 60 80 100 77,5 

17 E-17 40 50 75 85 62,5 

18 E-18 60 80 100 50 72,5 

19 E-19 50 70 60 50 57,5 

20 E-20 75 90 100 100 91,25 

21 E-21 30 50 75 60 53,75 

22 E-22 80 75 90 85 82,5 

23 E-23 80 75 100 90 86,25 

24 E-24 75 100 100 80 88,75 

Rata-rata  65 73,33333 82,29167 83,54167 76,0417 
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Lampiran 40 

PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S1
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PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S2
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PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S3
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PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S4
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PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S5

 



238 
 

 

 

 



239 
 

 

 

 

 

 

 

 



240 
 

 

 



241 
 

 

 



242 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



243 
 

 

Lampiran 45 

PEKERJAAN SUBJEK PENELITIAN S6
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Lampiran 46 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

Tujuan Wawancara: 

Mengetahui letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal open ended dan 

penyebab kesalahan tersebut berdasarkan aktivitas membaca, memahami masalah, 

transformasional, kemampuan memproses, dan penulisan akhir jawaban. 

 

Metode Wawancara: 

Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dengan 

ketentuan: 

1. Pertanyaan wawancara yang diajukan disesuaikan dengan hasil tes open ended 

siswa. 

2. Pertanyaan yang diajukan tidak harus sama, tetapi memuat pokok masalah 

yang sama. 

3. Apabila siswa mengalami kesulitan dengan pertanyaan tertentu, siswa akan 

diberikan pertanyaan yang lebih sederhana tanpa menghilangkan inti 

permasalahan. 

 

Pelaksanaan: 

Siswa diminta menyelesaikan tes open ended. setelah beberapa waktu, enam 

orang siswa yang sudah ditentukan sebagai subjek penelitian akan diwawancarai  

berkaitan dengan tes open ended siswa yang telah dilakukan, dengan pertanyaan 

sebagai berikut. 

 

Pengungkapan penyebab kesalahan untuk tipe membaca 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Bacakan soalnya!  

2 Apakah kamu mengetahui kata kunci yang 

tertulis pada soal tersebut sehingga kamu dapat 

mengerjakan soal tersebut? 
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3 Tahukah kamu makna kata kunci ..., ..., pada 

soal tersebut? 

 

4 Dapatkah kamu memisalkan kata kunci di soal 

dengan suatu variabel? 

 

5  Jika iya, apa sajakah variabel tersebut?  

 

 

Pengungkapan penyebab kesalahan untuk tipe memahami masalah 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Ceritakan makna dari soal tersebut!  

2 Dapatkah kamu menjelaskan atau menyebutkan 

apa yang diketahui dari soal tersebut? 

 

3 Dapatkah kamu menjelaskan atau menyebutkan 

apa yang ditanyakan dari soal tersebut? 

 

4 Apakah hal-hal yang diketahui sudah cukup 

untuk menjawab pertanyaan tersebut? 

 

 

Pengungkapan penyebab kesalahan untuk tipe transformasi 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Apa saja cara yang kamu gunakan dalam 

menyelesaikan soal tersebut? 

 

2  Sebutkan strategi yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal pada cara satu? 

 

3 Sebutkan strategi yang kamu gunakan untuk 

menyelesaikan soal pada cara dua? 

 

4 Dapatkah kamu menjelaskan rumus apa yang 

digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut? 

 

5 Operasi aljabar apa saja yang digunakan untuk 

menyelesaikan soal tersebut? 
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Pengungkapan penyebab kesalahan untuk tipe kemampuan memproses 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Bagaimana kamu melakukan operasi 

perhitungan aljabar pada soal yang diberikan? 

 

2  Apakah alasan kamu membuat 

ungkapan/ekspresi matematika seperti yang 

tertera pada jawabanmu? 

 

3 Apakah hasil akhir dari perhitunganmu sudah 

dapat menjawab permasalahan pada soal? 

