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ABSTRAK 

Malik, Noor Qomarudin. 2010. Analisis Kesalahan Siswa Kelas VII SMP 
4 Kudus Dalam Menyelesaikan Soal Matematika Pada Pokok Bahasan Segiempat 
Dengan Panduan Kriteria Polya. Skripsi, Jurusan Matematika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing I: Drs. M. Asikin, M.Pd dan Pembimbing II: Isnaini Rosyida, S.Si, 
M.Si. 
Kata Kunci : Analisis, Kesalahan, Segiempat, Kriteria Polya. 

Salah satu pokok bahasan yang sering dianggap sulit bagi siswa dalam 
mata pelajaran matematika adalah materi geometri karena membutuhkan 
pemikiran dan penalaran yang kritis serta memerlukan abstraksi yang logis. 
Mengingat pentingnya materi geometri khususnya segiempat, maka diperlukan 
suatu pendekatan agar materi dapat terserap oleh siswa. Hal itu dapat 
diapresiasikan dengan pendekatan langkah-langkah Polya.Berdasarkan hal 
tersebut, permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Di mana letak tahap 
kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan segiempat dengan 
panduan kriteria Polya dan apa penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 
menyelesaikan soal tersebut? 2) Berapakah besar prosentase kesalahan yang 
dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan segiempat? 

Subyek penelitian diambil 6 siswa dari 40 siswa kelas VII-G SMP 4 
KUDUS, Pengambilan subjek penelitian didasarkan pada ranking siswa yang 
melakukan kesalahan dari hasil tes. Tes yang digunakan berbentuk uraian 
sebanyak 6 soal. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian 
data, dan verifikasi. Berdasarkan hasil verifikasi diperoleh data pada soal nomor 
satu kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan konsep 
sebesar 66.67%, pada soal nomor dua kesalahan yang dilakukan siswa adalah 
kesalahan penggunaan data sebesar 16.67%, pada soal nomor tiga kesalahan yang 
paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan  konsep dan penggunaan data 
sebesar 66.67%, pada soal nomor empat kesalahan yang paling banyak dilakukan 
siswa adalah kesalahan konsep sebesar 83.33%, pada soal nomor lima kesalahan 
yang paling banyak dilakukan siswa adalah kesalahan teknis sebesar 66.67%, 
pada soal nomor enam kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan 
interpretasi bahasa sebesar 16,67%. 

Saran dalam penelitian ini adalah untuk mengurangi banyaknya kesalahan 
siswa yang disebabkan oleh kesalahan konsep, kesalahan penggunaan data dan 
kesalahan teknis, maka guru perlu menekankan konsep materi segiempat serta 
memberikan latihan yang lebih banyak kepada siswa agar siswa terbiasa 
mengerjakan soal dengan benar dan cepat, analisis mengenai kesalahan siswa 
dalam mengerjakan materi segi empat, dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan 
menggunakan metode analisis Watson. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang universal dalam kehidupan 

manusia. Setiap bidang kehidupan di masyarakat terdapat proses pendidikan, baik 

yang disengaja maupun secara tidak sengaja. Pada pendidikan formal, 

penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan pendidikan yang akan dicapai 

karena tercapai tidaknya tujuan pendidikan merupakan tolak ukur dari 

keberhasilan penyelenggaraan pendidikan. Tujuan pendidikan nasional 

disesuaikan dengan tuntutan pembangunan dan perkembangan kehidupan bangsa 

Indonesia, sehingga tujuan pendidikan bersifat dinamis. 

Di sekolah, tujuan pendidikan dioperasionalkan menjadi tujuan 

pembelajaran dari bidang studi yang diberikan guru di kelas, diantaranya 

pembelajaran matematika yang mengarahkansiswa memiliki kemampuan berpikir 

obyektif, kritis, cermat, analitis dan logis. Untuk memenuhi tujuan tersebut, 

kemampuan utama yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah kemampun 

membaca, menulis dan berhitung. Tercapainya tujuan pendidikan dan 

pembelajaran matematika dapat dinilai salah satunya dari keberhasilan siswa 

dalam memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman ini untuk 

menyelesaikan persoalan dalam matematika maupun dalam ilmu-ilmu lain dan 

diukur dengan tes hasil belajar siswa. Hasil belajar ini merupakan prestasi belajar 

matematika. 
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Banyak unsur yang secara bersama-sama dapat mempengaruhi 

keberhasilan pembelajaran matematika. Diantara unsur–unsur yang 

mempengaruhi antara lain: siswa, pendidik/guru, metode pembelajaran, 

lingkungan. Ditinjau dari diri siswa faktor yang mempengaruhi prestasi belajar 

dapat dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu faktor eksternal dan faktor 

internal. Faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri siswa antara lain 

faktor guru, kurikulum, sarana, prasarana, lingkungan sosial. Faktor internal yaitu 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa antara lain minat, bakat, kemampuan 

verbal, kemampuan non verbal, kemampuan komputasi, kemampuan pandang 

ruang. 

Rendahnya kemampuan dalam faktor–faktor internal di atas menyebabkan 

rendahnya prestasi belajar matematika yang ditunjukkan antar lain dengan 

ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan dapat 

dilihat dari adanya kesalahan penyelesaian soal. Kesalahan ini diketahui guru 

dalam proses belajar mengajar di kelas maupun dari hasil pekerjaan siswa dalam 

tes. 

Adanya kesalahan penyelesaian oleh siswa dalam soal-soal matematika 

perlu mendapat perhatian. Kesalahan yang dilakukan siswa dalam penyelesaian 

soal perlu diidentifikasi. Informasi tentang kesalahan dalam menyelesaikan soal 

matematika dapat digunakan untuk meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar 

matematika dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika. 
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Salah satu pokok bahasan yang sering dianggap sulit bagi siswa adalah 

geometri karena membutuhkan pemikiran dan penalaran yang kritis serta 

memerlukan abstraksi yang logis. Sutrisno (dalam Azia: 2006) menuliskan bahwa 

geometri dianggap penting untuk dipelajari karena di samping geometri menonjol 

pada struktur yang berpola deduktif, geometri juga menonjol pada teknik-teknik 

geometris yang efektif dalam membantu penyelesaian masalah dari banyak 

cabang matematika serta menunjang pembelajaran mata pelajaran lain. Misalnya 

dengan geometri siswa dapat menghitung luas trapesium, tinggi sebuah gedung, 

jarak tempuh pesawat dari kota A ke kota B dan lain-lain. Menurut Van Hiele 

(Suherman, 2003: 52) tiga unsur  utama dalam pembelajaran geometri yaitu 

waktu, materi pengajaran dan metode pengajaran yang diterapkan, jika ditata 

secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa kepada 

tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Salah satu pokok bahasan dalam  geometri 

adalah materi pokok segiempat. Secara spesifik, peneliti memilih materi pokok 

segiempat untuk menganalisis kesalahan siswa dalam menyelesaiakan soal-soal 

pada tes tingkat perkembangan berpikir secara geometri. 

Siswa Sekolah Menegah Pertama (SMP) cukup mengalami kesulitan 

dalam belajar geometri. Berdasarkan wawancara peneliti kepada salah seorang 

guru Matematika di sekolah objek penelitian. Pada materi pokok segiempat rata-

rata hasil belajar siswa kelas VII pada tahun ajaran sebelumnya 60, sedangkan 

KKMnya 65. Ini menunjukkan masih rendahnya rata-rata hasil belajar siswa pada 

materi pokok tersebut. 
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Mengingat pentingnya geometri khususnya segiempat, maka diperlukan 

suatu pendekatan agar materi dapat terserap oleh siswa. Hal itu dapat 

diapresiasikan dengan pendekatan langkah-langkah Polya. Langkah-langkah 

pemecahan masalah yang ditemukan oleh George Polya ini adalah metode 

esensial untuk menyeleksi informasi yang relevan. Informasi tersebut berupa data 

dan permasalahan yang akan dicari penyelesaiannya. Penyelesaian permasalahan 

ini belum dianggap sebagai hasil final sebelum diperiksa kembali kesesuaiannya 

terhadap informasi yang  disediakan. Adapun langkah-langkah tersebut adalah 

memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana dan memeriksa 

kembali. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan 

siswa dalam mengerjakan soal dapat dijadikan salah satu alternatif  yang cukup 

bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran matematika, sehingga penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: ANALISIS KESALAHAN 

SISWA KELAS VII SMP 4 KUDUS DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MATEMATIKA PADA POKOK BAHASAN SEGIEMPAT DENGAN 

PANDUAN KRITERIA POLYA. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut. 

(1) Di mana letak tahap kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal pada 

pokok bahasan segiempat dengan panduan kriteria Polya dan apa 

penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal tersebut? 
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(2) Berapakah besar prosentase kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menyelesaikan soal pada pokok bahasan segiempat? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengetahui letak kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal dengan 

panduan kriteria Polya dan apa penyebab siswa melakukan kesalahan 

tersebut. 

(2) Mengetahui besar prosentase siswa yang melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pada pokok bahasan segiempat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

(1) Bagi guru, dapat memberi masukan yang bermanfaat dalam upaya 

mewujudkan hasil belajar siswa yang lebih baik. 

(2) Bagi subjek penelitian, dapat mengetahui letak kesalahan yang mereka 

alami dalam materi pokok segiempat, sehingga mereka dapat lebih 

optimal dalam mempelajari materi pokok segiempat. 

(3) Bagi dunia pendidikan, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 

upaya peningkatan kemampuan siswa dalam mempelajari matematika 

khususnya materi pokok segiempat. 

1.5 Penegasan Istilah 

Penegasanistilah dimaksudkan untuk memperoleh pengertian yang sama 

tentang istilah dalam penelitian ini dan tidak menimbulkan interpretasi yang 
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berbeda dari pembaca. Istilah-istilah yang perlu diberi penegasan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

1.1.1. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan dan 

sebagainya) untuk mengetahui apa sebab-sebabnya, bagaimana duduk perkaranya, 

dan sebagainya (Depdiknas, 2002: 39). Maksud “peristiwa” dalam penelitian ini 

adalah kesalahan siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kudus dalam menyelesaikan 

soal-soal matematika pada pokok bahasan segiempat. 

1.1.2. Kesalahan 

Kesalahan adalah kekeliruan; perbuatan yang salah (melanggar hukum dan 

sebagainya) (Depdiknas, 2002: 855). Jadi kesalahan yang dimaksud di sini adalah 

kekeliruan yang dilakukan oleh siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kudus dalam 

menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan segiempat. 

1.1.3. Segiempat 

Materi pokok segiempat yang dimaksud dalam penelitian ini dibatasi pada 

sub materi pokok persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat dan trapesium. 

1.1.4. Siswa 

Siswa kelas VII SMP Negeri 4 Kudus merupakan subyek penelitian. 

1.1.5. Kriteria Polya 

Poerwadarminto dalam KBBI (2007) menjelaskan kriteria adalah suatu 

kadar yang dijadikan pertimbangan untuk menentukan sesuatu. Sedangkan Polya 

adalah seorang yang menemukan seperangkat pertanyaan atau langkah-langkah 

untuk menyelesaikan masalah dalam matematika. Jadi kriteria Polya adalah 
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kriteria untuk menentukan kesalahan-kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika dilihat dengan langkah-langkah Polya. 

1.6 Sistematika Skripsi 

 Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi tiga 

bagian yaitu bagian awal skripsi, bagian inti skripsi, dan bagian akhir skripsi. 

(1) Bagian Awal Skripsi  

Pada bagian awal penulisan skripsi memuat beberapa halaman yang terdiri dari 

halaman judul, abstrak, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. 

(2) Bagian Isi 

Bagian isi memuat lima bab yaitu sebagai berikut. 

(a) Bab 1. Pendahuluan 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi. 

(b) Bab 2. Landasan Teori 

Bab ini membahas teori yang melandasi permasalahan skripsi serta penjelasan 

yang merupakan landasan teoritis yang diterapkan dalam skripsi pokok bahasan yang 

diharapkan dalam skripsi. 

(c) Bab 3. Metode Penelitian 

Bab ini berisi metode penelitian yang berisi pendekatan dan jenis penelitian  

yang digunakan, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, dan 

pengecekan keabsahan data 

(d) Bab 4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian. 
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(e) Bab 5. Penutup 

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran dalam penelitian. 

(3) Bagian Akhir Skripsi  

Bagian akhir skripsi ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Hakikat Matematika 

Matematika berasal dari bahasa latin manthanein atau mathema yang 

berarti ‘belajar atau hal yang dipelajari’, sedang dalam bahasa Belanda disebut 

wiskunde atau ‘ilmu pasti’. Di Indonesia, matematika pernah disebut ilmu pasti 

karena matematika berkaitan erat dengan istilah penalaran (reasoning). Dikenal 

dua macam penalaran yaitu penalaran induktif dan penalaran deduktif. Penalaran 

induktif adalah suatu proses berpikir untuk menarik kesimpulan atau membuat 

suatu pernyataan baru yang bersifat umum (general) berdasar pada beberapa 

pernyataan khusus yang diketahui benar. Dalam matematika, pernyataan yang 

didapat dari proses induksi belum disebut teorema sebelum dibuktikan secara 

deduktif. Hasil proses penarikan kesimpulan melalui induksi ini disebut dengan 

dugaan (conjecture). 

Suatu bangunan matematika disusun dengan dasar pondasi berupa 

kumpulan sifat pangkal (aksioma). Aksioma adalah semacam dalil atau teorema 

yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan namum akan dijadikan dasar untuk 

membuktikan dalil atau teorema matematika selanjutnya. Karenanya, Jacobs 

(1982: 32) menyatakan: “Deductive reasoning is a method of drawing conclusions 

from facts that we accept as true by using logic”. Artinya, penalaran deduktif 

adalah suatu cara penarikan kesimpulan dari pernyataan atau fakta-fakta yang 
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dianggap benar dengan menggunakan logika. Oleh karena itu, kebenaran teorema 

matematika lebih absolut karena ada faktor pembuktian secara deduktif. 

Menurut Gegne (dalam Suherman, 2003: 25) objek belajar matematika 

terdiri dari objek langsung dan objek tak langsung. Objek langsung antara lain 

kemampuan  menyelidiki dan memecahkan masalah, belajar mandiri, bersikap 

positif terhadap matematika, dan tahu bagaimana semestinya belajar. Sedangkan 

objek tak langsung meliputi fakta, ketrampilan, konsep, dan prinsip. 

(1) Fakta matematika 

Fakta-fakta matematika adalah kesepakatan dalam matematika yang 

dimasukkan untuk memperlancar pembicaraan-pembicaraan didalam matematika, 

seperti lambang-lambang yang ada dalam matematika. 

(2) Ketrampilan-ketrampilan matematika 

Ketrampilan-ketrampilan matematika adalah operasi dan prosedur dalam 

matematika yang masing-masing merupakan suatu proses untuk mencari 

(memperoleh) hasil tertentu. 

(3) Konsep-konsep matematika 

Konsep adalah suatu ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk 

mengklasifikasi apakah suatu objek tertentu merupakan contoh atau bukan contoh 

dari ide abstrak tersebut. 

(4) Prinsip-prinsip matematika 

Prinsip adalah suatu pernyataan yang bernilai benar, yang memuat data 

konsep dan menyatakan hubungan antar konsep-konsep tersebut. Salah satu 

wujudnya adalah teorema. 
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2.2 Pengertian Belajar  

Belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku manusia dan ia 

mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Oleh karena itu dengan 

menguasai prinsip-prinsip dasar tentang belajar, seseorang telah mampu 

memahami bahwa aktivitas belajar itu memegang peranan penting dalam proses 

psikologis. 

Konsep tentang belajar telah banyak didefinisikan oleh para psikologi. 

Gagne dan Berliener menyatakan bahwa belajar merupakan proses dimana suatu 

organisme megubah perilakunya karena hasil dari pengalaman. Morgan et.al 

menyatakan bahwa belajar merupakan perubahan relatif permanent yang terjadi 

karena hasil dari praktik atau pengalaman. Slavin menyatakan bahwa belajar 

merupakan perubahan disposisi atau kecakapan manusia yang berlangsung selama 

periode waktu tertentu, dan perubahan perilaku itu tidak berasal dari proses 

pertumbuhan. Dari keempat pengertian tersebut tampak bahwa konsep tentang 

belajar mengandung tiga unsur yang utama (Anni, 2004: 2) yaitu sebagai berikut. 

(1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku. 

(2) Perubahan perilaku itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman. 

(3) Perubahan perilaku karena belajar bersifat relatif permanent. 

Belajar menurut pandangan Skinner (dalam Dimyati & Mudjiono, 2002: 9) 

berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang belajar, maka 

responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila tidak belajar maka responnya 

menurun. Dalam belajar ditemukan adanya hal berikut. 

(1) Kesempatan terjadinya peristiwa yang menimbulkan respons pembelajar. 
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(2) Responssipebelajar. 

(3) Konsekuensi yang bersifat menguatkan respons tersebut. Pemerkuat terjadi 

pada stimulus yang menguatkan konsekuensi tersebut. Sebagai ilustrasi, 

perilaku responssipebelajar yang baik diberi hadiah, sebaliknya perilaku 

respons yang tidak baik diberi teguran dan hukuman.   

