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ABSTRAK 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar peserta didik dan 

rendahnya capaian pemahaman konsep matematika. Penelitian ini bertujuan 
Menegetahui letak kesalahan peserta didik dalam menyelesaian soal dengan 

panduan kriteria polya, mengetahui penyebab peserta didik melakukan kesalahan 
dalam menyelesaiakan soal pada materi segiempat dan mengetahui besar 
presentase peserta didik yang melakukan dalam meyelesaiakan soal pada materi 

segiempat. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kesalahan paling 
banyak dilakukan peserta didik adalah kesalahan konsep 60%, kesalahan 

penggunaan data 50% dan kesalahan teknis sebesar 50%. 
Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan yang paling 

banyak dilakukan adalah kesalahan konsep. Oleh karena itu dalam proses 

pembelajaran, guru perlu menekankan konsep materi segiempat serta memberikan 
latihan yang lebuh banyak kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa 

terbiasa dalam mengerjakan soal dengan benar dan cepat. 
 
Kata Kunci : Soal Matematika, Analisis Kesalahan, Segiempat  

 
PENDAHULUAN 

Latar Belakang  

Menurut UU SIKDIKNAS No. 20 tahun 2003, pengertian pendidikan 
merupakan usaha yang dilandasi kesadaran dan terencana untuk menciptakan 

proses pembelajaran dan susana belajar. Suspaya peserta didik dapat 
mengembangkan potensi diri secara aktif untuk mendapatkan keterampilan, akhlak 

mulia, kecerdasan, kepribadian, pengendalian diri dan kekuatan spiritual 
keagamaan yang diperlukan oleh dirinya dan masyarakat. Kamus besar Bahasa 
Indonesia menuliskan bahwa pendidikan terdiri dari kata didik dan dilengkapi 

dengan imbuhan pe- dan akhiran -an yang artinya adalah cara atau proses atau 
disebut juga perbuatan mendidik.  

Bapak pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara menjelaskan 
bahwa pendidikan merupakan tutuntutan hidup dalam kehidupan anajk-anak. 
Artinya adalah menutun semua kodrat pada kekuatan anak-anak tersebut sehingga 

anak-anak dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya.dari 
pengertian tersebut dapat disimpulakan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah 

untuk mengembangkan manusia Indonesia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
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Manusia mempunyai takwa dan iman kepada Tuhan YME dan mempunyai budi 
pekerti yang luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, kesehatan rohani dan 
jasmani, keterampilan dan pengetahuan dan terakhir rasa tanggung jawab untuk 

berbangsa daan bermasyarakat.  
Secara lengkap Pendidikan Nasional Menurut UU No. 20 Tahun 2003 

adalalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban 
bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepaada Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

tanggungjawab.  
Di sekolah, tujuan pendidikan dioperasionalkan menjadi tujuan 

pembelajaran dari bidang studi yang diberikan guru di kelas, diantaranya 

pembelajaran matematika yang mengarahkan peserta didik memiliki kemampuan 
berpikir objektif, kritis, cermat, analitis dan logis. Untuk memenuhi tujuan 

tersebut, kemampuan utama yang harus dimiliki setiap peserta didik adalah 
kemampuan membaca, benulis dan berhitung. Tercapainya tujuan pendidikan dan 
pembelajaran matematika dapat dinilai salah satunya dari keberhasilan peserta 

didik memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman itu untuk 
menyelesaikan persoalan dalam matematika maupun dalam ilmu-ilmu lain dan 

diukur dengan tes hasil belajar.    
Sejalan dengan hal tersebut, mata pelajaran matematika sebagai salah satu 

mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat dasar sampai tingkat menengah bahkan 

sampai perguruan tinggi, begitu pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-
hari. Kehidupan sehari-hari tidak pernah lepas dari kegiatan belajar, baik ketika 