 

 

 

Pengungkapan penyebab kesalahan untuk tipe penulisan 

No Pertanyaan Jawaban siswa 

1 Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses 

pengerjaan soal yang kamu lakukan pada cara 

satu? 

 

2  Kesimpulan apa yang kamu peroleh dari proses 

pengerjaan soal yang kamu lakukan pada cara 

dua? 

 

3 Apakah hasil pengerjaan dari kedua cara 

menghasilkan kesimpulan yang sama? 

 

4 Satuan apa yang kamu gunakan untuk ..., ..., ..., 

(tergantung banyaknya hal yang ditanyakan)? 
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Lampiran 47 

HASIL WAWANCARA 

 Berikut ini adalah hasil wawanjcara antara Peneliti dengan Subjek 

Penelitian. Hasil wawancara berikut merupakan hasil wawancara yang telah 

ditransliterasi dengan bahasa yang baku tanpa mengurangi makna dari hasil 

wawancara yang belum di transliterasi. 

Keterangan: 

P: Peneliti 

S: Subjek Penelitian 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 1: 

P  : Mey, coba bacakan kembali soal nomor 3! 

S : Panitia suatu acara seminar, ingin membuat papan nama untuk diletakkan pada 

meja pembicara. Papan nama tersebut terbuat dari mika yang dibentuk prisma 

tanpa alas dan tutup. Gambarlah sketsa papan nama tersebut, kemudian 

dengan menggunakan dua cara yang berbeda hitunglah luas mika minimal 

yang dibutuhkan untuk membuat papan nama tersebut jika diketahui tinggi 

prisma 30 cm, sisi alas berbentuk segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 

cm, dan 10 cm! 

P :  Menurut kamu, dari soal tersebut yang diketahuinya apa saja? 

S : Mmmm, bentuknya prisma, tinggi prismanya 30 cm, sisi alasnya berbentuk 

segitiga sama kaki dengan ukuran 8 cm, 8 cm, dan 10 cm. 

P :  Kalau yang ditanyakan dari soal tersebut apa? 

S :  Yang ditanyakan itu hitunglah luas permukaan prisma Bu. 

P : Ya benar. Tetapi pada soal tersebut bentuk kontekstualnya apa? 

S :  Papan nama. 

P : Jadi, kesimpulan akhir penyelesaiannya itu seharusnya luas permukaan apa? 

S :  Luas permukaan papan nama Bu. 

P : Oke. Lalu kenapa pada lembar jawabmu, kamu menuliskan bahwa kesimpulan 

akhir dari permasalahan tersebut adalah luas permukaan prisma tersebut 780 

cm
2
. 

S : Itu Bu, karena saya baca soalnya dan fokus pada bentuk prisma jadi saya 

menulis kesimpulan akhirnya jadi, luas permukaan prisma tersebut adalah 780 

cm
2
. 

P : Oh begitu. Tetapi kesimpulan penyelesaianya harus dalam bentuk kontekstual 

karena permasalahan pada soal merupakan permasalahan kontekstual. Berarti 

jawaban yang tepat seharusnya bagaimana? 

S :  Harusnya ... jadi, luas mika minimal yang dibutuhkan untuk membuat  papan 

nama tersebut adalah 780 cm
2
. 
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P : Iya benar. Untuk selanjutnya, lebih diperhatikan lagi dalam menentukan  

kesimpulan dari penyelesaian soal berbasis kontekstual. 

S : Baik Bu. 

P : Selanjutnya, dari permasalahan tersebut diminta untuk menyelesaikan  dengan 

dua cara yang berbeda. Cara apa saja yang kamu gunakan untuk  

menyelesaikan permasalahan tersebut? 

S : Cara pertama dengan menggunakan rumus umum luas permukaan  prisma, 

kemudian cara kedua menggunakan jaring-jaring prisma  segitiga tapi 

tanpa alas dan tutup. 