2.3 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran adalah upaya menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan siswa yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal.  

Amin Suyitno (2004 : 2) menyimpulkan sebagai berikut. 

Pembelajaran matematika adalah suatu proses atau kegiatan guru 
mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika pada 
siswanya, yang di dalamnya terkandung upaya guru untuk 
menciptakan iklim dan pelayanan terhadap kemampuan, potensi, 
minat, bakat, dan kebutuhan siswa tentang matematika yang amat 
beragam agar terjadi interaksi optimal antar guru dengan siswa serta 
antara siswa dengan siswa dalam mempelajari matematika tersebut. 

2.4 Matematika Sekolah 

Matematika sekolah adalah matematika dalam Kurikulum Pendidikan 

Dasar dan Pendidikan Menengah (Suherman, 2003: 55). Menurut Depdiknas 

(2006: 345-346), kemampuan matematika yang harus dimiliki oleh peserta didik 

adalah sebagai berikut:  

(1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

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

tepat, dalam pemecahan masalah. 
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(2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 

(3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menaksirkan solusi 

yang diperoleh. 

(4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah. 

(5) 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. 

Secara rinci tujuan khusus pembelajaran matematika di SMP adalah agar:  

(1) Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan 

matematika. 

(2) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk melanjutkan ke 

pendidikan menengah. 

(3) Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan perluasan 

dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

(4) Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, kritis, 

cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika. (Erman 

Suherman, dkk., 2003: 59). 
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2.5 Analisis Kesalahan dan Penyebab Kesalahan 

Dalam pembelajaran matematika, siswa seringkali melakukan kesalahan-

kesalahan, khususnya kesalahan dalam mengerjakan soal. Kesalahan tersebut 

dapat disebabkan rendahnya pemahaman konsep matematika siswa, 

ketidaktelitian siswa dalam menghitung, dan lain sebagainya.  

Menurut Subanji dan Mulyoto (dalam Rosita, 2007: 15) jenis-jenis 

kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal matematika antara lain 

sebagai berikut. 

(1) Kesalahan konsep 

Indikatornya adalah:  

(a) Kesalahan menentukan teorema atau rumus untuk menjawab suatu 

masalah; 

(b) Penggunaan teorema atau rumus oleh siswa tidak sesuai dengan kondisi 

prasyarat berlakunya rumus tersebut atau tidak menuliskan teorema. 

(2) Kesalahan menggunakan data 

Indikatornya adalah:  

(a) Tidak menggunakan data yang seharusnya dipakai; 

(b) Kesalahan memasukkan data ke variabel; 

(c) Menambah data yang tidak diperlukan dalam menjawab suatu masalah. 

(3) Kesalahan interpretasi bahasa 

Indikatornya adalah:  

(a) Kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari dalam bahasa 

matematika; 
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(b) Kesalahan menginterpretasikan symbol-simbol, grafik, dan table ke 

dalam bahsa matematika. 

(4) Kesalahan teknis 

Indikatornya adalah:  

(a) Kesalahan perhitungan atau komputasi; 

(b) Kesalahan memanipulasi operasi aljabar. 

(5) Kesalahan penarikan kesimpulan 

Indikatornya adalah:  

(a) Melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung yang benar; 

(b) Melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak sesuai dengan penalaran 

logis. 

Menurut Murwati (dalam Rosita, 2007: 16), kesalahan-kesalahan yang 

dilakukan siswa dalam mengerjakan soal-soal matematika dapat didefinisikan 

menjadi beberapa aspek antara lain:  

(1) Aspek bahasa 

Aspek bahasa merupakan kesulitan dan kekeliruan siswa dalam 

menafsirkan kata-kata atau simbol-simbol dan bahasa yang digunakan dalam 

matematika. 

(2) Aspek imajinasi 

Aspek imajinasi adalah kesulitan dan kekeliruan siswa dalam imajinasi 

ruang (spasial) dalam dimensi-dimensi tiga yang berakibat salah dalam 

mengerjakan soal-soal matematika. 
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(3) Aspek prasyarat 

Aspek prasyarat merupakan kesalahan dan kekeliruan siswa dalam 

mengerjakan soal matematika karena bahan pelajaran yang sedang dipelajari 

siswa belum dikuasai. 

(4) Aspek tanggapan 

Aspek tanggapan merupakan kekeliruan dalam penafsiran atau tanggapan 

siswa terhadap konsepsi, rumus, dan dalil-dalil matematika dalam mengerjakan 

soal matematika. 

(5) Aspek terapan 

Aspek terapan merupakan kekeliruan siswa dalam menerapkan rumus dan 

dalil-dalil matematika dalam mengerjakan soal-soal matematika. 

Pada penelitian ini, jenis kesalahan yang diamati menurut Subanji dan 

Mulyoto, yakni kesalahan konsep, menggunakan data, interpretasi bahasa, teknis 

dan penarikan simpulan. 

2.6 Kriteria Polya 

George Polya, seorang matematikawan generalis berhasil menemukan 

seperangkat pertanyaan atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah. 

Polya membuat metode-metode sistematis guna menemukan solusi atas problem-

problem yang dihadapi dan memungkinkan seseorang menemukan pemecahannya 

sendiri karena memang sudah ada dan dapat dicari. 

Penelitian ini secara khusus akan membahas kesalahan-kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika dilihat dengan langkah-langkah Polya. Ada 
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empat langkah penting dalam menyelesaikan soal matematika yang dicetuskan 

oleh George Polya yaitu sebagai berikut. 

(1) Memahami Masalah 

Langkah pertama adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang 

berkaitan dengan tingkat pemahaman siswa terhadap soal-soal. Pertanyaan 

tersebut antara lain:  

(a) apa yang tidak diketahui? 

(b) kuantitas apa yang diberikan pada soal? 

(c) kondisinya bagaimana? 

(d) apakah ada kekecualian? 

Pada beberapa masalah akan berguna untuk membuat diagramnya dan 

mengidentifikasi kuantitas-kuantitas yang diketahui dan dibutuhkan pada diagram 

tersebut. Biasanya dibutuhkan membuat beberapa notasi. 

(2) Merencanakan Penyelesaian 

Pada tahap ini, kegiatan yang dilakukan antara lain dengan mencari 

hubungan antara data yang diketahui dengan hal yang tidak diketahui 

(ditanyakan). Jika hubungan tersebut tidak dapat ditemukan secepatnya carilah 

alat bantu lain, kemudian susunlah sebuah rencana untuk memecahkan masalah 

tersebut dengan memperhatikan hal-hal berikut. 

(a) Membuat sub masalah 

Pada masalah yang komplek akan sangat berguna jika membaginya ke 

dalam beberapa sub masalah, sehingga lebih mudah dalam menyelesaikan 

masalah. 
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(b) Mencoba untuk mengenali sesuatu yang sudah dikenali. 

Hubungkan masalah tersebut dengan hal sebelumnya yang sudah dikenali. 

Lihatlah pada hal yang tidak diketahui dan cobalah untuk mengingat masalah 

yang mirip atau memiliki prinsip yang sama. 

(c) Mencoba untuk mengenali polanya 

Beberapa masalah dapat dipecahkan dengan cara mengenali polanya. Pola 

yang diperoleh dapat berupa pola geometri atau pola aljabar. Jika anda melihat 

keteraturan atau pengulangan dalam soal, anda dapat menduga apa yang 

selanjutnya akan terjadi pada pola tersebut dan membuktikannya. 

(d) Menggunakan analogi 

Cobalah untuk memikirkan analogi dari masalah tersebut, yaitu masalah 

yang mirip, masalah yang berhubungan, yang lebih sederhana sehingga 

memberikan anda petunjuk yang dibutuhkan dalam memecahkan masalah yang 

lebih sulit. 

(e) Memasukkan sesuatu yang baru 

Mungkin suatu saat perlu untuk memasukkan sesuatu yang baru, peralatan 

tambahan, untuk membuat hubungan antara data dengan hal yang tidak diketahui. 

Contohnya diagram sangat bermanfaat dalam membuat garis bantu. 

(f) Membuat kasus 

Kadang-kadang kita harus memecahkan suatu masalah ke dalam beberapa 

kasus kemudian memecahkan setiap kasus tersebut. 

  



19 
 

 
 

(g) Memulai dari akhir 

Sangat berguna jika kita membuat pemisalan solusi masalah, tahap demi 

tahap mulai dari jawaban masalah sampai ke data yang diberikan. 

Kemampuan siswa yang diharapkan pada langkah yang kedua adalah 

menentukan permisalan data yang diketahui, misalnya dengan peubah �, �, atau 

dengan peubah lain yang sesuai dengan kebutuhan yang akan digunakan. 

Selanjutnya mencari hubungan data yang diketahui dengan data yang belum 

diketahui (ditanyakan). Hal ini dapat dilakukan jika siswa mengerjakan langkah 

pertama dengan benar. 

Siswa harus dapat menemukan hubungan data dengan yang ditanyakan 

agar dapat menyelesaikan masalah. Siswa dapat memilih teorema-teorema atau 

konsep-konsep yang telah dipelajari untuk dikombinasikan sehingga dapat 

dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. 

(3) Melaksanakan Penyelesaian 

Pelaksanaan rencana yaitu melaksanakan semua rencana yang telah 

dibuat pada langkah kedua (merencanakan penyelesaian) dengan memperhatikan 

setiap langkahnya. Perencanaan yang mantap membuat pelaksanaan rencana 

menjadi baik. Dalam melaksanakan rencana yang tertuang pada langkah kedua, 

kita harus memeriksa tiap langkah dalam rencana dan menuliskannya secara detail 

untuk memastikan bahwa tiap langkah sudah benar. Dengan demikian siswa akan 

menghasilkan penyelesaiannya sendiri.  
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(4) Memeriksa Kembali 

Kemampuan siswa pada langkah terakhir yang diharapkan adalah 

mengritisi hasilnya, kemudian melihat kelemahan dari solusi yang didapatkan. 

Hal ini dilakukan siswa dengan cara mensubtitusikan hasil dari penyelesaian 

langkah ketiga dalam langkah kedua, di samping untuk mengecek apa rencana 

yang telah dibuat dan penyelesaian rencana itu telah dilaksanakan dengan tepat.  

Keempat langkah Polya tersebut akan digunakan sebagai pedoman untuk 

mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. 

2.7 Tinjauan Materi Segiempat 

2.7.1 Jajargenjang 

Jajargenjang adalah suatu segi empat yang sisi-sisinya sepasang-sepasang 

sejajar (Kusni, 2003: 14). 

 

 

 

 

 

Sifat-sifat jajargenjang:  

(1) Sisi-sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar; 

(2) Sudut-sudut yang berhadapan sama besar; 

(3) Jumlah pasangan sudut yang saling berdekatan adalah 1800; 

(4) Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang. 

 

Gambar 2.1. Jajargenjang  
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Keliling dan Luas daerah pada jajargenjang (berdasarkan gambar 2.1) 

(1) Rumus keliling jajargenjang 

Tulis K: Ukuran keliling jajargenjang ABCD. 

Jelas K  = AB + BC +CD + DA 

  = AB + AB + BC + BC 

  = 2(AB+BC). 

(2) Rumus luas jajargenjang 

Dari gambar 2.1 dapat dilihat jajargenjang ABCD terdiri dari 2 buah segitiga 

masing-masing ABC dan CAD. 

AC = AC (berimpit), 

AB = CD (sisi sejajar), 

BC = DA (sisi sejajar), 

jadi ∆��� kongruen dengan ∆���. 

Tulis L: Ukuran luas jajar genjang ABCD, 

 x: Ukuran luas ∆���, 

 y: Ukuran luas ∆���. 

Jelas L = x + y 

  = 2x 

  = 2 x 
�� ×��

�
 

  = �� × �� . 

2.7.2 Persegi Panjang 

Persegi panjang adalah suatu jajargenjang yang satu sudutnya siku-siku 

(Kusni, 2003: 15).  
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Sifat-sifat persegipanjang:  

(1) Setiap sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku (900); 

(2) Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi dua sama besar. 

Keliling dan luas daerah persegi panjang (berdasarkan gambar 2.2) 

(1) Keliling persegi panjang 

Tulis K: Ukuran keliling persegi panjang ABCD, 

 p: Ukuran panjang persegi panjang ABCD, 

 l: Ukuran lebar persegi panjang ABCD. 

Jelas AB = CD = p dan 

 AD = BC = l. 

Jadi  K = 2 ( p + l ). 

(2) Luas persegi panjang 

Tulis L: Ukuran luas persegi panjang ABCD, 

 p: Ukuran panjang persegi panjang ABCD, 

 l: Ukuran lebar persegi panjang ABCD. 

Jadi  L = p x l. 

2.7.3 Belah Ketupat 

Belah ketupat adalah jajargenjang yang dua sisinya yang berurutan sama 

panjang (Kusni, 2003: 15). 

A B 

C D 

O 

Gambar 2.2. Persegi panjang 
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Sifat-sifat belah ketupat 

(1) Keempat sudutnya siku-siku; 

(2) Panjang kedua diagonalnya sama dan saling membagi dua sama panjang; 

(3) Setiap sudutnya dibagi dua sama besar oleh diagonal-diagonalnya; 

(4) Diagonal-diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. 

Keliling dan luas belah ketupat (berdasarkan gambar 2.3) 

(1) Keliling belah ketupat  

Tulis K: Ukuran keliling belah ketupat ABCD, 

 s: Ukuran sisi belah ketupat ABCD, 

Jelas K = s + s + s + s 

  = 4s. 

(2) Luas belah ketupat 

Dari gambar 2.3 dapat dilihat belah ketupat ABCD terdiri dari 2 buah segitiga 

masing-masing ABC dan ADC. 

AC = AC (berimpit), 

AB = AD (sifat sisi sejajar pada jajargenjang), 

Gambar 2.3. Belah Ketupat 

A 

B 

C 

D 

O 
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BC = DC (sifat sisi sejajar pada jajargenjang), 

sehingga segitiga ABC kongruen dengan segitiga ADC. 

Tulis L: Ukuran luas belah ketupat ABCD, 

 ��: Ukuran luas ∆���, 

 ���: Ukuran luas ∆���, 

 ��: Ukuran diagonal pertama belah ketupat ABCD, 

 ��: Ukuran diagonal kedua belah ketupat ABCD. 

Jelas L = �� +  � � 

  = 2 x �� 

  = 2 x  
�� � ��

�
  

  = AC x OB 

  = AC x 
��

�
 

  = 
�� � ��

�
  

  = 
��� � �

�
 . 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan 

penelitian yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus yang dimaksudkan 

yaitu peneliti ingin mengetahui secara langsung kesalahan apa saja yang 

dilakukan oleh siswa dengan mempelajari kasus yang ada. Untuk dapat 

mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh siswa perlu diadakan analisis terhadap 

hasil pekerjaan siswa sehingga diperoleh gambaran pada bagian mana saja siswa 

melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok 

bahasan segiempat. 

3.2 Data dan Sumber Data 

3.2.1 Metode penentuan subjek penelitian 

Sebelum penelitian dilakukan, soal yang akan digunakan sebagai 

instrument dalam penelitian terlebih dahulu harus diujicobakan untuk mengetahui 

apakah soal-soal itu termasuk dalam kategori baik atau tidak. Kemudian soal yang 

termasuk dalam kategori baik tersebut diujikan pada kelas yang diambil sebagai 

subjek penelitian. 

Pengambilan subjek penelitian didasarkan pada ranking siswa yang 

melakukan kesalahan dari hasil tes. Subjek penelitian diambil dari siswa dengan 

tingkat kesalahan yang menurut peneliti menarik untuk diteliti dan mewakili 

kesalahan dari setiap soal. Jumlah subjek penelitian ada 6 siswa yang selanjutnya 
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akan dilakukan wawancara intensif. Adapun alasan dalam pemilihan subjek 

penelitian adalah banyaknya subjek penelitian yang diserahkan sepenuhnya 

kepada peneliti. Semakin banyak subjek penelitiannya, semakin banyak pula data 

yang diperoleh. Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk melakukan 

generalisasi. 

3.2.2 Metode pengumpulan data 

3.2.2.1 Metode tes 

Instrument tes yang sudah teruji diberikan kepada siswa yang menjadi 

subjek penelitian. Metode tes ini digunakan untuk memperoleh data hasil belajar 

siswa mengenai materi segiempat. 

3.2.2.2 Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap siswa yang menjadi subjek penelitian. 

Materi wawancara berisi tentang kesalahan dan kendala-kendala yang dihadapi 

subjek penelitian dalam mengerjakan soal yang diberikan oleh peneliti. Hasil 

wawancara yang telah dilakukan dicatat sebagai bukti konkret pelaksanaan 

wawancara yang berupa informasi mengenai proses berpikir subjek penelitian 

dalam menyelesaikan soal-soal materi pokok segiempat. 