seseorang melakukan aktivitas sendiri ataupun secara kelompok. Menurut salah 
satu ahli dalam tulisan Erni Musyahadah (2011: hal 17), matematika merupan 
landasan bagi seluruh sistem kehidupan. Matematika sebagai salah satu mata 

pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar dan menengah mempunyai peranan 
penting dalam mewujudkan terciptanya pendidikan yang berkualitas. Matematika 

juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk menananmkan kebiasaan bernalar, oleh 
karena itu pembelajaran matematika di sekolah harus dilaksanakan dengan 
maksimal sehingga dapat mmengantarkanpeserta didik menjadi generasi yang 

berkualitas. 
Menurut Noor Qomaruddin Malik (2011:hal 13), banyak unsur yang secara  

bersama-sama dapat mempengaruhi keberhasilan pembalajaran matematika. 
Diantara unsur-unsur yang mempengaruhi antara lain : peserta didik, 
pendidik/guru, metode pembelajaran dan lingkungan. Ditinjau dari diri peserta 

didik faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik dapat dikelompokkan 
menjadi dua faktor yaitu faktor eksternal (faktor yang berasal dari luar diri peserta 

didik antara lain faktor guru, kurikulum, sarana dan prasarana, lingkungan sosial. 
Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri peserta didik antara lain 
minat, bakat, kemampuan verbal, kemampuan non verbal, kemampuan komputasi, 

dan kemampuan pandang ruang. Sedangkan menurut Komunitas Math-2 SMA 
Negeri 8 Bekasi dalam tulisannya bahwa setiap kegiatan belajar mengajar tentu 

menginginkan keberhasilan yang terukur, ada beberapa faktor yang mempengaruhi 
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keberhasilan belajar yaitu faktor internal dan faktor eksternal, ada juga beberapa 
faktor yang mempengaruhi keberhasilan mengajar antara lain: faktor tujuan 
pembelajaran, pendidik, peserta didik, kegiatan pembelajaran, alat dan bahan 

evaluasi serta suasana evaluasi. Faktor tersebut tidak bisa berdiri sendiri tetapi 
saling berkaitan dan saling menunjang. Guru harus memperhatikan faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan tersebut, jika ingin kegiatan pengajarannya 
berhasil. Karena keberhasilan dalam kegiatan belajar mengajar tidak mungkin 
datang dengan sendirinya, tetapi butuh perencanaan pengajaran yang matang, 

pelaksanaan yang bervariatif dari sisi metode, media, maupun suasana yang 
menunjang dalam evaluasi yang merupakan alat ukur keberhasilan pembelajaran.  

Rendahnya kemampuan dalam faktor- faktor internal diatas menyebabkan 
rendahnya prestasi belajar matematika yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan 
peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal matematika dan dapat dilihat dari 

adanya kesalahan dalam menyelesaikan soal. Kesalahan tersebut dapat dilihat oleh 
guru melalui proses KBM di kelas maupun dari hasil pekerjaan peserta didik 

dalam tes. 
Adanya kesalahan penyelesaian oleh peserta didik dalam soal-soal 

matematika perlu mendapat perhatian, kesalahan yang dilakukan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal perlu diidentifikasi. Informasi tentang kesalahan dalam 
menyelesaikan soal matematika dapat digunakan untuk meningkatkan mutu 

kegiatan belajar mengajar matematika dan akhirnya diharapkan dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika.  