P : Untuk cara pertama, apa saja strategi yang kamu gunakan? 

S :  Menentukan keliling alas, setelah itu menghitung luas permukaannya. 

P :  Kemudian untuk cara kedua, apa saja strategi yang digunakan? 

S : Menggambar jaring-jaringnya, menghitung luas bangun I, II, dan III, 

kemudian menghitung luas permukaan prisma dengan menjumlah luas  bangun 

I, II, dan III. 

P : Coba sebutkan rumus apa saja yang digunakan pada cara satu? 

S : Untuk keliling alas berarti 8 + 8 + 10. Untuk luas permukaannya keliling alas 

dikali tinggi. 

P : Untuk cara kedua, rumus yang digunakan apa saja? 

S : Mencari luas persegi panjang I, II, dan III. Kemudian dijumlahkan Bu. 

P : Oke benar sekali. Apakah kamu menemukan hasil akhir yang sama pada kedua 

cara tersebut? 

S : Iya Bu, saya menemukan hasil akhir yang sama. 

 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 2: 

P :  Dina, coba bacakan kembali soal nomor 4! 

S : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk limas 

yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding sebelum 

mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding  tersebut jika 

tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas  permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan  jawaban! 

P : Dari soal tersebut, menurut kamu apa saja yang diketahui dan ditanyakan? 

S : Mmmm ... volume puding sebelum mengeras yaitu 180 ml, tinggi puding tidak 

lebih dari 15 cm. 

P  : Kemudian yang ditanyakan dari soal nomor 4 apa? 

S  : Hitunglah luas permukaan cetakan puding tersebut. 

P  : Ya benar. Selanjutnya, untuk cara pertama strategi apa saja yang kamu 

gunakan untuk menyelesaiakan soal nomor 4? 

S : Memperkirakan tinggi limas, menentukan luas sisi tegak yaitu luas segitiga,  

setelah itu menghitung luas permukaannya. 
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P :  Mengapa hanya mencari luas sisi tegaknya saja? 

S : Karena limasnya tanpa alas Bu. 

P : Kenapa bisa begitu? 

S : Mmmm ... dari gambar cetakannya Bu.  

P : Berapa tinggi limas yang kamu gunakan? 

S : 15 cm Bu. 

P : Oke. Pada lembar jawabmu, kamu langsung menghitung luas sisi tegak. 

Sedangkan, tinggi segitiga harus dicari terlebih dahulu. Tetapi perhitunganmu 

benar. Bisa dijelaskan darimana kamu bisa memperoleh tinggi sisi tegak? 

S : Pertama-tama mencari ukuran sisi alasnya dengan menggunakan rumus 

volume limas. Dari sisi alas itu, baru menghitung tinggi segitiga menggunakan 

pythagoras Bu. 

P :  Mengapa caranya tidak kamu cantumkan pada lembar jawabmu? 

S : Saya menghitung dilembar coret-coretan Bu, karena waktunya tinggal 5 menit 

lagi jadi saya tidak salin ke kertas. 

P : Baik. Sekarang, coba lihat hasil pekerjaanmu. Apakah hasil dari 4 × √234 

adalah √234
4

 atau 4√234? 

S : Mmmm .....  

P :  Coba hitung berapa hasil dari √8000
3

? 

S : 20 Bu. 

P : Bagaimana dengan 3 × √8000? Apakah hasilnya 20 atau √8000 +   √8000 +

√8000? 

S : Mmmm ... 

P :  Coba jelaskan maksud dari 3 × 2? 

S :  Mmmm .....  

P :  Apakah 2 + 2 + 2? 

S : Iya Bu. 

P :  Jadi, apakah memiliki makna yang sama antara √234
4

 dan 4√234? 

S : Berbeda Bu. 

P : Jadi, jawaban yang benar dari dari 4 × √234 adalah √234
4

 atau 4√234? 

S : 4√234 Bu. 

P :  Kenapa kamu bisa menjawab √234
4

 sebelumnya? 