3.2.3  Metode Penyusunan Instrumen 

3.2.3.1 Materi dan bentuk soal 

Materi tes yang akan diteliti adalah materi pokok segiempat. Sedangkan 

bentuk tes yang digunakan adalah esai atau uraian yang terdiri dari 6 soal. Tes 

uraian memiliki beberapa kelebihan, antara lain:  

(1) Pembuatan tes uraian relatif lebih mudah; 
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(2) Mengurangi kesempatan berspekulasi atau untung-untungan dalam 

menjawab; 

(3) Memberi kesempatan peserta didik untuk mengutarakan maksudnya dengan 

caranya sendiri; 

(4) Dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana pendalaman siswa terhadap 

masalah yang diujikan. 

(Arikunto, 2006: 61) 

3.2.3.2 Metode penyusunan instrumen tes 

3.2.3.2.1 Menentukan tujuan mengadakan tes 

Tujuan dilakukannya tes adalah untuk mengetahui kemampuan siswa  

dalam mengerjakan soal terhadap materi tertentu. 

(5) Membatasi bahan yang akan diujikan 

Dalam penelitian ini bahan yang akan diujikan adalah materi segiempat. 

(6) Menentukan tipe soal 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses berpikir siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal materi pokok segiempat. Jadi soal yang tepat adalah esai 

atau uraian. 

(7) Menentukan jumlah soal dan jumlah waktu yang disediakan untuk 

mengerjakan instrumen tes 

Hal ini perlu dilakukan karena jangan sampai memberikan soal yang 

terlalu banyak sedangkan waktu yang disediakan tidak memadai. 

 

 



28 
 

 
 

(8) Membuat kisi-kisi instrumen tes 

Agar tes yang diujikan tidak melenceng dan memuat seluruh materi pokok 

yang diujikan, maka perlu dibuat kisi-kisi instrumen tes terlebih dahulu. 

(9) Membuat butir tes 

Setelah membuat kisi-kisi instrumen, langkah selanjutnya adalah membuat 

butir-butir tes yang akan diujikan dalam penelitian. 

3.2.3.2.2 Uji coba instrumen penelitian 

Sebelum soal diberikan/diujikan ke kelas subjek penelitian, soal-soal 

tersebut terlebih dahulu diujicobakan di kelas lain dengan tujuan dapat diperoleh 

hasil penelitian yang baik. Dari hasil tes uji coba dipilih butir tes yang tergolong 

baik untuk digunakan dalam penelitian. Adapun tujuan dari tes uji coba adalah 

untuk mengetahui/mendapatkan keandalan intrumen tes. 

3.2.3.2.3 Analisis Instrumen Uji Coba 

Untuk dapat memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian 

diperlukan instrumen yang baik. Tujuan menganalisis butir soal adalah untuk 

memperbaiki butir soal yang telah diujicobakan, sebab ada kemungkinan hasil tes 

siswa rendah akibat butir tesnya jelek, bukan karena siswanya yang tidak tahu. 

3.2.3.2.4 Analisis Reliabilitas Tes 

Reliabilitas marujuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrumen tes 

cukup dapat dipercaya untuk dapat digunakan sebagai alat pengumpul data. Suatu 

tes atau alat ukur dikatakan reliabel jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang 

tetap. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari reliabilitas adalah rumus 

alpha 
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(Arikunto, 2006: 109) 

Keterangan:  

11r  : reliabilitas instrumen tes 

n  : banyaknya butir soal 


2

i : jumlah varians butir soal 

2

t  : varians total 

3.2.3.2.5 Analisis Validitas Tes 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau 

kesahihan suatu instrumen tes. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu 

mengukur apa yang diinginkan (Arikunto, 2006: 65). Rumus yang digunakan 

adalah rumus korelasi product moment yaitu:  
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Keterangan:  

XYr  : koefisien korelasi tiap-tiap butir 

N  : banyaknya siswa 

 X  : jumlah skor item 

Y  : jumlah skor total 

Perhitungan dilakukan dengan program Microsoft Excel untuk 

memperoleh nilai XYr . Setelah diperoleh nilai XYr , selanjutnya dibandingkan 
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dengan hasil r product moment dengan taraf signifikan 5%. Butir soal dikatakan 

valid jika tabelhitung rr  (Arikunto, 2006: 72). 

3.2.3.2.6 Analisis Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang pandai (berkemampuan tinggi) dengan siswa yang kurang 

pandai (berkemampuan rendah). Untuk menghitung daya pembeda soal berbentuk 

uraian digunakan rumus:  
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Keterangan:  

MH : rata-rata kelompok atas 

ML : rata-rata kelompok bawah 

2
1x  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok atas 

2
2x  : jumlah kuadrat deviasi individual dari kelompok bawah 

ni : 27% x N (jumlah testi) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan 2,  batabel nndkt  dan %5  . 

Jika tabelhitung tt  ,  maka daya beda soal tersebut signifikan (Arifin 1991: 

141). 

3.2.3.2.7 Analisis Tingkat Kesukaran 

Perhitungan tingkat kesukaran item adalah pengukuran seberapa besar 

derajat kesukaran suatu item atau soal. Soal yang baik adalah soal yang tidak 
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telalu mudah dan tidak terlalu sukar. Soal yang terlalu mudah tidak merangsang 

siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya. Sebaliknya soal yang terlalu 

sulit akan menyebabkan siswa menjadi putus asa. 

Untuk soal uraian, teknik perhitungannya adalah dengan menghitung 

berapa persen peserta tes yang gagal menjawab benar atau ada di bawah batas 

lulus (passing grades) untuk tiap-tiap item. Untuk menginterpretasikan Tingkat 

Kesukaran (TK) digunakan tolak ukur:  

(1) jika �� ≤ 27%  soal termasuk kriteria mudah, 

(2) jika 28% ≤ �� ≤ 72%  soal termasuk kriteria sedang, 

(3) jika �� ≥ 72%  soal termasuk kriteria sukar. 

Batas lulus ideal 6 untuk skala 0 – 10. rumus yang digunakan adalah 

%100
tespesertaJumlah

gagaldianggapyangtespesertaJumlah
KesukaranTingkat  

Oleh karena skor butir item tidak mutlak, maka ketentuan yang benar dan 

yang salah juga bersifat tidak mutlak. Ketidakmutlakan tersebut dapat ditentukan 

oleh penguji tes sendiri (Arifin 1991: 135). 

3.3 Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut. 

3.3.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 
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mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

Kegiatan ini mengarah kepada proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, dan mengabstraksikan serta mentransformasikan data mentah 

yang ditulis pada catatan lapangan yang dibarengi dengan perekaman. 

Tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Mengoreksi hasil pekerjaan siswa, yang kemudian digunakan untuk 

menentukan siswa yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian. 

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

mentah ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk wawancara. 

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

kemudian ditransformasikan ke dalam catatan. 

3.3.2 Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam tahap ini 

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

Kegiatan ini memunculkan dan menunjukkan kumpulan data atau 

informasi yang terorganisasi dan terkategori yang memungkinkan suatu penarikan 

kesimpulan atau tindakan. 

Tahap penyajian data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

(1) Menyajikan hasil pekerjaan siswa yang dijadikan bahan untuk wawancara 

(2) Menyajikan hasil wawancara yang telah direkam. 
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Dari hasil penyajian data (pekerjaan siswa dan hasil wawancara) 

dilakukan analisis, yang kemudian menghasilkan data temuan sehingga mampu 

menjawab permasalahan dalam penelitian ini. 

3.3.3 Menarik simpulan atau verifikasi 

Verifikasi adalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh 

sehingga mampu menjawab pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian. Dengan 

cara membandingkan hasil pekerjaan siswa dan hasil wawancara maka dapat 

ditarik kesimpulan letak dan penyebab kesalahan. 

Selain analisis data deskriptif kualitatif, juga digunakan analisis data 

kuantitatif sebagai berikut. 

(1) Analisis tingkat kemampuan siswa 

Setelah diperoleh hasil tes, kemudian dihitung tingkat kemampuan 

masing-masing siswa dengan rumus:  

%100
N

n
X  

Keterangan:  

X : tingkat kemampuan siswa 

n : skor yang diperoleh siswa 

N : skor maksimum 

Setelah tingkat kemampuan masing-masing siswa dihitung, kemudian 

dicari tingkat kemampuan rata-rata menggunakan analisis rata-rata dengan rumus:  

f

X
x
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Keterangan:  

x  : tingkat kemampuan rata-rata yang dimiliki siswa 

X : tingkat kemampuan masing-masing siswa 

f  : jumlah seluruh siswa 

(2) Prosentase tingkat kesalahan 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan rumus:  

%100






bTotsTot

sTot
p  

Keterangan:  

p  : prosentase yang dicari 

 sTot  : total semua kesalahan dari tiap butir seluruh soal 

 bTot  : total semua jawaban siswa yang benar dalam tiap butir soal 

Prosentase tingkat kesalahan siswa ditentukan dengan kriteria:  

%20%0  p  : sangat rendah, 

%40%20  p  : rendah, 

%60%40  p  : cukup, 

%80%60  p  : tinggi, 

%100%80  p  : sangat tinggi. 

(Muhammad Ali, 1987: 105) 
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3.4 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Setelah data yang ada dianalisis sampai ditemukan jawaban dari 

pertanyaan penelitian, langkah berikutnya adalah melakukan pemeriksaan 

keabsahan temuan. Untuk menentukan keabsahan temuan (kredibilitasnya) 

diperlukan teknik pemeriksaan. 

Menurut Moleong (2004) untuk menentukan keabsahan temuan ada 

beberapa teknik pemeriksaan yaitu: 1) perpanjangan keikutsertaan, 2) ketekunan 

pengamatan, 3) triangulasi, 4) pengecekan sejawat, 5) kecukupan referensial, 6) 

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

dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

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

sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini teknik triangulasi 

yang digunakan adalah membandingkan hasil pekerjaan subjek penelitian dengan 

data hasil wawancara terhadap subjek penelitian yang bersangkutan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Analisis Tahap Awal 

Uji coba instrumen dilakukan untuk mengetahui soal mana saja yang 

termasuk dalam kategori baik. Uji coba dilakukan di kelas VII-G sebanyak 40 

siswa. Soal yang termasuk dalam kategori baik kemudian diteskan pada kelas VII-

F sebanyak 40 siswa. 

Soal ujicoba yang digunakan dalam penelitian berupa soal uraian sebanyak 

6 soal. Soal uji coba dan hasil uji coba dapat dilihat pada lampiran 4 dan 7. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisis hasil uji coba soal yang meliputi hal-hal 

sebagai berikut. 

(1) Analisis Validitas 

Sebuah tes disebut valid apabila tes itu dapat mengukur apa yang akan 

diukur. Dari perhitungan analisis data pada soal yang telah diujicobakan diperoleh 

data bahwa semua soal valid. Hasil perhitungan lengkap ada pada lampiran 7. 

(2) Analisis reliabilitas 

Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil tes tersebut menunjukkan 

ketetapan. Dari hasil perhitungan analisis data pada soal yang telah diujicobakan, 

diperoleh 874306,011 r .Setelah dikonsultasikan dengan tabel r product moment 

diperoleh kesimpulan bahwa soal ujicoba merupakan soal yang cukup reliabel. 
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(3) Tingkat kesukaran 

Menganalisis tingkat kesukaran berarti mengkaji soal tes dari segi 

kesulitannya sehingga diperoleh soal yang termasuk mudah, sedang, dan sukar. 

Dari perhitungan analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh data bahwa soal 

yang termasuk sedang adalah soal nomor 2, 3, 5, 6. Soal yang temasuk dalam 

kategori sukar adalah soal nomor 1 dan 4. 

(4) Daya Pembeda 

Daya pembeda soal adalah kemampuan suatu soal untuk membedakan 

antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan 

rendah. Dari hasil analisis soal yang telah diujicobakan diperoleh data bahwa 

semua soal mempunyai daya pembeda yang signifikan. 

(5) Penentuan Instrumen Penelitian 

Setelah dilakukan analisis data dengan hasil di atas dan mengacu pada 

kisi-kisi instrumen penelitian, diperoleh soal instrumen penelitian adalah soal 

nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi Instrumen penelitian mengunakan 6 soal berbentuk 

uraian. 

(6) Penentuan Subjek Penelitian 

Setelah soal diujicobakan di kelas VII-G dan dianalisis, diperoleh 

instrumen penelitian yang valid. Instumen penelitian tersebut kemudian diteskan 

di kelas VII-F sejumlah 40 siswa. Dari 40 siswa tersebut diambil 6 siswa sebagai 

subyek penelitian yaitu (S1, S2, S3, S4, S5, dan S6). 
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4.2 Penentuan Ketuntasan Belajar 

Dari perhitungan ketuntasan belajar untuk materi segiempat diperoleh data 

bahwa secara individu yang dianggap tuntas belajar sejumlah 11 siswa. 

Sedangkan 36 siswa belum tuntas atau masih mengalami kesulitan dalam belajar. 

Dari fakta tersebut, dapat dikatakan bahwa kelas VII-F sebagai subjek penelitian 

masih banyak yang mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada 

pokok bahasan segiempat. Tabel perhitungan ketuntasan belajar dapat dilihat pada 

lampiran 12. 

Dari keseluruhan siswa VII-F yang menjadi subyek penelitian, diambil 

enam siswa untuk diwawancari mengenai kesulitan yang dialami ketika 

mengerjakan soal-soal pada pokok bahasan segi empat. Keenam siswa tersebut 

adalah (SI) Julia Fentiana Sari, (S2) venny dana C, (S3) Robiul Maulidi, (S4) 

Nilla Armi Oktaviani, (S5) Nia Maria Ulfa, (S6) Elisa Saffarina.  

4.3 Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari 40 siswa sebagai objek penelitian, kesalahan yang dilakukan siswa 

didominasi saat siswa melakukan langkah Polya yang ketiga, yaitu sebesar 

71,67%. Sedangkan kesalahan yang dilakukan saat melakukan langkah Polya 

yang pertama sebesar 37,92%. Jenis kesalahan siswa secara klasikal dapat dilihat 

pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Jenis Kesalahan Siswa 

No 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep 
Penggunaan 

Data 

Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penarikan 

Simpulan 
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1 27 20 3 6 0 

2 21 13 0 2 0 

3 30 26 0 3 0 

4 25 26 0 11 0 

5 16 10 0 21 0 

6 15 5 1 10 0 

4.3.1 Reduksi Data 

4.3.1.1 Subyek penelitian 1 

4.3.1.1.1 Analisis Kesalahan Siswa Pada Soal Nomor 1 

Penggalan pekerjaan S1 pada soal nomor 1 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas tampak bahwa siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa menuliskan apa yang diketahui dari soal tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Pada saat berusaha melakukan langkah 

polya yang ketiga, siswa mengalami kesalahan dalam menurunkan rumus keliling, 

yaitu pada saat menuliskan � = 2�(� + �) menjadi 42 = (3�)+ (2� + 1). 

Selain itu siswa juga mengalami kesalahan dalam mengoperasikan variable. 

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan siswa S1 pada soal nomor 1:  
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P : Dari soal itu apa kamu memahami kalimatnya ? 
S : Belum paham pak 
P : Apa yang diketahui dari soal nomor 1 ? 
S : Panjang dan lebar, P= 3x dan L= 2x + 1 
P : Apa saja yang ditanyakan pada soal nomor 1 ? 
S : Panjang dan lebar, Diagonal LN, dan luas pak 
P : Mana yang belum kamu pahami dalam kalimat soal itu? 
S : Diagonal LN pak 
P : Apakah kamu pernah menjumpai soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan jika kamu mengerjakan 

soal seperti ini ? 
S : Mencari panjang dan lebar pak 
P : Sebelum mencari panjang dan lebar, mencari apa dulu ? 
S : Mencari x, panjang, lebar, diagonal, baru luas 
P : Rumus-rumus apa saja yang kamu pakai 
S : Rumus persegi panjang  ( P x L) dan rumus phytagoras 
P : Untuk soal nomor 1 yang paling kamu anggap sulit yang mana? 
S : Menentukan  nilai x pak, kan P= 3x dan L=2x+1, nilai x nya saya tidak 

tahu pak. 
P : Mengapa kamu anggap paling sulit? 
S : Karena belum paham pak 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah kamu selesai 

mengerjakan soal? 
S : Iya pak 
P : Tau letak salah mu? 
S : Iya pak, Saya kesulitan dalam menentukan nilai x nya, sehingga tidak 

bisa mencari diagonal LN 
P : Seandainya ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakannya? 
S : Insya Allah pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan. Dalam melakukan langkah polya yang ketiga siswa 

mengalami kesalahan dalam menurunkan rumus dan mengoperasikan variable. 

Sehingga jawaban akhir dari soal (a), (b) dan (c) salah. Selain itu, siswa juga 

kurang memahami konsep phytagoras yang digunakan dalam mencari diagonal 

LN. Kategori kesalahan siswa dalam mengerjakan soal adalah kategori kesalahan 
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teknis dan kesalahan konsep. Dalam mengerjakan soal siswa telah menerapkan 

langkah polya yang keempat, yaitu siswa memeriksa kembali hasil jawaban 

setelah selesai mengerjakan soal. 