Salah satu pokok bahasan yang sering dianggap sulit bagi peserta didik 

adalah pokok bahasan geometri karena membutuhkan pemikiran dan menalaran 
yang kritis serta memerlukan abstrak yang logis. Sutrisno (dalam Noor: 2011) 

menuliskan bahwa geometri dianggap penting untuk dipelajari karena di samping 
geometri menonjol pada struktur berpola deduktif, geometri juga menonjol pada 
teknik-teknik geometris yang efektif dalam membantu menyelesaikan masalah dari 

banyak cabang matematika serta menunjang pembelajarn mata pelajaran lain, 
misalnya dengan geometri peserta didik dapat mengitung luas trapesium, tinggi 

sebuah gedung, jarak tempuh pesawat dari kota A ke kota B dan lain- lain. 
Jarak tempuh pesawat dari kota A ke kota B dan lain- lain. Van Hiele dalam 

(Tim MKPBM 2001: 51) menyatakan bahwa terdapat lima tahap berpikir dalam 

belajar geometri, yaitu : (1) Tahap Pengenalan, tahap ini peserta didik sudah mulai 
belajar mengenali suatu bentukgeometri secara keseluruhan, namun belum mampu 

mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya. (2) Tahap 
analitis, tahap ini peserta didik sudak mulai mengenal dan memahami sifat-sifat 
benda geometri yang diamatinya. (3) Tahap Pengurutan, tahap ini peserta didik 

sudah mengenal bentuk geometri dan memahami bentuk dan sifat-sifat geometri, 
namun kemampuan ini belum berkembang secara penuh. (4) Tahap deduksi, tahap 

ini peserta didik sudah mulai mengenal dan mampu memahami sifat-sifat 
geometri, namun belum berkembang secara penuh. (5) Tahap keakuratan, dalam 
tahap ini peserta didik mulai menyadari pentingnya ketepatan dan prisip-prinsip 

dasar yang melandasi suatu pembuktian.  
Salah satu pokok bahasan dalam geometri adalah materi pokok segitiga dan 

segiempat. Secara spesifik, peneliti memilih materi pokok segiempat untuk 
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menganalisis kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal pada tes 
tingkat perkembangan berpikir secara geometri. Mengingat pentingnya geometr i 
khususnya segiempat, maka diperlukan suatu pendekatan agar materi dapat 

terserap oleh peserta didik. Hal itu dapat diapreasikan dengan pendekatan langkah-
langkah Polya. Langkah- langkah pemecahan masalah 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 kesesuainnya terhadap informasi yang d isediakan. 
Adapun langkah-langkah tersebut adalah memahami masalah, menyusun rencana, 

melaksanakan rencana dan memeriksa kembali.  
Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahn 

peserta didik dalam mengerjakan soal dapat dijadikan salah satu alternatif yang 

cukup bermanfaat untuk memperbaiki pembelajaran matematika, sehingga penulis 
tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Kesalahan dalam 

Menyelesaikan Soal Matematika pada Pokok Bahasan Segiempat dengan Panduan 
Kriteria Polya di Kelas VII-1 SMPN 5 Penajam Paser Utara Tahun Ajaran 
2016/2017”. 

 
Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka dirumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Dimana letak tahap kesalahan peserta didik dalam menyelesaikan soal pada 

materi segiempat dengan panduan kriteria Polya. 

2. Apa penyebab peserta didik melakukan kesalahan dalam menyelesaian soal 
materi segiempat. 

3. Berapa besar presentase kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dalam 
menyelesaiakan soal pada materi segiempat.  

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian tersebut adalah : 

1. Mengetahui letak kesalahan peserta didik dalam menyelesaian soal dengan 
panduan kriteria polya  

2. Mengetahui penyebab peserta didik melakukan kesalahan dalam 

menyelesaiakan soal pada materi segiempat.  
3. Mengetahui besar presentase peserta didik yang melakukan dalam 

meyelesaiakan soal pada materi segiempat. 
 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah : 
1. Bagi guru, dapat memberikan masukan yang bermanfaat dalam upaya 

mewujudkan hasil belajar peserta didik yang lebih baik. 
2. Bagi peserta didik, dapat mengetahui letak kesalahan yang mereka lakukan 

dalam materi segiempat, sehingga peserta didik dapat lebih optimal dalam 

mempelajari materi di matematika khususnya materi segiempat.  
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3. Bagi dunia pendidikan, dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap 
uapaya peningkatan kemampuan peserta didik dalam mempelajari matematika 
khusunya materi segiempat. 