S : Karena saya kira  √234
4

 dan 4√234 sama saja. 

P : Apakah selama ini kamu tidak pernah diberikan pemahaman itu oleh gurumu? 

S : Tidak pernah Bu, jadi saya menulisnya seperti itu. 

P : Oke baiklah. Untuk selanjutnya lebih diperhatikan lagi agar tidak salah 

penafsiran.  

S : Baik Bu. 

P :  Kemudian, apakah √234 merupakan hasil dari perhitungan luas segitiga? 

S : Bukan Bu, itu tinggi segitiganya hehe. 
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P : Mengapa kamu menuliskan √234 sebagai luas segitiga? 

S : Hehe ... karena saya buru-buru Bu, waktunya tinggal sedikit yang penting saya 

menjawab sampai selesai hehehe. 

P : Baiklah kalau begitu. Kemudian cara kedua strategi yang kamu gunakan apa 

saja? 

S : Menggunakan jaring-jaring limas, terus menghitung luas segitiga I,II,  III, dan 

IV, setelah itu menjumlahkan semua segitiganya Bu. 

P :  Oke benar sekali. Berarti rumus yang digunakan apa saja Din? 

S : Rumus luas segitiga 
𝑎×𝑡

2
. 

P : Untuk rumus mencari luas permukaan cetakannya bagaimana? 

S : Luas I dikali empat. 

P :  Mengapa dikali 4? 

S : Karena segitiganya sama Bu. 

P : Ya benar. Coba sebutkan perhitunganmu dalam menentukan luas segitiganya? 

S : Alasnya 6, tingginya 15. Berarti 6 dikali 15 dibagi 2 Bu. 

P :  Sekarang Ibu tanya 15 cm itu tinggi limas atau tinggi segitiga? 

S : Tinggi limas Bu. 

P : Kenapa kemarin waktu mengerjakan kamu mengalikan dengan 15? 

S : Saya sudah tidak fokus Bu. Jadi, mengerjakannya buru-buru yang penting 

selesai gitu Bu.  

 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 3: 

P : Vanesa, coba bacakan kembali soal nomor 4? 

S : Toko “Lay Catering” mendapat pesanan membuat puding dengan bentuk limas 

yang alasnya persegi. Pemesan mengatakan kalau  volume puding sebelum 

mengeras yaitu 180 ml. Rancanglah bentuk cetakan puding  tersebut jika 

tinggi puding tidak lebih dari 15 cm. Hitunglah luas  permukaan cetakan 

puding tersebut. Kerjakan dengan dua kemungkinan  jawaban! 

P :  Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 4? 

S : Mencari luas permukaan cetakan puding Bu. 

P : Soal ini kan dikerjakan dengan dua cara. Menurut kamu cara apa saja  yang 

digunakan? 

S :  Hmmm.... hehehe 

P : Biasanya kan waktu pembelajaran biasa kita menggunakan rumus luas 

permukaan secara umum sama apa satunya? 

S : Pakek jaring-jaring ya Bu? 

P :  Ya benar sekali. Berarti kalau pakek jaring-jaring gimana caranya? 

S :  Dihitung Bu. 

P : Apanya yang dihitung? 

S : Kayak yang nomor 3 itu, gambar jaring-jaringnya dulu, terus dihitung.  
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P : Iya, tapi yang dihitung apanya? 

S : Luasnya Bu. 

P :  Oke. Berarti maksudnya menghitung semua luas bangun datar pada jaring-

jaring limas tersebut ya? 

S : Nah iya Bu, itu maksudnya hehehe. 

P : Apa kamu bisa menggambarkan jaring-jaring limasnya? 

S : Limas, berarti yang kayak bintang itu kan Bu? 

P :  Iya. Sekarang Ibu tanya, apakah bentuk cetakannya mempunyai tutup? 

S : Tidak Bu.  

P :  Berarti gambar jaring-jaringnya seperti apa? 