4.3.1.1.2 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa S1 pada soal nomor 3 

 

Analisis 1 

Dari hasil pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah 

polya yang pertama, yaitu menuliskan apa yang diketahui, tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan. Kemudian siswa menerapkan langkah polya 

yang ketiga, namun dalam mengerjakan soal siswa mengalami salah dalam 

penggunaan rumus. Siswa juga tidak membuat permisalan sisi-sisi jajargenjang, 

sehingga salah dalam memasukkan nilai sisi-sisinya. Siswa melakukan kesalahan 

karena kurangnya keterampilan siswa mengenai konsep jajargenjang. 

Penggalan wawancara dengan siswa S1 pada soal nomor 3 

P : Untuk soal nomor 3 apa kamu memahami kalimat soalnya ? 
S : Paham pak 
P  : Apa saja yang diketahui dalam soal nomor 3? 
S : Panjang dan lebar  persegi panjang 
P : Yang ditanyakan apa saja 
S : Luas dan keliling daerah yang diasir 
P : Daerah yang diasir berbentuk apa ? 
S : Jajargenjang pak 
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P : Apakah kamu pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah 
P : Langkah-langkahnya apa saja dalam mengerjakan seperti ini ? 
S : Mencari panjang dan lebar pak setelah itu luas darerah yang diasir 
P : Hayo… dalam jajargenjang adanya apa 
S : Mencari alas dan tinggi baru bisa dicari luas dan keliling. 
P : Untuk soal nomor 3 yang kamu anggap sulit yang mana? 
S : Mencari alas pak 
P : Mengapa kamu anggap paling sulit? 
S : Lupa rumusnya Pak 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah kamu selesai 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 
P : Tau letak salah mu? 
S : Iya pak 
P : Seandainya ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakannya? 
S : Insya Allah pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum melakukan langkah polya yang pertama. Siswa memahami soal dan 

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, namun dalam 

menuliskan unsur yang diketahui dalam soal siswa mengalami kesalahan pada 

penulisan. Siswa menuliskan diket : p/a = 12 cm, dan l/t = 10 cm.Dalam 

mengerjakan soal siswa tidak bisa menjawab dengan benar karena kurangnya 

kemampuan siswa dalam menguasai konsep jajargenjang. Ini berakibat siswa 

salah dalam menggunakan rumus dan memasukkan nilai sisi-sisi jajargenjang. 

Kategori kesalahan siswa pada soal nomor 3 adalah kategori kesalahan konsep 

dan kesalahan menggunakan data. 

4.3.1.1.3 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 4 

Penggalan pekerjaan siswa S1 pada soal nomor 4 
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Analisis 1 

Dalam mengerjakan soal nomor 4 siswa belum menerapkan langkah polya yang 

pertama. Siswa menuliskan unsur-unsur yang diketahui dalam soal namun siswa 

tidak menuliskan unsur yang ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha melakukan 

langkah polya yang ketiga, namun siswa mengalami kesalahan dalam hasil akhir 

karena adanya langkah yang dilewati. Seharusnya siswa terlebih dahulu mencari 

tinggi DP dengan cara menerapkan rumus phytagoras. Berikut ini adalah 

penggalan wawancara dengan siswa S1 pada soal nomor 4:  

P : Kemudian soal nomor 4, apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Apa saja yang diketahui dalam soal itu ? 
S : Alas dan tinggi pak, BP tegak lurus dengan AD  
p : Apakah yang ditanyakan dalam soal itu ? 
S : Luas jajargenjang  
P : Pernah melihat soal seperti ini 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan dalam menjumpai soal 

seperti ini ? 
S : Mencari alas dan tinggi 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan jika mengerjakan soal seperti ini 
S : Mencari rumus jajargenjang dan rumus phytagoras 
P : Untuk soal nomor 4 yang kamu anggap paling sulit yang mana? 
S : Mencari tinggi pak 
P : Mengapa kamu anggap paling sulit? 
S : Karena belum paham pak 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah kamu selesai 

mengerjakan soal? 
S : Iya pak 
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P : Tau letak salah mu? 
S : Iya pak 
P : Seandainya ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakannya? 
S : Insya Allah pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data  bahwa 

siswa melakukan langkah polya yang pertama yaitu mengetahui unsur-unsur yang 

terdapat dalam soal, tetapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan dari soal pada 

lembar jawab. Dalam memecahkan masalah siswa mengalami kesalahan dalam 

perhitungan hasil akhir karena kurangnya pemahaman siswa mengenai konsep 

phytagoras, sehingga dalam analisis soal nomor 4 siswa mengalami kategori 

kesalahan konsep. 

4.3.1.1.4 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 5 

Penggalan pekerjaan siswa S1 pada soal nomor 5 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas, siswa tidak menerapkan langkah polya yang pertama 

yaitu menuliskan unsur yang diketahui dan ditanyakan. Siswa menerapkan 

langkah polya yang ketiga siswa menggambar koordinattitik-titik A, B, C dan 

menentukan koordinat titik D dengan benar, namun siswa salah menuliskan 

koordinat titik D. Siswa juga salah dalam menentukan panjang d1 dan d2. Berikut 

ini adalah penggalan wawancara dengan siswa S1 pada soal nomor 5 

p : Untuk soal nomor 5 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Apakah bahasanya jelas 
s : Jelas pak 
p : Apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? 
s : Titik A, titik B, dalam bentuk koordinat 
P : Yang ditanyakan apa saja? 
S : Tentukan koordinat titik D dan luas belah ketupat 
P : Pernah lihat soal seperti itu ? 
S : Pernah pak 
P : Langkah apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal tersebut? 
S : Mencari diagonal kemudian mencari luas 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
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S : 
�

�
���� 

P : Dalam belah ketupat ada alasnya tidak ? 
S : Lupa rumusnya pak 
P : Untuk soal nomor 5 yang kamu anggap sulit yang mana? 
S : Mencari luasnya pak 
P : Apakah kamu tahu letak kesalahanmu? 
S : Tahu pak 
P : Seandainya ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakannya? 
S : Insya Allah pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan, tetapi dalam lembar jawab siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa berusaha melakukan 

langkah polya yang ketiga namun ada kesalahan dalam penulisan koordinat titik D 

dan menentukan panjang d1 dan d2. Namun dalam wawancara siswa masih 

bingung dengan rumus belah ketupat. Kategori kesalahan untuk soal nomor 5 

adalah kesalahan teknis dan kesalahan konsep. 

4.3.1.2 Subyekpenelitian 2 

4.3.1.2.1 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 1 

Penggalan pekerjaan siswa S2 pada soal nomor 1 
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Analisis 1 

Dari hasil pekerjaan siswa diatas siswa tidak menerapkan langkah polya yang 

pertama, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Untuk soal 

a), siswa berusaha melakukan langkah polya yang ketiga dan memperoleh hasil 

jawaban salah. Untuk soal b) siswa tidak melakukan langkah polya yang ketiga 

namun hanya menuliskan jawaban yang salah. Untuk soal c) siswa melakukan 

langkah polya yang ketiga dan benar dalam menerapkan rumus namun hasil 

jawaban siswa salah. 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan siswa S2 pada soal nomor 1:  

P : Untuk soal nomor 1 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Belum pak 
P : Unsur apa yang diketahui dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar dalam bentuk persamaan pak 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar, diagonal LN dan luas 
P : Pernah melihat soal seperti itu sebelumnya 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengerjakan soal nomor 1? 
S : Mencari nilai x nya, mencari panjang dan lebar, diagonal LN dan luasnya 
P : Rumus apa saja yang digunakan? 
S : Rumus luas persegi panjang p kali l dan rumus phytagoras 
P : Dari soal nomor 1 yang paling kamu anggap sulit yang mana? 
S : Mencari panjang dan lebar, karena tidak tahu nilai x nya 
P : Dari soal nomor 1apa kamu periksa kembali jawabanmu setelah selesai 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 
P : Sudah tahu letak salah-salahmu? 
S : Sudah pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi bisa mengerjakan 
S : Insya Allah pak 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum melakukan langkah polya yang pertama, tetapi mengetahui apa yang 
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diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa sudah memenuhi langkah polya yang 

ketiga, siswa paham terhadap rumus yang seharusnya digunakan. Namun, siswa 

ada kesulitan dalam menuangkan idenya kedalam lembar jawab. Kategori 

kesalahan S2 pada analisis kesalahan soal nomor 2 adalah kategori kesalahan 

konsep dan kesalahan interpretasi bahasa. Siswa tidak melakukan langkah polya 

yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.2.2 Analisis Kesalahan Siswa Pada Soal Nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa S2 pada soal nomor 3 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa tidak melakukan langkah polya 

yang pertama. Siswa tidak menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal. Siswa melakukan langkah polya yang ketiga, namun siswa mengalami 

kesalahan dalam mengunakan rumus keliling dan luas jajargenjang. Kesalahan 

siswa ini dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam menguasai konsep 

jajargenjang. 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan siswa S2 pada soal nomor 3:  

P : Untuk soal nomor 3 apakah kamu memahami kalimat soalnya 
S : Tidak pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Panjang dan lebar persegi panjang pak 
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P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal tersebut? 
S : Luas daerah yang diasir, keliling daerah yang diasir 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk melihat soal seperti ini? 
S : Mencari keliling persegi panjang 2(� + �) kemudian mencari luas 
P : Rumus apa saja yang digunakan ? 
S : Rumus luas persegi panjang dan rumus keliling persegi panjang pak 
P : Untuk soal nomor 3 yang kamu anggap paling sulit pada tahap mana? 
S : Mencari keliling dan luas pak 
P : Mengapa kamu anggap paling sulit? 
S : Karena tidak paham soalnya pak 
P : Dari soal nomor 3apa kamu periksa kembali jawabanmu setelah selesai 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 
P : Sudah tahu letak salah-salahmu? 
S : Sudah pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi bisa mengerjakan? 
S : Mudah-mudahan pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui. Namun dalam lembar jawab siswa tidak menuliskannya. Siswa 

mengalami kebingungan terhadap pertanyaan soal. Akibatnya siswa melakukan 

kesalahan dalam menggunakan rumus. Ini dikarenakan siswa kurang menguasai 

konsep jajargenjang dan persegi panjang, kategori kesalahan siswa pada soal 

nomor 3 adalah termasuk kategori kesalahan konsep. Siswa tidak melakukan 

langkah polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

4.3.1.2.3 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 4 

Penggalan pekerjaan siswa S2 pada soal nomor 4 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa tidak menerapkan langkah polya 

yang pertama, siswa tidak menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan ditanyakan 

dalam soal. Siswa melakukan langkah polya yang ketiga yaitu berusaha 

menyelesaikan permasalahan dalam soal, tetapi terdapat kesalahan dalam 

menggunakan data. Kesalahan tersebut dikarenakan siswa kurang menguasai 

konsep jajargenjang.  

Berikut ini penggalan wawancara dengan S2 pada soal nomor 4  

P : Untuk soal nomor 4 apakah kamu sudah paham kalimat soal? 
S : Belum pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal nomor 4 
S : Panjang AB, panjang BP 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal tersebut? 
S : Luas jajargenjang ABCD 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk mengerjakan soal? 
S : Mencari luas dan alas 
P : Rumus-rumus apa yang digunakan untuk mengerjakan soal? 
S : Rumus luas jajargenjang dan alasnya. 
S : Untuk soal nomor 4 tahap mana yang kamu anggap paling sulit? 
P : Mencari alasnya pak 
S : Mengapa kamu anggap sulit? 
P : Karena tidak tahu rumusnya pak 
P : Dari soal nomor 4 apa kamu periksa kembali jawabanmu setelah selesai 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 
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P : Sudah tahu letak salah-salahmu? 
S : Sudah pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi bisa mengerjakan? 
S : Mudah-mudahan pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Namun, siswa tidak menuliskan unsur yang 

diketahui dan ditanyakan pada lembar jawab. Dalam soal ini siswa tidak 

mengetahui dengan benar alas dan tinggi jajargenjang. Sehingga siswa salah 

dalam memasukkan nilainya. Kategori kesalahan siswa adalah kesalahan konsep 

dan kesalahan menggunakan data. Siswa tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah selesai mengerjakan soal. 

4.3.1.3 SubyekPenelitian3  

4.3.1.3.1 Analisis Kesalahan Siswa Pada Soal Nomor 1 

Penggalan pekerjaan siswa S3 pada soal nomor 1 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa tidak melakukan langkah polya 

yang pertama karena siswa tidak mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan  dari soal. Siswa tidak melakukan langkah polya yang ketiga, karena 
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dalam menjawab soal siswa tidak menuliskan langkah-langkah yang harusnya 

dilakukan untuk mengerjakan soal dan siswa tidak menuliskan rumus yang 

seharusnya digunakan. 

Berikut ini penggalan wawancara dengan siswa S3 pada soal nomor 1 

P : Untuk soal nomor 1 apakah kamu memahami kalimat soal? 
S : Paham pak 
P : Yang diketahaui apa saja? 
S : Panjang dan lebar dalam bentuk variable pak 
P : Yang ditanyakan apa saja? 
S : Panjang dan lebar, diagonal LN, luasnya 
P : Pernah melihat soal seperti ini? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Tidak tahu pak 
P : Rumus apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini? 
S : Rumus persegi panjang pak. 
P : Dari soal nomor 1apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, tetapi mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa juga belum melakukan langkah polya 

yang ketiga. Kategori kesalahan siswa pada soal nomor 1 adalah kategori 

kesalahan konsep, karena siswa tidak menguasai materi mengenai persegi 

panjang. Siswa tidak melakukan langkah polya yang keempat, karena siswa tidak 

memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.3.2 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa S3 pada soal nomor 3 
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Analisis 1 

Dari hasil pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa tidak melakukan langkah 

polya yang pertama karena siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa 

yang ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha melakukan langkah polya yang 

ketiga, tetapi siswa belum mengetahui sisi-sisi jajargenjang dengan benar. 

Berikut ini penggalan wawancara dengan siswa S3 pada soal nomor 3:  

P : Untuk soal nomor 3 apakah kamu memahami kalimat soal? 
S : Paham pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar persegi panjang pak 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal iitu? 
S : Keliling dan luas daerah yang diasir pada jajargenjang 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan jika 

melihat soal seperti ini? 
S : Mencari alas persegi panjang, kemudian tinggi jajargenjang 
P : Kemudian? 
S : Mencari luas jajargenjang dan keliling jajargenjang 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Rumus luas jajargenjang dan rumus keliling jajargenjang 
P : Untuk soal nomor 3 yang kamu anggap paling sulit yang mana?  
S : Mencari garis miring pak 
P : Dari soal nomor 3 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak.  

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa 
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diketahui dan ditanyakan. Siswa melakukan kesalahan dalam menjawab keliling 

karena siswa siswa belum mengetahui sisi-sisi jajargenjang dengan benar. 

Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal nomor 3 dikategorikan dalam kesalahan 

menggunakan data. Siswa tidak melakukan langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah selesai mengerjakan soal. 

4.3.1.3.3 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 4 

penggalan pekerjaan siswa S3 pada soal nomor 4 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa tidak menerapkan langkah polya 

yang pertama, siswa tidak menuliskan unsur-unsur yang diketahui dan yang 

ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha mengerjakan soal dengan langkah polya 

yang ketiga, namun hasil jawaban akhir salah karena siswa melakukan kesalahan 

dalam memasukkan nilai tingginya. 

Berikut ini penggalan wawancara dengan siswa S3 pada soal nomor 4:  

P : Untuk kalimat soal nomor 4 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Iya pak 
P : Yang diketahui apa saja? 
S : Panjang dan tinggi. 
P : Kemudian yang ditanyakan dalam soal itu apa saja? 
S : Luas jajargenjang ABCD 
P : Pernah melihat soal seperti ini? 
S : Pernah pak 
P : Langkah apa yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal seperti ini?  
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S : Mencari luas pak, a x t 
P : Rumus apa yang digunakan? 
S : Rumus luas pak. 
P : Untuk soal nomor 4 yang kamu anggap paling sulit yang mana 
S : Tidak ada pak 
P : Dari soal nomor 4 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah 

mengerjakan soal? 
S : Ya Pak. 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama. Dalam melakukan langkah 

polya yang ketiga, siswa melakukan kesalahan dalam memasukkan nilai 

tingginya. Seharusnya pada soal tersebut siswa menentukan tinggi DP terlebih 

dahulu dengan mengunakan rumus phytagoras, kemudian baru mencari luas 

jajargenjang ABCD. Kategori kesalahan siswa pada soal nomor 4 adalah termasuk 

dalam kategori kesalahan konsep dan kesalahan menggunakan data. Siswa tidak 

memenuhi langkah polya yang keempat, karena siswa tidak memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.3.4 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 5 

Pengalan pekerjaan siswa pada soal nomor 5 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dalam soal, siswa hanya 

menuliskan apa yang diketahui dalam soal. untuk soal a), siswa belum melakukan 

langkah polya yang ketiga karena siswa hanya menuliskan jawaban dari 

pertanyaan, tanpa menuliskan langkah-langkah dalam mengerjakan, dan dalam 

jawaban akhir siswa pada soal a) salah. Untuk soal b), siswa melakukan langkah 

polya yang ketiga, siswa benar dalam menggunakan rumus namun salah dalam 

menentukan jawaban akhir. 