 
KAJIAN PUSTAKA 

Hakekat Matematika  
Mustafa (dalam Tri Wijayanti, 2011) menyebutkan bahwa matematika 

adalah ilmu tentang kuantitas, bentuk, susunan dan ukuran yang utama adalah 

metode dan proses untuk menemukan dengan konsep yang tepat dan lambang yang 
konsisten, sifat dan hubungan antara jumlah dan ukuran, baik secara abstrak, 

matematika murni atau dalam keterkaitan manfaat pada matematika terapan. 
Berdasarkan Elea Tinggih (dalam Erman Suherman, 2001) matematika berarti 
ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan bernalar. Hal ini dimaksudkan bukan 

berarti ilmu lain diperoleh tidak melalui penalaran, akan tetapi dalam matematika 
lebih menekankan aktifitas dalam dunia rasio (penalaran), sedangkan dalam ilmu 

lain lebih menekankan hasil observasi atau eksperimen disamping penalaran. 
Russefendi (dalam Heruman 2012: 1) mengemukakan bahwa matematika adalah 
bahasa simbol ilmu deduktif yang menolak pembuktian secara induktif ilmu 

tentang pola keteratuan dan struktur yang terorganisasi.  
Dengan memperhatikan definisi matematika di atas, maka menurut Asep 

Jihad (Destiana Vidya Prastiwi, 2011:33-34) dapat diidentifikasi bahwa 
matematika jelas berbeda dengan mata pelajaran lain dalam beberapa hal berikut, 
yaitu: a. objek pembicaraannya abstrak, sekalipun dalam pengajaran di sekolah 

anak diajarkan benda kongkrit, siswa tetap didorong untuk melakukan abstaksi; b. 
pembahasan mengandalkan tata nalar, artinya info awal berupa pengertian dibuat 

seefesien mungkin, pengertian lain harus dijelaskan kebenarannya dengan tata 
nalar yang logis; c. pengertian konsep atau pernyataan sangat jelas berjenjang 
sehingga terjaga konsistensinya; d. melibatkan perhitungan (operasi); e. dapat 

dipakai dalam yang lain dalam kehidupan sehari-hari. Dari definisi-definisi diatas, 
dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan ilmu pengetahuan yang 

diperoleh dengan bernalar yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan 
cermat, jelas dan akurat representasinya dengan lambang- lambang atau simbol-
simbol dan memiliki arti serta dapat digunakan dalam pemecahan masalah yang 

berkaitan dengan bilangan. 
 

Pengertian Belajar 

Menurut Bell-Gredler (dalam Udin S Winataputra: 2008), pengertian 
belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka 

ragam competencies, skill, and attitude. Kemampuan (competencies), keterampilan 
(skills), dan sikap (attitude) tersebut diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan 

mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang 
hayat. Menurut Trianto (2010:16) proses belajar terjadi melalui banyak cara baik 
disengaja maupun tidak disengaja dan berlangsung sepanjang waktu dan menuju 

pada suatu perubahan pada diri pembelajar.  
Dari pengertian-pengertian di atas menurut Anni (dalam Noor Qomarudin: 

2011, 22) konsep tentang belajar mengandung tiga unsur yang utama yaitu sebagai 
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berikut : (1) Belajar berkaitan dengan perubahan perilaku, (2) Perubahan perilaku 
itu terjadi karena didahului oleh proses pengalaman, (3) Perubahan perilkau karena 
belajar bersifat relatif permanen.  

 

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 (dalam Noor Qomarudin: 2011, 23) 

menyimpulkan sebagai berikut Pembelajar matematika adalah suatu proses atau 
kegiatan guru mata pelajaran matematika dalam mengajarkan matematika pada 

siswanya, yang didalamnya 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. 