S : Bingung Bu.  

P : Jadi kemarin kamu tidak mengerjakan sama sekali untuk cara kedua karena 

bingung mengenai gambar jaring-jaringnya? 

S : Iya Bu, saya juga sudah tidak bisa mikir lagi Bu cara duanya gimana hehehe. 

P : Untuk gambar jaring-jaringnya berarti cukup bagian segitiga saja yang  diarsir, 

sehingga menandakan kalau perseginya tidak terpakai untuk dihitung. 

S : Iya Bu.  

P :  Jadi bisa kan mengerjakan untuk cara dua? 

S : Sedikit Bu. 

P :  Kalau Ibu minta mengerjakan lagi apakah bisa? 

S : Masih bingung Bu. 

P : Ya sudah. Berarti kalau ada soal seperti ini yang kamu hitung nanti  cukup 

bangun segitiganya saja. Jadi, luas permukaanya itu cukup menambahkan 

keempat bangun segitiga. Paham? 

S : Baik Bu. 

 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 4: 

P :  Ryan, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S : Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk  Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku-siku dengan 

volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 

P :  Permasalahan apa yang terjadi pada soal nomor 2? 
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S : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah sketsa 

cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

P  : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S  : Hmmm.... bingung Bu, yang diketahui cuman volumenya aja. 

P  : Di soal kan tertulis mencari sisi alas menggunakan tripel pythagoras.  Kamu 

tau tripel pythagoras?  

S  :  Taunya rumus pythagoras Bu.  

P  : Waktu pembelajaran kan Ibu menjelaskan mengenai tripel pythagoras,  apa 

waktu itu kamu hadir? 

S  :  Saya gak berangkat sekolah. 

P : Berarti kalau kamu mengetahui tripel pythagoras, kamu bisa  ngerjainnya? 

S :  Bingung bu, maksud menentukan sisi-sis alas menggunakan tripel pythagoras 

itu seperti apa? 

P : Tripel pythagoras itu 3,4,5 kemudian 9,16,25. Ingat gak? Materi sebelumnya 

ini yang pythagoras itu. 

S : Oh angka-angka itu.  

P : Nah dari pilihan angka itu, nanti kamu masukin ke ukuran alasnya. Alasnya 

berbentuk apa? 

S : Segitiga siku-siku. 

P : Berarti kalau kita ambil tripel pythagorasnya 3,4,5 ukuran alas, tinggi  dan sisi 

miringnya berapa saja? 

S : Hmmm... gak tau Bu, bingung. 

P : Karena sisi miringnya harus lebih panjang dari alas dan tinggi, jadi 5 itu 

untuk? 

S : Sisi miring Bu. 

P :  Ya benar sekali. Sedangkan 3 sebagai alas dan 4 sebagai tinggi atau 

sebaliknya itu nanti menyesuaikan saja. Paham? 

S :  Paham Bu. 

P :  Setelah kamu mendapatkan ukuran alasnya, apa yang dilakukan lagi? 

S :  Mencari tingginya Bu. 

P : Mencari tingginya menggunakan rumus apa? 

S : Rumus volume Bu kayak nomor 4. 

P :  Ya benar sekali. Untuk bagian yang b nya gimana? 

S :  Mencari luas permukaan cetakannya Bu. 

P :  Kan menggunakan dua cara, cara apa saja yang bisa digunakan? 

S :  Rumus luas permukaan sama jaring-jaring Bu. 

P : Jadi bisa kan mengerjakan? Kenapa kemarin kamu tidak mengerjakan  sama 

sekali? 

S : Hehehe... bingung Bu! 

P : Di soal inikan tidak terdapat angka pastinya untuk ukuran alas, apakah  itu 

yang membuatmu bingung? 
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S :  Iya Bu. 

P : Lebih muda mana, soal dengan angka yang sudah tertera jelas atau  dengan 

menebak-nebak angka seperti ini? 