Berikut ini penggalan wawancara dengan siswa S3 pada soal nomor 5:  

P : Untuk soal nomor 5 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Dapat pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Koordinat titik A, B, C 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Koordinat titik D dan luas belah ketupat ABCD 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Mengambar koordinat titik-titik tersebut, kemudian menentukan 

koordinat titik D kemudian menghitung luas belah ketupat. 
P : Untuk soal nomor 5 yang kamu angap sulit yang mana? 
S : Menghitung luas belah ketupat pak. 
P : Dari soal nomor5 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah 

mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa yang 



57 
 

 
 

diketahui dan ditanyakan. Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, 

namun pada soal a) siswa tidak menuliskannya pada lembar jawaban. Pada soal b) 

siswa mengalami kesalahan dalam menentukan nilai salah satu diagonalnya 

karena koordinat titik D pada jawaban soal a) salah. Kesalahan siswa 

dikategorikan pada kesalahan teknis. Siswa tidak memenuhi langkah polya yang 

keempat, karena siswa tidak memeiksa kembali jawaban, setelah selesai 

mengerjakan soal. 

4.3.1.3.5 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 6 

Penggalan pekerjaan siswa S3 pada soal nomor 6 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa 

melakukan langkah polya ketiga, namun pada lembar jawaban siswa terlihat salah 

menyatakan kedalam bahasa matematika. 

Berikut ini adalah penggalan wawancara dengan S3 pada soal nomor 6 

P : Untuk soal nomor 6 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Dapat pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Kedua diagonalnya dan harga rumput Rp 15000. 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Biaya untuk menanam rumput pak 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
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S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Mencari luas Belah ketupat, kemudian menghitung biayanya. 
P : Untuk soal nomor 6 yang kamu anggap sulit yang mana? 
S : Tidak ada pak. 
P : Dari soal nomor 6 apakah kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah 

mengerjakan soal? 
S : Iya pak 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh reduksi data bahwa siswa 

belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun siswa dapat menyebutkan 

apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa juga telah memenuhi langkah polya 

yang ketiga. Dalam mengerjakan soal siswa dapat menjawab dengan benar, 

namun mengalami kesalahan menyatakan kedalam bahasa matematika. Sehingga 

kategori kesalahan siswa dalam mengerjakan soal nomor 6 adalah kategori 

kesalahan interpretasi bahasa. 

4.3.1.4 Subyek  Penelitian 4 

4.3.1.4.1 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 1 

Penggalan pekerjaan siswa S4 pada soal nomor 1 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama, siswa menuliskan apa yang diketahui dalam soal, namun siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Pada saat berusaha melakukan 

langkah polya yang ketiga, siswa mengalami kesalahan dalam mengoperasikan 

variable. Sehingga hasil akhir jawaban soal a), b) dan c) salah. 

Berikut ini penggalan wawancara dengan siswa S4 pada soal nomor 1 

P : Apa kamu sudah memahami kalimat soalnya ? 
S : Sudah pak, 
P : Dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Dapat pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Panjang KL, LM dan keliling persegi panjang. 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar sebenarnya, diagonal LN dan Luasnya pak. 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Mencari nilai x dan selanjutnya mencari panjang dan lebarnya pak. 
P : Mana yang kamu anggap tahap paling sulit ? 
S : Mencari nilai x pak. 
P : Mengapa kamu anggap tahap paling sulit ? 
S : Kadang masih bingung mengoperasikan variabel dengan bilangan biasa. 
P : Setelah kamu selesai mengerjakan soal apakah kamu memeriksa kembali 

jawabanmu ? 
S : Iya pak 
P : Apakah kamu tau letak kesalahanmu ? 
S : Dinilai � nya pak 
P : Kalau menjumpai soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakan ? 
S : Insya Allah pak 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, siswa memahami apa yang 

ditanyakan dan diketahui dalam soal. Tetapi, siswa tidak menuliskan unsur yang 
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ditanyakan pada lembar pekerjaan. Dalam melakukan langkah polya yang ketiga 

siswa mengalami kesulitan dalam menentukan nilai x. Kategori kesalahan siswa 

adalah kategori kesalahan teknis. Siswa telah menerapkan langkah polya yang 

keempat yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.4.2 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa S4 pada soal nomor 3 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama. Siswa menuliskan apa yang diketahui dalam soal, namun tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha menerapkan langkah 

polya yang ketiga, tetapi siswa mengalami kesalahan dalam memasukkan nilai 

sisi-sisi jajargenjang.  

Penggalan wawancara dengan siswa S4 pada soal nomor 3 

P : Apa kamu sudah memahami kalimat soalnya ? 
S : Sudah pak, 
P : Dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Dapat pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Panjang dan lebar Pak. 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Luas dan keliling daerah yang diarsir pak. 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
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P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 
seperti ini? 

S : Mencari panjang alas dahulu pak. 
P : Yang kamu anggap sulit yang mana ? 
S : Pada tahap mencari garis miring pak. 
P : Kamu masih kesulitan dalam mencari rumus phytagoras ya ? 
S : Iya pak 
P : Apa kamu memeriksa jawabanmu kembali setelah mengerjakan soal ? 
S : Tidak pak 
P : Jika kamu menjumpai soal seperti ini lagi apa kamu bisa mengerjakan? 
S : Belum pak. 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa mengalami kesulitan dalam menerapkan langkah polya yang ketiga karena 

dalam mencari sisi miring siswa belum menguasai konsep phytagoras. Siswa juga 

melakukan kesalahan dalam memasukkan nilai sisi-sisi jajargenjang. Kategori 

kesalahan siswa adalah kategori kesalahan konsep dan kesalahan menggunakan 

data. Siswa tidak memenuhi langkah polya yang ke empat yaitu memeriksa 

kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.4.3 Analisis Kesalahan Siswa Pada Soal Nomor4 

Penggalan pekerjaan siswa S4 pada soal nomor 4 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama, siswa mengetahui apa yang diketahui dalam soal tetapi siswa tidak  



62 
 

 
 

meniliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha melakukan langkah 

polya yang ketiga tetapi terdapat kesalahan dalam memasukkan nilai tinggi 

jajargenjang, sehingga hasil pekerjaan menjadi salah. 

Penggalan wawancara dengan siswa S4 pada soal nomor 4 

P : Apa kamu sudah memahami kalimat soalnya ? 
S : Sudah pak, 
P : Dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Dapat pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal tersebut? 
S : Panjang AB, AD dan PB. 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Luasnya pak. 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Mencari Luas langsung pak. 
P : Yang kamu anggap paling sulit yang mana ? 
S : Lupa rumusnya pak 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah mengerjakan soal ? 
S : Tidak pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakan ? 
S : Bisa pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil  wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa kesulitan dalam menerapkan langkah polya yang ketiga, karena kurangnya 

keterampilan siswa dalam menguasai rumus phytagoras dan jajargenjang. 

Kategori kesalahan siswa adalah kategori kesalahan konsep dan kesalahan 

menggunakan data. Siswa tidak melakaukan langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.5 Subyek penelitian 5  

4.3.1.5.1 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 1 
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Penggalan pekerjaan siswa S5 pada soal nomor 1 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama, siswa menuliskan apa yang diketahui dalam soal, tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Siswa berusaha menerapkan langkah 

polya yang ketiga, siswa mengalami kesalahan mengoperasikan variable. 

Sehingga hasil akhir jawaban soal a), b) dan c) salah. 

Penggalan wawancara dengan siswa S5 pada soal nomor 1 

P : Apakah kamu memahami kalimat soal nomor 1? 
S : Paham pak 
P : Apakah kamu bisa mengubah kalimat soal dengan bahasamu sendiri? 
S : Tidak dapat pak 
P : Pada soal nomor 1 yang diketahui apa saja? 
S : Panjang dan lebar, diagonal LN, luas persegi panjang 
P : Panjang dan lebarnya dalam bentuk apa? 
S : Variabel pak 
P : Apakah kamu pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan jika 

menjumpai soal seperti nomor 1? 
S : Mencari rumus phytagoras untuk mencari diagonal LN, nilai x untuk 

mengetahui panjang dan lebar, dan mencari luas persegi panjang. 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Phytagoras dan rumus persegi panjang pak. 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah mengerjakan soal? 
S : Iya pak 
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P : Jika ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakan ? 
S : Insya Allah pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. Namun, siswa tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan pada lembar pekerjaan siswa. Siswa berusaha menerapkan langkah 

polya yang ketiga, tetapi dalam praktek mengerjakan soal siswa mengalami 

kesalahan dalam perhitungan nilai x, dan kurang terampil dalam mengunakan 

rumus phytagoras. Kategori kesalahan siswa adalah kategori kesalahan teknis dan 

kesalahan konsep. Siswa telah melakukan langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.5.2 Analisis Kesalahan Siswa pada Soal Nomor 2 

Penggalan pekerjaan siswa S5 pada soal nomor 2 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum melakukan langkah polya yang 

pertama karena siswa menuliskan apa yang diketahui tetapi tidak menuliskan apa 

yang ditanyakan dari soal. Siswa berusaha melakukan langkah polya ketiga, tetapi 

dari pekerjaannya siswa belu menjawab pentanyaan soal. 
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Penggalan wawancara dengan siswa S5 pada soal nomor 2 

P : Untuk soal nomor 2, apakah kamu memahami kalimatnya? 
S : Paham pak 
P : Apa saja yang diketahui? 
S : Keliling persegi panjang pak. 
P : Apa iya? 
S : Pak Tomo mempunyai kawat yang panjangnya 2 m. kawat tersebut 

digunakan untuk membentuk model persegi panjang yang berukuran 20 
cm x 15 cm. 

P : Kemudian dari soal tersebut apa yang ditanyakan? 
S : Berapakah banyak model persegi panjang yang dapat dibuat oleh pak 

Tomo dan berapa cm sisa kawat? 
P : Apakah kamu pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal 

seperti ini? 
S : Mencari keliling persegi panjang dan luas persegi panjang 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : � = 2�(� + �) 
P : Hanya itu saja? 
S : Iya pak 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawaban, setelah mengerjakan soal 
S : Iya pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi, apa kamu bisa mengerjakan ? 
S : Mudah-mudahan pak. 

Analisis 2 

Berdsarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum jelas dengan apa yang ditanyakan. Siswa berusaha menerapkan 

langkah polya yang ketiga, siswa mencari nilai Luas yang seharusnya tidak 

diperlukan. Kategori kesalahan siswa adalah kategori kesalahan teknis. Siswa 

telah melakukan langkah polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban 

setelah selesai mengerjakan soal. 

4.3.1.5.3 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa S5 pada soal nomor 3 
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Dari pekerjaan diatas siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama. Siswa 

menuliskan apa yang diketahui tetapi salah dalam menuliskan panjang dan 

lebarnya. Akibatnya siswa salah dalam proses perhitungan. Siswa juga tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan, siswa berusaha. 

Penggalan wawancara dengan siswa S5 pada soal nomor 3 

P : Apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Apakah kamu dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
S : Tidak pak 
P : Apa saja yang diketahui dalam soal tersebut? 
S : Persegi panjang dengan panjang 12cm dan lebar 10 cm pak 
P : Apa yang ditanyakan dalam soal nomor 3? 
S : Keliling dan luas daerah yang diasir pak 
P : Langkah apa saja yang kamu gunakan untuk mengerjakan soal? 
S : Mencari keliling dan luas jajargenjang 
P : Adakah langkah sebelum itu? 
S : Ada pak, mencari sisi miring dari jajargenjang 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Rumus keliling jajargenjang dan rumus luas daerah yang diasir pada 

keliling jajargenjang dan rumus phytagoras. 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah mengerjakan soal ? 
S : Iya pak. 
P : Jika ada soal seperti ini lagi apa kamu bisa mengerjakan? 
S : Mudah-mudahan pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, siswa mengetahui apa yang 
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diketahui dan ditanyakan, tetapi salah dalam menuliskan di lembar jawabnya. 

Akibatnya hasil akhirnya salah. Kategori kesalahan siswa adalah kategori 

kesalahan menggunakan data. Siswa telah melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.5.4 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 5 

Penggalan pekerjaan siswa S5 pada soal nomor 5 

 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa menuliskan apa yang diketahui dari soal tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Siswa berusaha menerapkan langkah 

polya yang ketiga, tetapi siswa mengalami kesalahan dalam mencari koordinat 

titik D. Sehingga siswa salah dalam mencari salah satu nilai diagonal. 

Penggalan wawancara dengan siswa S5 pada soal nomor 5 

P : Apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Apakah kamu dapat mengubahnya kedalam kalimatmu sendiri? 
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S : Bisa pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal itu? 
S : A, B, C berupa titik koordinat 
P : Yang ditanyakan apa? 
S : Koordinat titik D, dan luas belah ketupat 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu gunakan? 
S : Menggambar koordinat, garis koordinat, dan menentukan titik D baru 

dicari luas 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Rumus belah ketupat 
P : Untuk soal nomor 5 tahap mana yang kamu anggap paling sulit? 
S : Binggung menentukan koordinat ABCD 
P : Mengapa kamu anggap paling sulit? 
S : Karena binggung 
P : Apakah kamu memeriksa jawabanmu kembali setelah selesai 

mengerjakan soal. 
S : Tidak pak 
P : Jika ada soal seperti ini lagi, apakah kamu bis mengerjakan? 
S : Belum tahu pak 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan. Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, 

namun pada soal a) siswa tidak menuliskannya pada lembar jawaban. Pada soal b) 

siswa mengalami kesalahan dalam menentukan nilai salah satu diagonalnya 

karena koordinat titik D pada jawaban soal a) salah. Kesalahan siswa 

dikategorikan pada kesalahan teknis. Siswa tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, karena siswa tidak memeriksa kembali hasil pekerjaan, setelah 

mengerjakan soal. 

4.3.1.6 Subyek penelitian 6  

4.3.1.6.1 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 1 

Penggalan pekerjaan siswa S6 pada soal nomor 1 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, 

siswa menuliskan apa yang diketahui dalam soal namun siswa tidak menuliskan 

unsur yang ditanyakan dalam soal. Siswa belum memenuhi langkah polya yang 

ketiga, karena siswa hanya menuliskan jawaban akhir, dan hasil jawaban akhir 

siswa salah. 

Penggalan wawancara dengan siswa S6 pada soal nomor 1 

P : Apakah kamu sudah memahami kalimat soalnya? 
S : Sudah pak. 
P : Apa saja yang diketahui dalam soal itu? 
S : P = 3x dan L = 2x + 1 
P : Apa yang ditanyakan dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar, diagonal LN, dan luasnya 
P : Pernah melihat soal seperti itu sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan soal ? 
S : Mencari panjang dan lebar, kemudian diagonal LN, kemudian luasnya 
P : Rumus apa yang digunakan untuk mengerjakan soal? 
S : Rumus luas persegi panjang 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal ? 
S : Tidak pak 
P : Jika menjumpai soal semacam ini lagi, apa kamu bisa mengerjakan ? 
S : Belum tahu pak. 
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Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh reduksi data bahwa siswa 

belum memenuhi langkah polya yang pertama. Siswa mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal namun tidak menuliskannya. Kategori 

kesalahan siswa dalam menerapkan langkah polya yang ketiga adalah kesalahan 

menggunakan data. Karena dalam mencari nilai panjang dan lebar siswa tidak 

menggunakan data yang diketahui. Siswa tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, karena siswa tidak memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan 

soal 

4.3.1.6.2 Analisis Kesalahan Siswa Pada Soal Nomor 3 

Penggalan pekerjaan siswa pada soal nomor 3 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaan siswa diatas terlihat bahwa siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama siswa menuliskan apa yang diketahui dari soal tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Siswa juga salah dalam menuliskan 

apa yang diketahui. Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga dalam 

mengerjakan soal, tetapi siswa melakukan kesalahan dalam menerapkan rumus. 

Penggalan wawancara dengan siswa S6 pada soal nomor 3 

P : Untuk soal nomor 3 apakah kamu memahami kalimat soal? 
S : Tidak pak 
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P : Yang diketahui apa saja dalam soal itu? 
S : Panjang dan lebar persegi panjang 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal itu? 
S : Keliling dan luas daerah yang diasir 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu terapkan untuk mengerjakan soal 
S : Mencari sisi-sisi daerah yang diasir, kemudian menjawab soalnya 

mencari keliling dan luasnya. 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan 
S : Rumus keliling jajargenjang dan luas jajargenjang 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal ? 
S : Iya pak 
P : Jika menjumpai soal semacam ini lagi, apa kamu bisa mengerjakan ? 
S : Belum tahu pak. 

Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, serta 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal. 

Namun pada lembar jawab siswa salah dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

salah dalam menggunakan rumus keliling dan luas jajargenjang. Kategori 

kesalahan siswa dalam mengerjakan soal nomor 3 adalah kategori kesalahan 

menggunakan data dan kesalahan konsep. Siswa telah memenuhi langkah polya 

yang keempat. 

4.3.1.6.3 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 4 

Penggalan pekerjaan siswa pada soal nomor 4 
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Analisis 1 

Dari pekerjaan diatas terlihat bahwa siswa belum melakukan langkah polya yang 

pertama, siswa mengetahui apa yang diketahui dari soal, tetapi siswa tidak 

menuliskan apa yang ditanyakan dari soal. Siswa salah dalam memasukkan nilai 

tingginya. 