Pentingnya pelajaran matematika tidak lepas dari peran matematika dalam 
segala aspek kehidupan oleh karena itu matematika tidak terlepas dari 
pembelajaran. Menurut Enceng Mulyana (2008:17), pembelajaran dapat diartikan 

sebagai setiap upaya yang sistematis dan disengaja untuk menciptakan kondisi-
kondisi agar tejadi kegiatan belajar membelajarkan. Menurut Usman (dalam Asep 

Jihad, 2008:12) pembelajaran adalah inti dari proses pendidikan secara 
keseluruhan dengan guru sebagai pemegang peranan utama. Pembelajaran 
merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa 

atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi yang edukatif 
untuk mencapai tujuan tertentu.  

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pembelajaran adalah sebagai upaya 
sistematis yang terdapat interaksi di dalamnya baik itu antara guru dengan siswa, 
siswa dengan siswa, siswa dengan sumber belajar, sehingga kepada perubahan 

tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai.  
Pembelajaran matematika, menurut Bruner (2011:12) adalah belajar 

tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang 
dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika  di 
dalamnya. Menurut Cobb (2012:12), pembelajaran matematika sebagai proses 

pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan 
matematika. 

Dari uraian diatas disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 
merupakan proses aktif dan kontruktif sehingga siswa mencoba menyelesaikan 
masalah yang ada sekaligus menjadi penerima atau sumber dipelajari serta mencari 

hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya.  
 

Analisis Kesalahan dan Penyebab Kesalahan  

Dalam pembelajaran matematika, peserta didik seringkali melakukan 
kesalahan-kesalahan, khususnya kesalahan dalam mengerjakan soal. Kesalahan 

tersebut dapat disebabkan rendahnya pemahaman konsep matematika peserta 
didik, ketidaktelitian peserta didik dalam menghitung, dan lain sebagainya. 

Menurut Subanji dan Mulyoto (dalam Rosita, 2007:15) jenis-jenis kesalahan yang 
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dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal matematika antara lain, sebagai 
berikut : 
1. Kesalahan Konsep 

Indikatornya adalah kesalahan menentukan teorema atau rumus untuk 
menjawab suatu masalah dan penggunaan teorema atau rumus oleh siswa tidak 

sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus tersebut atau tidak 
menuliskan teorema. 

2. Kesalahan Menggunakan Data 

Indikatornya adalah tidak menggunakan data yang seharusnya dipakai, 
kesalahn memasukkan data ke variabel, menambah data yang tidak diperluka n 

dalam menjawab suatu masalah.  
3. Kesalahan Interpretasi Bahasa 

Indikatornya adalah kesalahan dalam menyatakan bahasa sehari-hari 

dalam bahasa matematika, kesalahan menginterpretasikan simbol-simbol, grafik 
dan tabel ke dalam bahasa matematika.  

4. Kesalahan teknis 
Indikatornya adalah kesalahan perhitungan atau komputasi, kesalahan 

memanipulasi operasi aljabar.  

5. Kesalahan penarikan kesimpulan 
Indikatornya melakukan penyimpulan tanpa alasan pendukung yang 

benar, melakukan penyimpulan pernyataan yang tidak sesuai dengan penalaran 
logis. 

Menurut Rosita (dalam Noor Qomarudin, 2011: 15), kesalahan-kesalahan 

yang dilakukan peserta didik dalam mengerjakan soal-soal matematika dapat 
didefinisikan menjadi beberapa aspek antara lain Aspek bahasa, Aspek imajinasi, 

Aspek prasyarat, Aspek tanggapan, Aspek terapan. Pada penelitian ini, jenis 
kesalahan yang diamati menurut Subanji dan Mulyoto, yakni kesalahn konsep, 
menggunakan data, interpretasi bahasa, teknis dan penarikan kesimpulan 

 