S :  Yang angkanya sudah jelas Bu. 

P : Ini soalnya sulit atau tidak? 

S :  Sulit banget Bu. 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 5: 

P  : Gembong, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S  : Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk  Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku- siku 

dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2 bagian a? 

S : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah  sketsa 

cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

P : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S : Menggunakan tripel pythagoras Bu. 

P : Benar. Kamu menggunakan tripel pythagoras yang berapa saja?  

S :  3,4,5 sama 6,8,10.  

P : Kenapa memilih itu? 

S : Hehehe, gak tau Bu. 

P : Kok gak tau sih hmmm ..., setelah menentukan angka untuk  pythagorasnya 

kemudian apa yang dilakukan? 

S : Hmmm ...  

P : Coba dibaca lagi soal nomor 2 bagian a. Ukuran cetakan yang dimaksud  

ukuran bagian yang mana saja pada cetakan? 

S : Hmmm ...   

P : Coba baca bagian sisi-sisi alas menggunakan tripel pythagoras dan  tinggi. 

Artinya yang dicari apa saja? 

S : Sisi-sisi alas dan tinggi Bu. 

P : Iya benar sekali. Pada lembar jawaban kamu sudah berusaha  menggunakan 

tripel pythagoras untuk menentukan sisi alas, kemudian  kamu mencoba 
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menentukan tinggi cetakan menggunakan rumus  volume  prisma, 

tetapi kenapa dalam perhitungannya tidak selesai? 

S : Hmmm ... gak tau cara ngitungnya Bu. 

P : Bingung atau benar-benar tidak bisa? 

S : Tidak bisa Bu. 

P : Kamu tau cara pindah-pindah ruas begitu? 

S : Tau Bu. 

P : Berarti kamu bisa menemukan tingginya kan dengan cara pindah-pindah ruas? 

S : Hmmm ... mungkin Bu. 

P : Untuk bagian b nya, apakah kamu paham bagaimana cara pengerjaannya? 

S : Gak tau Bu. 

P : Oh iya sebelumnya, kita kan disini menggunakan prosedur Newman.  Berarti 

untuk bagian yang a dan b, apa yang harus dituliskan terlebih  dahulu? 

S : Strategi Bu. 

P : Sebelum strategi apa? Apa yang diketahui dan ditanya perlu? 

S : Iya Bu. 

P : Berarti tahap membaca pada prosedur Newman ditulis sebagai apa? Yang 

pertama kali kamu tulis dalam menyelesaikan soal? 

S : Diketahui dan ditanya. 

P : Oke, berikutnya tahap apa? 

S : Gak tau Bu, lupa. 

P : Yasudah gak apa-apa. Kalau sekarang disuruh menyelesaikan lagi bisa 

enggak?  

S : Gak tau Bu, bingung. 

P : Oh oke gak apa-apa. Terimakasih untuk soal nomor 2. 

 

 

Hasil Wawancara dengan Subjek Penelitian 6: 

P : Ilham, coba bacakan kembali soal nomor 2! 

S : Oke Bu ... 

Sena mempunyai hobi memasak. Dia berencana membuat kue untuk  Soya 

yang berbentuk prisma dengan alasnya merupakan segitiga siku- siku 

dengan volume adonan kue yaitu 144 cm
3
. 

a. Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah 

sketsa cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

b. Perhatikan salah satu ukuran cetakan kue-kue yang telah kamu buat 

pada bagian a, hitunglah luas permukaannya dengan dua cara yang 

berbeda. 

P : Apa yang ditanyakan pada soal nomor 2 bagian a? 
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S : Tentukan kemugkinan-kemungkinan ukuran cetakan (sisi-sisi alas 

menggunakan tripel pythagoras dan tinggi) kue tersebut dan gambarlah  sketsa 

cetakan kue tersebut. (minimal 2 cetakan yang berbeda) 

P : Nah, dari sana menurutmu bagaimana cara penyelesaiannya? 