Penggalan wawancara dengan siswa S6 pada soal nomor 4 

P : Untuk soal nomor 4 apakah kamu memahami kalimat soalnya? 
S : Paham pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal itu? 
S : Panjang AB= alas, AD= sisi jajargenjang 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal tersebut? 
S : Luas jajargenjang pak 
P : Pernah melihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yng kamu gunakan? 
S : Mencari alas dan tinggi kemudian luas luas pak 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Rumus luas jajargenjang alas x tinggi  
P : Apa kamu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal ? 
S : Tidak pak 
P : Jika menjumpai soal semacam ini lagi, apa kamu bisa mengerjakan ? 
S : Mudah-mudahan pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, tetapi dalam lembar jawab siswa 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan dalam soal. Dalam melakukan langkah 

polya yang ketiga siswa masih kurang menguasai konsep tentang jajargenjang. 

Sehingga salah dalam memasukkan nilai tingginya. Kategori kesalahan siswa 

dalam menerapkan langkah polya yang ketiga adalah kategori kesalahan konsep 
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dan kesalahan menggunakan data. Siswa tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.1.6.4 Analisis kesalahan siswa pada soal nomor 5 

Penggalan pekerjaan siswa S6 pada soal nomor 5 

 

Analisis 1 

Dari pekerjaansiswa diatas terlihat bahwa siswa tidak memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan dari soal. Siswa tidak memenuhi langkah polya yang ketiga untuk soal 

a), karena siswa tidak menjelaskan langkah-langkah untuk mengerjakan soal, 

siswa hanya menuliskan hasil jawaban pada lembar jawaban. 

Penggalan wawancara dengan siswa S6 pada soal nomor 5 

P : Untuk soal nomor 5, apakah kamu memahami kalimat soal? 
S : Tidak paham 
P : Dapatkah kamu menceritakan soalnya kedalam bahasamu? 
S : Tidak pak 
P : Yang diketahui apa saja dalam soal soal tersebut? 
S : Titik A, B, C, dalam koordinat 
P : Yang ditanyakan apa saja dalam soal tersebut? 
S : Ditanya titik D dan luas belah ketupat 
P : Pernah lihat soal seperti ini sebelumnya? 
S : Pernah pak 
P : Langkah-langkah apa saja yang kamu terapkan untuk mengerjakan soal? 
S : Menggambar, mencari koordinat titik D, dan mencari luas belah ketupat 
P : Rumus apa saja yang kamu gunakan? 
S : Rumus luas belah ketupat = Diagonal 1 x diagonal 2 x ½  
P : Dari soal nomor 5, tahap mana yang kamu anggap paling sulit? 
S : Tidak ada pak, tapi hasil perhitungan akhirnya salah 
P : Apa kamu memeriksa kembali jawabanmu setelah mengerjakan soal? 
S : Tidak pak 
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P : Jika ada soal seperti ini lagi apakah kamu bisa mengerjakan? 
S : Bisa pak. 
 
Analisis 2 

Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa diperoleh hasil reduksi data bahwa 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, siswa mengetahui apa yang 

diketahui dan ditanyakan dari soal, tetapi siswa tidak menuliskannya pada lembar 

jawaban. Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, dan benar dalam 

menerapkan langkah-langkah mengerjakan. Namun, dalam menerapkan langkah 

polya yang ketiga siswa mengalami kesalahan perhitungan, sehingga kategori 

kesalahan siswa adalah kategori kesalahan teknis. Siswa tidak memenuhi langkah 

polya yang keempat karena siswa tidak memeriksa kembali hasil pekerjaan 

setelah mengerjakan soal. 

4.3.2 Penyajian Data 

4.3.2.1 Penyajian Data Untuk Soal Nomor 1 

Subyek penelitian Data temuan Keterangan 

S1 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun mengetahui apa 

yang diketahui. Dalam melakukan 

langkah polya yang ketiga siswa 

mengalami kesalahan dalam menurunkan 

rumus dan mengoperasikan variable. 

Sehingga jawaban akhir dari soal (a), (b) 

dan (c) salah. Selain itu, siswa juga 

kurang memahami konsep phytagoras 

yang digunakan dalam mencari diagonal 

LN. Dalam mengerjakan soal siswa telah 

Kesalahan 

rumus untuk 

menentukan 

nilai x. 
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menerapkan langkah polya yang 

keempat, yaitu siswa memeriksa kembali 

hasil jawaban setelah selesai 

mengerjakan soal. 

S2 Siswa belum melakukan langkah polya 

yang pertama, tetapi mengetahui apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Siswa sudah memenuhi langkah polya 

yang ketiga, siswa paham terhadap rumus 

yang seharusnya digunakan. Namun, 

siswa ada kesulitan dalam menuangkan 

idenya kedalam lembar jawab. Siswa 

tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

Kesalahan 

rumus untuk 

menentukan 

nilai x. 

S3 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, tetapi mengetahui apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Siswa juga belum melakukan langkah 

polya yang ketiga. Siswa tidak menguasai 

materi mengenai persegi panjang. Siswa 

tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, karena siswa tidak memeriksa 

kembali jawaban setelah mengerjakan 

soal. 

Melewati 

langkah 

mencari nilai 

x. 

S4 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa memahami apa yang 

ditanyakan dan diketahui dalam soal. 

Tetapi, siswa tidak menuliskan unsur 

yang ditanyakan pada lembar pekerjaan. 

Kesalahan 

dalam 

mengoperasika

n konstanta 

dengan 
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Dalam melakukan langkah polya yang 

ketiga siswa mengalami kesulitan dalam 

menentukan nilai x. Siswa telah 

menerapkan langkah polya yang keempat 

yaitu memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

variabel. 

S5 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Namun, siswa tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan pada lembar pekerjaan siswa. 

Siswa berusaha menerapkan langkah 

polya yang ketiga, tetapi dalam praktek 

mengerjakan soal siswa mengalami 

kesalahan dalam perhitungan nilai x, dan 

kurang terampil dalam mengunakan 

rumus phytagoras. Siswa telah 

melakukan langkah polya yang keempat, 

yaitu memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

Kesalahan 

dalam 

mengoperasika

n konstanta 

dengan 

variabel, 

kesalahan  

rumus. 

S6 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama. Siswa mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal 

namun tidak menuliskannya. Dalam 

mencari nilai panjang dan lebar siswa 

tidak menggunakan data yang diketahui. 

Siswa tidak melakukan langkah polya 

yang keempat, karena siswa tidak 

memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

langkah-

langkah 

jawaban tidak 

lengkap 
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4.3.2.2 Penyajian data untuk soal nomor 2 

Subyek penelitian Data Temuan Keterangan 

S5 Siswa belum jelas dengan apa yang 

ditanyakan. Siswa berusaha menerapkan 

langkah polya yang ketiga, siswa mencari 

nilai Luas yang seharusnya tidak 

diperlukan. Siswa telah melakukan 

langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah 

selesai mengerjakan soal. 

Kesalahan 

dalam mencari 

sisa panjang 

kawat 

4.3.2.3 Penyajian data untuk soal nomor 3 

Subyek penelitian Data Temuan Keterangan 

S1 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama yaitu memahami soal dan 

dapat menyebutkan apa yang diketahui 

dan ditanyakan dalam soal, namun dalam 

menuliskan unsur yang diketahui dalam 

soal siswa mengalami kesalahan pada 

penulisan. Dalam mengerjakan soal 

siswa tidak bisa menjawab dengan benar 

karena kurangnya kemampuan siswa 

dalam menguasai konsep jajargenjang. 

Ini berakibat siswa salah dalam 

menggunakan rumus dan memasukkan 

nilai sisi-sisi jajargenjang. 

Siswa 

menuliskan 

diket : p/a = 12 

cm, dan l/t = 10 

cm. 

S2 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui. Namun dalam lembar jawab 

siswa tidak menuliskannya. Siswa 

Kesalahan 

dalam 

menggunakan 

rumus 
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mengalami kebingungan terhadap 

pertanyaan soal. Akibatnya siswa 

melakukan kesalahan dalam 

menggunakan rumus. Ini dikarenakan 

siswa kurang menguasai konsep 

jajargenjang dan persegi panjang. Siswa 

tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

jajargenjang 

 

S3 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun mengetahui apa 

diketahui dan ditanyakan. Siswa 

melakukan kesalahan dalam menjawab 

keliling karena siswa siswa belum 

mengetahui sisi-sisi jajargenjang dengan 

benar. Siswa tidak melakukan langkah 

polya yang keempat, yaitu memeriksa 

kembali jawaban setelah selesai 

mengerjakan soal. 

Tidak 

digunakannya 

rumus keliling 

dalam mencari 

alas persegi 

panjang 

 

 

S4 Siswa mengalami kesulitan dalam 

menerapkan langkah polya yang ketiga 

karena dalam mencari sisi miring siswa 

belum menguasai konsep phytagoras. 

Siswa juga melakukan kesalahan dalam 

memasukkan nilai sisi-sisi jajargenjang. 

Siswa tidak memenuhi langkah polya 

yang ke empat yaitu memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

Mencari 2 sisi 

sejajar dengan 

menggunakan 

phytagoras. 

S5 Siswa telah memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa mengetahui apa 

Kesalahan 

dalam 
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yang diketahui dan ditanyakan, tetapi 

salah dalam menuliskan di lembar 

jawabnya. Akibatnya hasil akhirnya 

salah. Kategori kesalahan siswa adalah 

kategori kesalahan menggunakan data. 

Siswa telah melakukan langkah polya 

yang keempat, yaitu memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

menuliskan 

data awal 

S6 Siswa mengetahui apa yang diketahui 

dan apa yang ditanyakan dari soal, serta 

mengetahui langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan soal. 

Namun pada lembar jawab siswa salah 

dalam menuliskan apa yang diketahui 

dan salah dalam menggunakan rumus 

keliling dan luas jajargenjang. Siswa 

telah memenuhi langkah polya yang 

keempat. 

Kesalahan 

pada rumus 

keliling dan 

luas 

jajargenjang 

4.3.2.4 Penyajian data untuk soal nomor 4 

Subyek penelitian Data temuan Keterangan 

S1 Siswa belum melakukan langkah polya 

yang pertama yaitu mengetahui unsur-

unsur yang terdapat dalam soal, tetapi 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

dari soal pada lembar jawab. Dalam 

memecahkan masalah siswa mengalami 

kesalahan dalam perhitungan hasil akhir 

karena kurangnya pemahaman siswa 

mengenai konsep phytagoras. 

Kesalahan 

dalam 

menentukan 

nilai tinggi 

jajargenjang. 

S2 Siswa belum memenuhi langkah polya Tidak 
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yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan. 

Namun, siswa tidak menuliskan unsur 

yang diketahui dan ditanyakan pada 

lembar jawab. Dalam soal ini siswa tidak 

mengetahui dengan benar alas dan tinggi 

jajargenjang. Sehingga siswa salah dalam 

memasukkan nilainya. Siswa tidak 

melakukan langkah polya yang keempat, 

yaitu memeriksa kembali jawaban 

setelah selesai mengerjakan soal. 

mengetahui 

mana tinggi 

jajargenjang 

S3 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Dalam 

melakukan langkah polya yang ketiga, 

siswa melakukan kesalahan dalam 

memasukkan nilai tinggi. Siswa tidak 

memenuhi langkah polya yang keempat, 

karena siswa tidak memeriksa kembali 

jawaban setelah mengerjakan soal. 

Penggunaan 

rumus luas 

jajargenjang 

S4 Siswa kesulitan dalam menerapkan 

langkah polya yang ketiga, karena 

kurangnya keterampilan siswa dalam 

menguasai rumus phytagoras dan 

jajargenjang. Siswa tidak melakaukan 

langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

Kesalahan 

mencari nilai 

tinggi 

jajargenjang 

dan 

penggunaan 

rumus luas 

jajargenjang 

S6 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

Tidak 

mengetahui 
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diketahui dan apa yang ditanyakan dari 

soal, tetapi dalam lembar jawab siswa 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan 

dalam soal. Dalam melakukan langkah 

polya yang ketiga siswa masih kurang 

menguasai konsep tentang jajargenjang. 

Sehingga salah dalam memasukkan nilai 

tingginya. Siswa tidak melakukan 

langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. 

tinggi 

jajargenjang. 

4.3.2.5 Penyajian data untuk soal nomor 5 

Subyek penelitian Data temuan Keterangan 

S1 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan, tetapi 

dalam lembar jawab siswa tidak 

menuliskan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. Siswa berusaha melakukan 

langkah polya yang ketiga namun ada 

kesalahan dalam penulisan koordinat titik 

D dan menentukan panjang d1 dan d2. 

Namun dalam wawancara siswa masih 

bingung dengan rumus belah ketupat. 

Kesalahan 

dalam 

menentukan 

panjang d1 dan 

d2 dengan 

koordinat 

cartesius 

S3 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Siswa 

berusaha menerapkan langkah polya 

yang ketiga, namun pada soal a) siswa 

tidak menuliskannya pada lembar 

Tidak 

menggambarka

n belah ketupat 

pada diagram 

kartesius. 
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jawaban. Pada soal b) siswa mengalami 

kesalahan dalam menentukan nilai salah 

satu diagonalnya karena koordinat titik D 

pada jawaban soal a) salah. Siswa tidak 

memenuhi langkah polya yang keempat, 

karena siswa tidak memeiksa kembali 

jawaban, setelah selesai mengerjakan 

soal. 

S5 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan. Siswa 

berusaha menerapkan langkah polya 

yang ketiga, namun pada soal a) siswa 

tidak menuliskannya pada lembar 

jawaban. Pada soal b) siswa mengalami 

kesalahan dalam menentukan nilai salah 

satu diagonalnya karena koordinat titik D 

pada jawaban soal a) salah. Siswa tidak 

melakukan langkah polya yang keempat, 

karena siswa tidak memeriksa kembali 

hasil pekerjaan, setelah mengerjakan 

soal. 

Kesalahan 

dalam 

menentukan 

titik D pada 

koordinat 

Cartesius 

S6 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, siswa mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal, 

tetapi siswa tidak menuliskannya pada 

lembar jawaban. Siswa berusaha 

menerapkan langkah polya yang ketiga, 

dan benar dalam menerapkan langkah-

langkah mengerjakan. Namun, dalam 

Data yang 

diketahui tidak 

ditulis. 
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menerapkan langkah polya yang ketiga 

siswa mengalami kesalahan perhitungan. 

Siswa tidak memenuhi langkah polya 

yang keempat karena siswa tidak 

memeriksa kembali hasil pekerjaan 

setelah mengerjakan soal. 

4.3.2.6 Penyajian Data Untuk Soal Nomor 6 

Subyek penelitian Data Temuan Keterangan 

S3 Siswa belum memenuhi langkah polya 

yang pertama, namun siswa dapat 

menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan. Siswa juga telah memenuhi 

langkah polya yang ketiga. Dalam 

mengerjakan soal siswa dapat menjawab 

dengan benar, namun mengalami 

kesalahan menyatakan kedalam bahasa 

matematika. 

Data yang 

diketahui tidak 

ditulis. 

4.3.3 Verifikasi 

4.3.3.1 Subyek penelitian 1 

Dengan membandingkan hasil pekerjaan siswa dengan hasil wawancara 

diperoleh data soal nomor 1, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, 

namun mengetahui apa yang diketahui. Dalam melakukan langkah polya yang 

ketiga siswa mengalami kesalahan dalam menurunkan rumus dan mengoperasikan 

variable. Sehingga jawaban akhir dari soal (a), (b) dan (c) salah. Selain itu, siswa 

juga kurang memahami konsep phytagoras yang digunakan dalam mencari 

diagonal LN. Dalam mengerjakan soal siswa telah menerapkan langkah polya 
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yang keempat, yaitu siswa memeriksa kembali hasil jawaban setelah selesai 

mengerjakan soal. Pada soal nomor 3, siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama yaitu memahami soal dan dapat menyebutkan apa yang diketahui dan 

ditanyakan dalam soal, namun dalam menuliskan unsur yang diketahui dalam soal 

siswa mengalami kesalahan pada penulisan. Dalam mengerjakan soal siswa tidak 

bisa menjawab dengan benar karena kurangnya kemampuan siswa dalam 

menguasai konsep jajargenjang. Ini berakibat siswa salah dalam menggunakan 

rumus dan memasukkan nilai sisi-sisi jajargenjang. Pada soal no 4, siswa belum 

melakukan langkah polya yang pertama yaitu mengetahui unsur-unsur yang 

terdapat dalam soal, tetapi tidak menulis yang ditanyakan dari soal pada lembar 

jawab. Dalam memecahkan masalah siswa mengalami kesalahan dalam 

perhitungan hasil akhir karena kurangnya pemahaman siswa mengenai konsep 

phytagoras. Pada soal nomor 5, siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama, yaitu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan, tetapi 

dalam lembar jawab siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan. 

Siswa berusaha melakukan langkah polya yang ketiga namun ada kesalahan 

dalam penulisan koordinat titik D dan menentukan panjang d1 dan d2. Namun 

dalam wawancara siswa masih bingung dengan rumus belah ketupat. 