Model Pembelajaran Polya 

Model pembelajaran polya adalah suatu model pembelajaran yang 
melakukan pemusatan pada pengajaran dan keterampilan, pemecahan masalah, 
yang diikuti dengan penguatan keterampilan.ketika dihadapkan suatu pernyataan, 

peserta didik dapat melakukan keterampilan memecahkan masalah untuk memilih 
dan mengembangkan tanggapannya. Menurut Hamzah (dalam Ahmad N: 2015) 

mengatakan bahwa pemecahan masalah dapat berubah menciptakan ide baru, 
menenmukan teknik atau produk baru. Bahkan di dalam pembelajaran matematika, 
selain pemecahan masalah mempunyai arti khusus, istilah tersebut mempunyai 

interpretasi yang berbeda, misalnya menyelesaikan soal cerita yang tidak rutin dan 
mengaplikasikan matematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Polya (dalam Shadiq, 2004:3) dalam menyelesaikan suatu 
masalah dalam matematika ada beberapa langkah yang dapat dilakukan: 
1. Memahami masalah 

Dalam langkah ini yang harus dilakukan adalah membaca soal dengan 
seksama sehingga benar-benar dimengerti arti dari semua kata dalam soal.  

2. Menyusun rencana 
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Langkah kedua ini merupakan kunci dari keempat langkah ini. Dalam 
menyusun rencana penyelesaian banyak strategi dan teknik yang digunakan 
dalam menyelesaikan masalah. 

3. Pelaksanaan rencana 
Jika langkah kedua telah berhasil dirinci degan lengkap, maka dalam 

pelaksanaan rencana penyusuanan soalnya menjadi bentuk sederhanadan 
melakukan perhitungan yang diperlukan.  

4. Memeriksa kembali 

Langkah keempat ini penting, walaupun sering dilupakan dalam 
menyelesaikan masalah. 

Mengajar siswa untuk memecahkan masalah perlu perencanaan. Secara 
garis besar, perencanaan itu sebagai berikut: 
1. Merumuskan Tujuan 

Tujuan itu hendaknya menyatakan bahwa peserta didik akan mampu 
menyelesaikan masalah-masalah yang tidak rutin. Soal-soal yang serupa benar 

hendaknya dihindarkan sebab soal-soal yang demikian itu menjadi bukan 
masalah lagi bagi siswa tertentu.  

2. Memerlukan Pra-Syarat 

Untuk menyelesaikan setiap masalah matematika, seorang peserta didik 
memerlukan prasyarat pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman. Guru harus 

mengidentifikasi apa-apa yang sudah dipelajari peserta didik untuk suatu 
masalah sehingga masalah-masalah yang cocok sajalah yang disajikan kepada 
para peserta didik. 

3. Mengajarkan Pemecahan Masalah 
Untuk belajar memecahkan masalah para peserta didik harus 

mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan masalah. Apabila mereka 
berhasil menyelesaikan masalah, mereka perlu mendapatkan penghargaan. Jadi 
mereka perlu mendapatkan pendekatan pedagogik untuk meyelesaikan masalah.  

 
Tinjauan Materi Segiempat 

Jajar genjang adalah segiempat yang sisi-sisi berhadapnnya sejajar dan sama 
panjang serta sudut-sudut yang berhadapan sama besar atau suatu bangun datar 
yang terbentuk oleh segitiga dengan bayangannya jika diputar setengah putaran 

pada salah satu sisi yang dimilikinya.  
 