S : Hmmm... 

P : Berarti yang ditanya ukuran apa?  

S :  Kemungkinan-kemungkinan ukuran cetakan.  

P : Berarti bagaimana cara mencari ukuran cetakan, sedangkan yang diketahui 

hanya ukuran volume kan? 

S : Nah itu Bu yang buat saya bingung kemarin. Yang diketahuinya cuman 

volume cara ngitungnya gimana. 

P : Tapi untuk sisi-sisi alas menggunakan tripel pythagoras kamu mengerti 

maksudnya? 

S : Hmmm ... kurang paham Bu.  

P :  Kamu tau tripel pythagoras? 

S : Pythagoras tau Bu.   

P : Waktu pembelajaran kemarin, Ibu sempat menyinggung tripel pythagoras kan? 

S : Lupa Bu. 

P : Tripel pythagoras itu tiga bilangan pada ukuran segitiga siku-siku misalnya 

3,5,6 kemudian ada 6,8,10. Sekarang uda ingat? 

S : Lumayan Bu hehehe ... 

P : Setelah nanti kamu menemukan ukuran sisi-sisi alas menggunakan tripel 

pythagoras, kamu bisa menemukan tinggi cetakan menggunakan rumus 

volume limas. Kamu tau rumus volume prisma karena cetakannya berbentuk 

prisma kan? 

S : Iya Bu cetakannya berbentuk prisma. 

P : Kamu tau rumus volume prisma? 

S : Lupa Bu. 

P : Kalau rumus luas permukaan prisma tau? 

S : Tau Bu. 2 × 𝐿𝑢𝑎𝑠 𝑎𝑙𝑎𝑠 + 𝐾𝑒𝑙𝑖𝑙𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑙𝑎𝑠 × 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 

P : Ya benar. Oh ya, kan soal ini dikerjakan dengan prosedur Newman  sesuai 

sama yang Ibu ajarkan kemarin. Langkah pertama yang harus kita lakukan apa 

ya? 

S : Maksudnya gimana ya Bu? 

P : Prosedur ngerjain soalnya bagaimana? Pertama-tama harus menuliskan apa 

dulu? 

S : Oh, menuliskan yang diketahui dan ditanya Bu. 

P : Setelah itu langkah apa lagi? 

S : Hmmm ... 

P : Strategi, apakah benar? 

S : Hehehe mungkin Bu. 

P : Kamu gak inget langkah-langkahnya? 
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S : Lupa Bu. 

P : Gak terbiasa ya mengerjakan pakek langkah-langkah seperti ini?  

S :  Iya Bu, biasanya langsung ngitung soalnya. 

P : Oh oke gak apa-apa. Tadi kan untuk bagian a kamu tidak tau strategi apa aja 

yang digunakan untuk menyelesaikan soal, kalau yang b bagaimana? 

S : Hmmm ... 

P : Bingung juga Bu. 

S : Coba dibaca lagi soalnya. Apa yang harus kamu cari pada soal nomor 2 bagian 

b? 

P : Luas permukaan cetakan? 

S : Iya benar. Penyelesaiannya kan harus menggunakan 2 cara berbeda. Cara apa 

saja yang akan kamu gunakan? 

P : Hmmm ...   

S : Cara luas permukaan secara umum dan jaring-jaring tau? 

P : Tau Bu. 

S : Kenapa kemarin tidak bisa mengerjakannya?  

P : Uda pusing bagian a Bu, gak paham juga cara ngerjainnya gimana. 

S : Kalau Ibu minta untuk mengerjakan lagi apakah kamu bisa? 

P : Masih bingung Bu. 

S : Baiklah. Terimakasih atas bantuannya ya Ilham. 

P : Iya Bu. 
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Lampiran 48 

 

SURAT KETERANGAN PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
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Lampiran 49 

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
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Lampiran 50 

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
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Lampiran 51 

DOKUMENTASI PENELITIAN 
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