4.3.3.2 Subyek penelitian 2 

Pada soal nomor 1, siswa belum melakukan langkah polya yang pertama, 

tetapi mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa sudah 

memenuhi langkah polya yang ketiga, siswa paham terhadap rumus yang 

seharusnya digunakan. Namun, siswa ada kesulitan dalam menuangkan idenya 
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kedalam lembar jawab. Siswa tidak melakukan langkah polya yang keempat, yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Pada soal nomor 3, siswa 

belum memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang 

diketahui. Namun dalam lembar jawab siswa tidak menuliskannya. Siswa 

mengalami kebingungan terhadap pertanyaan soal. Akibatnya siswa melakukan 

kesalahan dalam menggunakan rumus. Ini dikarenakan siswa kurang menguasai 

konsep jajargenjang dan persegi panjang. Siswa tidak melakukan langkah polya 

yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Pada 

soal nomor 4, Siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, yaitu 

mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Namun, siswa tidak 

menuliskan unsur yang diketahui dan ditanyakan pada lembar jawab. Dalam soal 

ini siswa tidak mengetahui dengan benar alas dan tinggi jajargenjang. Sehingga 

siswa salah dalam memasukkan nilainya. Siswa tidak melakukan langkah polya 

yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah selesai mengerjakan 

soal. 

4.3.3.3 Subyek penelitian 3 

Soal nomor 1, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, tetapi 

mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Siswa juga belum 

melakukan langkah polya yang ketiga. Siswa tidak menguasai materi mengenai 

persegi panjang. Siswa tidak melakukan langkah polya yang keempat, karena 

siswa tidak memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Soal nomor 3, 

siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa 

diketahui dan ditanyakan. Siswa melakukan kesalahan dalam menjawab keliling 
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karena siswa siswa belum mengetahui sisi-sisi jajargenjang dengan benar. Siswa 

tidak melakukan langkah polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban 

setelah selesai mengerjakan soal. Pada soal nomor 4, siswa belum memenuhi 

langkah polya yang pertama, namun mengetahui apa yang diketahui dan 

ditanyakan. Dalam melakukan langkah polya yang ketiga, siswa melakukan 

kesalahan dalam memasukkan nilai tinggi. Siswa tidak memenuhi langkah polya 

yang keempat, karena siswa tidak memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. Pada soal nomor 5, siswa belum memenuhi langkah polya yang 

pertama, namun mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa berusaha 

menerapkan langkah polya yang ketiga, namun pada soal a) siswa tidak 

menuliskannya pada lembar jawaban. Pada soal b) siswa mengalami kesalahan 

dalam menentukan nilai salah satu diagonalnya karena koordinat titik D pada 

jawaban soal a) salah. Siswa tidak memenuhi langkah polya yang keempat, karena 

siswa tidak memeiksa kembali jawaban, setelah selesai mengerjakan soal. Pada 

soal nomor 6, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun siswa 

dapat menyebutkan apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa juga telah 

memenuhi langkah polya yang ketiga. Dalam mengerjakan soal siswa dapat 

menjawab dengan benar, namun mengalami kesalahan menyatakan kedalam 

bahasa matematika. 

4.3.3.4 Subyek penelitian 4 

Pada soal nomor 1, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, 

siswa memahami apa yang ditanyakan dan diketahui dalam soal. Tetapi, siswa 

tidak menuliskan unsur yang ditanyakan pada lembar pekerjaan. Dalam 
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melakukan langkah polya yang ketiga siswa mengalami kesulitan dalam 

menentukan nilai x. Siswa telah menerapkan langkah polya yang keempat yaitu 

memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Soal nomor 3, siswa 

mengalami kesulitan dalam menerapkan langkah polya yang ketiga karena dalam 

mencari sisi miring siswa belum menguasai konsep phytagoras. Siswa juga 

melakukan kesalahan dalam memasukkan nilai sisi-sisi jajargenjang. Siswa tidak 

memenuhi langkah polya yang ke empat yaitu memeriksa kembali jawaban 

setelah mengerjakan soal. Soal nomor 4, siswa kesulitan dalam menerapkan 

langkah polya yang ketiga, karena kurangnya keterampilan siswa dalam 

menguasai rumus phytagoras dan jajargenjang. Siswa tidak melakaukan langkah 

polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

4.3.3.5 Subyek penelitian 5 

Soal nomor 1, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, 

yaitu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Namun, siswa 

tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada lembar pekerjaan siswa. Siswa 

berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, tetapi dalam praktek 

mengerjakan soal siswa mengalami kesalahan dalam perhitungan nilai x, dan 

kurang terampil dalam mengunakan rumus phytagoras. Siswa telah melakukan 

langkah polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah 

mengerjakan soal. Soal nomor 2, siswa belum jelas dengan apa yang ditanyakan. 

Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, siswa mencari nilai Luas 

yang seharusnya tidak diperlukan. Siswa telah melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah selesai mengerjakan soal. 
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Soal nomor 3, siswa telah memenuhi langkah polya yang pertama, siswa 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, tetapi salah dalam menuliskan di 

lembar jawabnya. Akibatnya hasil akhirnya salah. Siswa telah melakukan langkah 

polya yang keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. 

Soal nomor 5, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, namun 

mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan. Siswa berusaha menerapkan 

langkah polya yang ketiga, namun pada soal a) siswa tidak menuliskannya pada 

lembar jawaban. Pada soal b) siswa mengalami kesalahan dalam menentukan nilai 

salah satu diagonalnya karena koordinat titik D pada jawaban soal a) salah. Siswa 

tidak melakukan langkah polya yang keempat, karena siswa tidak memeriksa 

kembali hasil pekerjaan, setelah mengerjakan soal. 

4.3.3.6 Subyek penelitian 6 

Soal nomor 1, siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama. 

Siswa mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan dari soal namun tidak 

menuliskannya. Dalam mencari nilai panjang dan lebar siswa tidak menggunakan 

data yang diketahui. Siswa tidak melakukan langkah polya yang keempat, karena 

siswa tidak memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Soal nomor 3, 

siswa mengetahui apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal, serta 

mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan soal. 

Namun pada lembar jawab siswa salah dalam menuliskan apa yang diketahui dan 

salah dalam menggunakan rumus keliling dan luas jajargenjang. Siswa telah 

memenuhi langkah polya yang keempat. Soal nomor 4, siswa belum memenuhi 

langkah polya yang pertama, yaitu mengetahui apa yang diketahui dan apa yang 
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ditanyakan dari soal, tetapi dalam lembar jawab siswa tidak menuliskan apa yang 

ditanyakan dalam soal. Dalam melakukan langkah polya yang ketiga siswa masih 

kurang menguasai konsep tentang jajargenjang. Sehingga salah dalam 

memasukkan nilai tingginya. Siswa tidak melakukan langkah polya yang 

keempat, yaitu memeriksa kembali jawaban setelah mengerjakan soal. Soal nomor 

5, Siswa belum memenuhi langkah polya yang pertama, siswa mengetahui apa 

yang diketahui dan ditanyakan dari soal, tetapi siswa tidak menuliskannya pada 

lembar jawaban. Siswa berusaha menerapkan langkah polya yang ketiga, dan 

benar dalam menerapkan langkah-langkah mengerjakan. Namun, dalam 

menerapkan langkah polya yang ketiga siswa mengalami kesalahan perhitungan. 

Siswa tidak memenuhi langkah polya yang keempat karena siswa tidak 

memeriksa kembali hasil pekerjaan setelah mengerjakan soal. 

 Uraian diatas dapat disajikan dalam tabel dibawah ini sehingga dapat 

diketahui dengan jelas letak dan penyebab kesalahan yang dilakukan siswa 

menyelesaikan soal-soal pokok bahasan segiempat. 

Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya 

(1) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S1 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Kesalahan perhitungan, 

Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Memasukkan nilai sisi 

jajargenjang 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 
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5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Penulisan hasil akhir, 

Penggunaan rumus 

(2) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S2 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, Interpretasi 

bahasa 

Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Memasukkan nilai tinggi 

(3) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S3 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Memasukkan nilai sisi 

jajargenjang 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

6 Melaksanakan 

penyelesaian 

Interpretasi bahasa Kesalahan penulisan 

(4) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S4 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

3 Melaksanakan Konsep, Penggunaan rumus, 
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penyelesaian Menggunakan data Penggunaan data awal 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

(5) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S5 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Kesalahan perhitungan, 

Penggunaan rumus 

2 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Menambahkan data 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Keslahan perhitungan 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

(6) Rekapitulasi letak kesalahan dan penyebabnya untuk S6 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Penggunaan data awal 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data, 

Konsep 

Penggunaan data awal, 

Penggunaan rumus 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

4.3.4 Pembahasan 

Pokok bahasan segiempat merupakan salah satu mata pelajaran yang 

termasuk dalam aspek geometri. Untuk menyelesaikan soal-soal pada pokok 

bahasan segiempat ini diperlukan ketelitian dan kecermatan karena melibatkan 
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ide-ide geometri dan numerik, sehingga diperlukan proses pencermatan pada 

setiap langkah yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal. 

Pada soal nomor satu, sebagian besar siswa adalah mengalami kesalahan 

konsep. Siswa mengalami kesalahan dalam menggunakan rumus saat menerapkan 

langkah polya yang ketiga. Pada soal nomor dua, kesalahan yang dilakukan siswa 

adalah pada kesalahan menggunakan data. Pada soal nomor tiga, siswa memiliki 

prosentase kesalahan yang sangat tinggi, siswa mengalami kesalahan dalam 

menggunakan data. Pada soal nomor empat, siswa mengalami kesalahan terbesar 

dalam memahami konsep. Pada soal nomor lima, kesalahan siswa paling tinggi 

dalam menerapkan langkah polya yang ketiga adalah pada kesalahan teknis. Pada 

soal nomor enam kesalahan yang dilakukan siswa adalah kesalahan interpretasi 

bahasa. 

Secara umum kesalahan yang dilakukan siswa terjadi karena kurangnya 

pemahaman konsep siswa terhadap materi segiempat. Siswa perlu latihan yang 

lebih banyak agar siswa terbiasa mengerjakan soal matematika dengan benar dan 

cepat. Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika pada pokok 

bahasan segiempat masih rendah. Untuk itu, masih banyak siswa yang 

memerlukan bimbingan khusus dalam belajar. Banyaknya kesalahan yang 

dilakukan subjek penelitian untuk tiap jenis kesalahan pada tiap butir soal dapat 

dilihat pada tabel 4.1 berikut. 
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Tabel 4.2. Jenis Kesalahan Subjek Penelitian 

No Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep 
Penggunaan 

Data 

Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penrikan 

simpulan 

1 4 1 1 3 0 

2 0 1 0 0 0 

3 4 4 0 1 0 

4 5 4 0 0 0 

5 1 0 0 4 0 

6 0 0 1 0 0 

Dari tabel 4.2, dapat dilihat persentase jenis kesalahan yang dilakukan 

subjek penelitian pada tabel 4.3 berikut. 

Tabel 4.3. Persentase Jenis Kesalahan Subjek Penelitian 

No Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep 
Penggunaan 

Data 

Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penrikan 

simpulan 

1 66.67 16.67 16.67 50 0 

2 0 16.67 0 0 0 

3 66.67 66.67 0 16.67 0 

4 83.33 66.67 0 0 0 

5 16.67 0 0 66.67 0 

6 0 0 16.67 0 0 

Dari tabel diatas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut :  

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

kesalahan konsep sebesar 66.67% 

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

penggunaan data  sebesar 16.67% 
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3. Pada soal nomor tiga, kesalahan yang paling banyak dilakukan siswa adalah 

kesalahan  konsep dan penggunaan data sebesar 66.67% 

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

adalah kesalahan konsep sebesar 83.33% 

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

kesalahan teknis sebesar 66.67% 

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

interpretasi bahasa sebesar 16,67% 

Dari uraian tersebut, kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah 

kesalahan konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, guru perlu 

menekankan konsep materi segiempat serta memberikan latihan yang lebih 

banyak kepada siswa agar siswa terbiasa mengerjakan soal dengan benar dan 

cepat. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan sebagai berikut. 

1. Letak dan penyebab kesalahan 

a. Subyek penelitian 1 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Kesalahan perhitungan, 

Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Memasukkan nilai sisi 

jajargenjang 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Penulisan hasil akhir, 

Penggunaan rumus 

 

b. Subyek penelitian 2 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, Interpretasi 

bahasa 

Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Memasukkan nilai tinggi 
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c. Subyek penelitian 3 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep Penggunaan rumus 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Memasukkan nilai sisi 

jajargenjang 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

6 Melaksanakan 

penyelesaian 

Interpretasi bahasa Kesalahan penulisan 

d. Subyek penelitian 4 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

e. Subyek penelitian 5 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis, Konsep Kesalahan perhitungan, 

Penggunaan rumus 

2 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Menambahkan data 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Keslahan perhitungan 
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5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

f. Subyek penelitian 6 

No Soal Langkah Polya Letak Kesalahan Penyebab Kesalahan 

1 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data Penggunaan data awal 

3 Melaksanakan 

penyelesaian 

Menggunakan data, 

Konsep 

Penggunaan data awal, 

Penggunaan rumus 

4 Melaksanakan 

penyelesaian 

Konsep, 

Menggunakan data 

Penggunaan rumus, 

Penggunaan data awal 

5 Melaksanakan 

penyelesaian 

Teknis Kesalahan perhitungan 

2. Presentase Kesalahan 

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

adalah kesalahan konsep sebesar 66.67% 

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

penggunaan data  sebesar 16.67% 

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

adalah kesalahan  konsep dan penggunaan data sebesar 66.67% 

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

adalah kesalahan konsep sebesar 83.33% 

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

adalah kesalahan teknis sebesar 66.67% 

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

interpretasi bahasa sebesar 16,67% 
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5.2 Saran 

 Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diberikan sebagai berikut. 

1. Untuk mengurangi banyaknya kesalahan siswa yang disebabkan oleh 

kesalahan konsep, kesalahan penggunaan data dan kesalahan teknis, maka 

guru perlu menekankan konsep materi segiempat serta memberikan latihan 

yang lebih banyak kepada siswa agar siswa terbiasa mengerjakan soal 

dengan benar dan cepat.  

2. Analisis mengenai kesalahan siswa dalam mengerjakan materi segi empat, 

dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menggunakan metode analisis 

Watson. 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS UJICOBA 

 

No. Nama Kode 
1 Agus Siwanto U-01 
2 Aini Wahyuni U-02 
3 Alvin Yoga Permana U-03 
4 Andi Maulana U-04 
5 Anwar Sanusi U-05 
6 Ari Arbayanti U-06 
7 Ayu Ismawati U-07 
8 Bramastyo Prinandoyo U-08 
9 David Ardiant U-09 
10 Eko Budi Nugroho U-10 
11 Eko Prasetiyo U-11 
12 Erick Aryo Wibowo U-12 
13 Evana Deviana U-13 
14 Faisal Arief U-14 
15 Fika Yuniana U-15 
16 Habil Aji Wicaksono U-16 
17 Helmi Artha Pratama U-17 
18 Imaddudin U-18 
19 Imanudin U-19 
20 Intan Kardima Devi Arum U-20 
21 Jadug Fatahillah U-21 
22 Jaesmine Baruna Wati U-22 
23 Jamal Edy Gunawan U-23 
24 Jefri Juliyanto U-24 
25 M. Yusuf Habibi U-25 
26 Meirina Ayuningsih U-26 
27 Muh Izza Setiawan U-27 
28 Muhammad Choironi U-28 
29 Muhammad Mahliki U-29 
30 Noviyanti U-30 
31 Okky Prastyanata U-31 
32 Reza Restiyanto U-32 
33 Rizal Adi Setiawan U-33 
34 Rona Adhya Mandarini U-34 
35 Septian Aditia Sutrisno U-35 
36 Setiyo Adi Julianto U-36 
37 Sigit Ariyanto U-37 
38 Wahyu Fitri Lestari U-38 
39 Wilda Naila Zulfiafi U-39 
40 Winda Puspitasari U-40 
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DAFTAR NAMA SISWA KELAS PENELITIAN 

No. Nama Kode 
1 Aghisingging Pangestu P-01 
2 Andi Wahyu Setiawan P-02 
3 Bayu Eka Prastama P-03 
4 Diah Rusma Febriani P-04 
5 Dwi Ayu Septia P-05 
6 Dwi Widya Ningrum P-06 
7 Eka Safitri Maela Sari P-07 
8 Eka Vira Safitri P-08 
9 Elisa Saffira Safitri P-09 
10 Eli Suryani P-10 
11 Findia Milasari P-11 
12 Galih Noor Ridho P-12 
13 Helina Sukhofa P-13 
14 Ilyas Sofa Arsyad P-14 
15 Joyo Eko Santoso P-15 
16 Julia Fentianasari P-16 
17 Krisna Aprilia Pratama P-17 
18 M. Miftahudin P-18 
19 Miftakhul Jannah P-19 
20 Mohamad Sahad P-20 
21 Muhammad Lutfi P-21 
22 Nehemia Petra Kusuma Aji P-22 
23 Nella Anggraini P-23 
24 Nia Maria Ulfa P-24 
25 Nilla Armi Oktavia P-25 
26 Noor Na’ed Wachidah P-26 
27 Nor Chayati P-27 
28 Putri Handayani P-28 
29 R. Aditya Anggonoputro P-29 
30 Rangga Gemilar P-30 
31 Rico Ardianto Tedjo P-31 
32 Rifki Himawan P-32 
33 Risa Intan Pramesti P-33 
34 Robiul Maulidi P-34 
35 Siti Amalia Nafisah P-35 
36 Slamet Riyanto P-36 
37 Sofia Noor Hidayah P-37 
38 Sutrisna P-38 
39 Tahta Elang Perkasa P-39 
40 Venny Dana Clarita P-40 



 

 

KISI-KISI SOAL UJI COBA  

TES KEMAMPUAN PEMECAHAN MASALAH 

Satuan Pendidikan : SMP 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kelas   : VII 

Materi Pokok  : Segi Empat 

Kompetensi Dasar Indikator No. Soal Bentuk Soal 

Menghitung Keliling dan Luas 

Bangun Segiempat dan 

menggunakannya dalam 

Pemecahan Masalah 

1. Peserta didik dapat menghitung panjang, lebar, panjang diagonal, 

dan luas persegi panjang jika diketahui kelilingnya. 

2. Peserta didik dapat menghitung keliling persegi panjang  jika 

diketahui panjang dan lebarnya. 

3. Peserta didik dapat menghitung keliling dan luas jajargenjang jika 

diketahui panjang dan lebar persegipanjang 

4. Peserta didik dapat menghitung luas jajargenjang jika diketahui 

alas dan tinggi jajargenjang. 

5. Peserta didik dapat menghitung luas belah ketupat jika diketahui 

panjang diagonal-diagonalnya. 

6. Peserta didik dapat menghitung keliling belah ketupat jika 

diketahui panjang diagonal-diagonalnya. 
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Selamat Mengerjakan 
 

SOAL UJI COBA 

Sub materi pokok : Jajargenjang, Persegi Panjang dan Belah Ketupat 

Waktu   : 80 menit 

1. Perhatikan gambar persegi panjang KLMN berikut: 
 
 
 
  
 
 
 
 
Jika keliling persegi panjang KLMN 42 cm, hitunglah: 
a. Panjang dan lebar 
b. Diagonal LN 
c. Luasnya 

2. Pak Tomo mempunyai kawat yang panjangnya 2 m. Jika kawat tersebut digunakan 
untuk membentuk model persegi panjang yang berukuran 20 cm x 15 cm, berapakah 
banyak model persegi panjang yang dapat dibuat oleh pak Tomo dan berapa cm sisa 
kawat tersebut? 

3. Perhatikan gambar persegi panjang berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Jika ukuran persegi panjang diatas adalah 10 cm x 12 cm, berapakah keliling dan 
luas daerah yang diarsir? 

4.  
 
 
 
 
 
 

5. Pada jajar genjang ABCD tersebut, DP tegak lurus dengan AB. Panjang AB= 20 cm, 
AD = 15 cm, dan PB = 11 cm. Hitunglah luas jajargenjang ABCD! 
Diketahui ABCD adalah belah ketupat dengan A (-4,-1), B(-1,-5), C(2,-1). 
a. Tentukan koordinat titik D. 
b. Hitunglah luas belah ketupat ABCD. 

6. Sebuah haaman rumah bagian tengahnya berbentuk belah ketupat yang ukuran 
diagonalnya 16 m dan 24 m. Bagian tengah halaman rumah tersebut akan ditanami 
rumput. Jika harga rumput Rp 15.000/m2, hitunglah biaya yang doperlukan untuk 
menanam rumput tersebut. 

N M 

K L 

2x + 1 

3x 

A B 

C D 

P 
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Selamat Mengerjakan 
 

KUNCI JAWABAN DAN PENSKORAN SOAL UJI COBA 

No Jawaban Skor 

1 Penyelesaian:  

Tulis p: Ukuran panjang KLMN, 

 l: Ukuran lebar KLMN, 

 K: Ukuran keliling KLMN, 

 L: Ukuran luas KLMN, dan 

 d: Ukuran diagonal LN. 

Dipunyai p = 3x, l = 2x + 1, dan K = 42. 

Jelas � = 42  

⇔ 2 (� + �)= 42  

⇔ 2 (3� + 2� + 1 )= 42  

⇔ 5� + 1 = 21  

⇔ 5� = 20  

⇔ � = 4.  

a. Jelas p = 12 dan l = 9. 

Jadi ukuran panjang dan lebar KLMN berturut-turut adalah 12 

cm dan 9 cm. 

b. Jelas � = � �� + �� = √144 + 81 = √225 = 15 . 

Jadi ukuran diagonal LN adalah 15 cm. 

c. Jelas � = � × � = 12 × 9 = 108. 

Jadi ukuran luas KLMN adalah 108 cm2. 
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2 

1 

2 Penyelesaian: 

Tulis X: Ukuran kawat, 

 n: Banyak model persegi panjang, 

 s: Ukuran sisa kawat, 

 K: Ukuran keliling persegi panjang, 

 p: Ukuran panjang persegi panjang, dan 

 l: Ukuran lebar persegi panjang. 

Dipunyai X = 200, p = 20 dan l = 15. 
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106 
 

 
 

Jelas K  = 2 (p + l) = 2 (20 + 15) = 2 (35) = 70. 

Jelas � = �.� + �   (dengan s < K) 

 ⟺ 200 = �. 70 + �  

 ⟺ � = 2  dan � = 60. 

Jadi banyak model persegi panjang yang dapat dibuat adalah 2 dan 

sisa kawat adalah 60 cm. 

4 

 

 

5 

 

2 

3 Penyelesaian: 

Tulis K: Ukuran keliling jajargenjang, 

 L: Ukuran luas jajargenjang, 

 a: Ukuran alas jajargenjang, 

 t: Ukuran tinggi jajargenjang, 

 p: Ukuran panjang persegi panjang, dan 

 l: Ukuran lebar persegi panjang. 

Dipunyai p = 12, � = � = 10 dan  � =
�

�
=

��

�
= 6 . 

Jelas � = � (� − �)� + �� = √6� + 10 � = √136 = 2 √34. 

Jelas � = 2 (� + �) = 2 �6 + 2 √34� = 12 + 4 √34, dan 

� = ��� = 6�10 = 60 . 

Jadi Keliling dan Luas jajargenjang berturut-turut adalah �12 +

4√34)��  dan 60�� � 
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4 Penyelesaian: 

Tulis L: Ukuran luas jajargenjang ABCD, 

 a: Ukuran alas jajargenjang ABCD, dan 

 t: Ukuran tinggi jajargenjang ABCD. 

Dipunyai � = ��, � = �� = 20 , �� = 15 , dan �� = 11 . 

Jelas �� = �� − �� = 20 − 11 = 9 , 

� = √��� − �� � = √15� − 9 � = √144 = 12 . 

Jelas � = ��� = 20�12 = 240  

Jadi Luas jajargenjang ABCD adalah 240 �� � 
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3 

2 

5 Penyelesaian: 

Tulis L: Ukuran luas belah ketupat ABCD, 
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 ��: Ukuran diagonal1 belah ketupat ABCD, dan 

 ��: Ukuran diagonal2 belah ketupat ABCD. 

Dipunyai A(-4,-1), B(-1,-5), C(2,-1). 

 

 

 

 

 

 

  

Jelas D(-1,3). 

Jadi koordinat titik D adalah (-1,3). 

a. � =
�����

�
 

=
6�8

2
 

= 24  

Jadi luas belah ketupat ABCD adalah 24 satuan persegi. 
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4 

2 

6 Penyelesaian: 

Tulis L: Ukuran luas belah ketupat, 

 ��: Ukuran diagonal1 belah ketupat, 

 ��: Ukuran diagonal2 belah ketupat, 

 b: Biaya rumput tiap meter persegi, dan 

 B: Biaya rumput total. 

Dipunyai �� = 16 , �� = 24 , dan b = 15000. 

Jelas � =
�����

�
=

�����

�
= 192  

Jelas � = � × � = 192 × 15000 = 2880000  

Jadi biaya diperlukan sebesar Rp 2.880.000,00. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

(5) Memahami Masalah 

Dalam langkah ini, pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 

(e) Apa kamu memahami semua kalimat? 

(f) Apa kamu dapat mengubah masalah itu dengan kalimat kamu 

sendiri? 

(g) Apa kamu mengetahui semua apa yang diketahui (data)? 

(h) Apakah kamu mengetahui apa yang ditanyakan? 

(6) Merencanakan Penyelesaian 

Pada tahap ini, pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut. 

(1). Apakah kamu pernah melihat masalah tersebut sebelumnya? 

(2). Apa strategi yang kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah 

tersebut? 

(3). Konsep atau teorema apa yang kamu pakai dalam menyelesaikan 

masalah tersebut? 

(7) Melaksanakan Penyelesaian 

Dalam langkah ini, kita dituntut untuk memeriksa setiap langkah 

penyelesaian yang dilakukan siswa. 

(8) Memeriksa Kembali 

Kegiatan yang dilakukan pada langkah yang keempat (terakhir) antara 

lain: 

(1). Tahap mana yang kamu anggap paling sulit? 

(2). Mengapa bagian pekerjaan tersebut yang kamu anggap paling sulit? 

(3). Apakah kamu memeriksa langkah-langkah pekerjaanmu? 

(4). Apakah kamu mengerti letak kesalahan pekerjaanmu? 

(5). Dapatkah kamu memahami hasilnya atau metodenya untuk 

permasalahan yang berbeda? 
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ANALISIS UJI COBA 

          N
o 

Kode 
NO SOAL 

Y Y^2 
1 2 3 4 5 6 

1 U-13 18 15 12 15 10 12 82 6724 

2 U-35 11 15 10 8 13 15 72 5184 

3 U-33 11 15 10 7 13 15 71 5041 

4 U-23 8 15 10 10 13 15 71 5041 

5 U-06 11 8 12 10 13 15 69 4761 

6 U-38 6 12 10 8 15 15 66 4356 

7 U-22 6 15 12 6 12 15 66 4356 

8 U-31 8 15 12 6 10 15 66 4356 

9 U-37 8 15 10 8 12 10 63 3969 

10 U-29 7 15 10 6 10 15 63 3969 

11 U-04 6 15 10 8 9 15 63 3969 

12 U-09 6 15 10 9 12 10 62 3844 

13 U-16 7 15 5 5 10 15 57 3249 

14 U-40 7 12 8 8 10 10 55 3025 

15 U-01 6 8 9 8 10 12 53 2809 

16 U-08 6 8 9 6 10 12 51 2601 

17 U-07 7 10 7 10 10 10 54 2916 

18 U-02 6 15 5 5 8 15 54 2916 

19 U-26 6 15 8 5 9 10 53 2809 

20 U-12 6 8 9 6 12 12 53 2809 

21 U-10 3 12 4 6 9 12 46 2116 

22 U-36 5 7 7 8 10 9 46 2116 

23 U-05 5 10 8 4 7 12 46 2116 

24 U-11 5 8 10 4 9 8 44 1936 

25 U-25 3 10 8 4 9 9 43 1849 

26 U-30 8 10 3 4 6 12 43 1849 

27 U-19 3 8 3 5 10 12 41 1681 

28 U-20 3 8 8 4 8 10 41 1681 

29 U-28 3 10 8 4 8 8 41 1681 

30 U-17 3 8 6 4 9 8 38 1444 

31 U-14 4 8 3 5 10 8 38 1444 

32 U-27 3 8 8 4 7 8 38 1444 

33 U-15 3 10 3 4 9 8 37 1369 

34 U-32 3 10 3 4 5 12 37 1369 

35 U-34 3 8 4 4 6 12 37 1369 

36 U-18 3 8 8 4 6 8 37 1369 

37 U-03 3 10 3 4 8 7 35 1225 

38 U-21 3 8 3 4 8 8 34 1156 

39 U-24 3 8 3 4 8 8 34 1156 

40 U-39 3 8 3 4 8 6 32 1024 
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v
a
li

d
it

a
s

 
jml X 229 438 294 242 381 448 2032 

11009
8 

(jml X)2 1689 5166 2528 1700 3823 5338 
  jml XY 13026 23451 16199 13322 20216 23884 
  r xy 0,864 0,753 0,796 0,808 0,746 0,759 
  r tabel 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 0,312 
  kriteria valid valid valid valid valid valid 
    

 
            

  

D
a
y

a
 P

e
m

b
e

d
a
 

MH 7,85 13,05 9,4 7,7 11,05 13,15 
  ML 3,6 8,85 5,3 4,4 8 9,25 
  jml 

x1^2 166,6 163 78,8 108,2 60,95 92,55 
  jml 

x2^2 30,8 30,55 120,2 18,8 40 75,75 
  ni 10 10 10 10 10 10 
  t 

hitung 2,870 2,864 2,757 2,778 2,880 2,852 
  t tabel 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 2,704 
  kriteria sig sig sig sig sig sig 
    

 
            

  

k
e
s
u

k
a
ra

n
 gagal 36 16 24 35 13 11 

  N 40 40 40 40 40 40 
  p 90 40 60 87,5 32,5 27,5 
  

kriteria sukar 
sedan
g 

sedan
g sukar 

sedan
g 

sedan
g 

  

 
              

                  
  

R
e
li

a
b

il
it

a
s
 var b 9,692 9,485 9,413 6,049 4,974 8,215 

176,2
2 

 tot var 47,83           
  r11 0,874           
  r tabel 0,312           
  

kriteria 
reliabe
l           

  

Kriteria 
dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 

dipaka
i 
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REKAP ANALISIS UJICOBA 

       
No 

Soal 
Validitas 

Daya 
Pembeda 

Tingkat Kesukaran 
Reliabilitas Keterangan P (dalam 

%) Kreteria 

1 valid signifikan 90 sukar 

r 11= 
0,874306 
reliabel 

Dipakai 

2 valid signifikan 40 sedang Dipakai 

3 valid signifikan 60 sedang Dipakai 

4 valid signifikan 87,5 sukar Dipakai 

5 valid signifikan 32,5 sedang Dipakai 

6 valid signifikan 27,5 sedang Dipakai 
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DAFTAR NILAI KELAS VII-F 

          
No KODE 

No Item 
Y Ket 

1 2 3 4 5 6 

1 P-06 20 15 12 15 20 7 89 Tuntas 

2 P-23 11 15 10 3 20 15 74 Tuntas 

3 P-33 11 15 5 5 20 15 71 Tuntas 

4 P-38 8 15 10 5 18 15 71 Tuntas 

5 P-22 11 8 12 15 8 15 69 Tuntas 

6 P-37 6 12 10 6 20 15 69 Tuntas 

7 P-09 6 15 12 8 12 15 68 Tuntas 

8 P-16 8 15 12 8 10 15 68 Tuntas 

9 P-13 8 15 9 8 12 15 67 Tuntas 

10 P-35 8 15 10 9 9 15 66 Tuntas 

11 P-31 8 15 10 9 9 15 66 Tuntas 

12 P-29 6 15 10 9 12 10 62 TidakTuntas 

13 P-04 7 15 5 8 7 15 57 TidakTuntas 

14 P-01 7 12 3 8 15 10 55 TidakTuntas 

15 P-07 6 3 4 8 20 12 53 TidakTuntas 

16 P-08 6 3 4 8 20 12 53 TidakTuntas 

17 P-02 7 12 3 9 10 12 53 TidakTuntas 

18 P-26 6 15 5 6 5 15 52 TidakTuntas 

19 P-39 6 15 3 6 7 15 52 TidakTuntas 

20 P-11 6 8 3 7 16 12 52 TidakTuntas 

21 P-12 3 12 4 6 10 12 47 TidakTuntas 

22 P-05 4 7 4 6 16 9 46 TidakTuntas 

23 P-10 5 15 3 5 6 12 46 TidakTuntas 

24 P-36 5 12 4 5 12 9 47 TidakTuntas 

25 P-25 3 15 10 5 5 9 47 TidakTuntas 

26 P-19 8 10 3 5 5 12 43 TidakTuntas 

27 P-30 3 8 3 5 12 12 43 TidakTuntas 

28 P-17 3 8 10 5 8 8 42 TidakTuntas 

29 P-24 3 15 3 5 8 8 42 TidakTuntas 

30 P-21 3 8 0 5 16 8 40 TidakTuntas 

31 P-03 4 8 3 5 12 8 40 TidakTuntas 

32 P-18 3 8 8 6 7 8 40 TidakTuntas 

33 P-20 3 10 3 6 8 9 39 TidakTuntas 

34 P-28 3 10 3 5 5 12 38 TidakTuntas 

35 P-14 3 8 4 5 4 12 36 TidakTuntas 

36 P-32 3 8 8 5 5 8 37 TidakTuntas 

37 P-27 3 10 0 5 5 10 33 TidakTuntas 

38 P-15 3 8 3 5 6 8 33 TidakTuntas 

39 P-34 3 4 3 5 5 8 28 TidakTuntas 

40 P-40 3 3 3 5 5 8 27 TidakTuntas 

 