Gambar 1. Bangun Jajar Genjang 

 
Sifat-sifat jajar genjang, yaitu mempunyai dua pasang rusuk yang sejajar dan 

sama panjang. Memiliki dua pasang sudut yang bukan siku-siku. Sudut yang 
berhadapan pada jajar genjang memiliki besar sudut yang sama. Sudut-sudut yang 
berdekatan bila ditotal berjumlah 1800. Diagonal jajar genjang saling membagi dua 

sama panjang. Mempunyai 2 sudut lancip dan 2 sudut tumpul. 
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Keliling dan luas dari jajar genjang sesuai gambar 1 
a. Rumus Keliling Jajar genjang 

K = AB + BC + CD + AD (karena AB = CD dan BC = AD) maka 

K = AB + BC + AB + BC 
K = 2 AB + 2 BC 

K = 2(AB + BC) 
b. Rumus Luas Jajar genjang 

L = 2 x Luas Segitiga 

L = 2 x (1/2 x Alas x Tinggi) 
L = Alas x Tinggi 

Persegi panjang adalah bangun ruang datar dua dimensi yang dibentuk oleh 
dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan 
pasangannya dan memiliki empat buah sudut yang kesemuanya adalah sudut siku-

siku. Rusuk terpanjang disebut panjang dan rusuk terpendek disebut lebar.  
 

Gambar 2. Bangun Persegi Panjang 

 
 

Sifat-sifat dari persegi panjang, yaitu sisi yang berhadapan sama panjang. 
Keempat sudutnya siku-siku (900). Kedua diagonalnya sama panjang. Kedua 
diagonalnya berpotongan dan saling membagi dua sama panjang. Perpotongan 

kedua diagonalnya membentuk empat daerah segitiga yang sama luas/besar. 
Keliling dan Luas dari persegipanjang sesuai gambar 2  

a. Rumus Keliling Persegipanjang 
K = Keliling Persegipanjng ABCD 
p = panjang persegipanjang ABCD 

l = lebar persegipanjang ABCD 
K = AB + BC + CD + AD (karena AB = CD = panjang dan BC = AD = lebar) 

maka 
K = AB + BC + AB + BC 
K = 2 p + 2 l 

K = 2(p + l) 
b. Rumus Luas Persegipanjang 

L = 2 x Luas Segitiga 
L = 2 x 1/2 x Alas x Tinggi (Alas = Panjang, Tinggi = lebar) 
L = Panjang x lebar 

L = p x l 
 

Belah Ketupat 

Belah ketupat adalah sebuah bangun datar dua dimensi yang terbentuk oleh 4 
buah rusuk yang panjang sama dan mempunyai 2 pasang sudut bukan siku-siku 

yang masing-masing besarnya sama dengan sudut yang ada di hadapannya. 
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Belahketupat juga bisa terbentuk dari dua buah segitiga sama kaki dan 
bayangannya, dengan alas sebagai sumbu cermin.  

Gambar 3. Bangun Belah Ketupat 

 
Sifat-sifat dari belah ketupat, yaitu semua ukuran sisi-sisinya sama panjang. 

Sudut-sudut yang berhadapan besarnya sama dan dibagi dua sama besar oleh 

diagonal-diagonalnya. Kedua diagonalnya saling membagi dua sama panjang dan 
saling tegak lurus satu sama lainnya. Mempunyai dua buah sumbu simentri. Kedua 

diagonalnya merupakan sumbu simetri dari bangun belah ketupat. Memiliki dua 
simetri lipat. Memiliki dua buah simetri putar. Jumlah semua sudutnya besarnya 
adalah 360 derajat. 

 
METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kulitatif. 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 peserta 
didik sehingga diperoleh gambaran pada bagian mana saja peserta didik 
melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok 

bahasan segiempat. 
 

Subjek, Lokasi dan Waktu Penulisan 

Subjek dalam penulisan ini adalah siswa kelas VII-1 SMP Negeri 5 
Penajam Paser Utara yang berjumlah 27 orang dan sampel dari penelitian tersebut 

adalah 10 orang. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 5 Penajam Paser 
Utara. Pelaksanaan penelitian ini adalah pada bulan Maret 2017. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

1. Tes 

Instrument tes yang sudah teruji diberikan kepada peserta didik yang 
menjadi subjek penelitian. Metode tes ini digunakan untuk memperolehdata hasil 

belajar peserta didik mengenai materi segiempat.  
2. Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap peserta didik 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 konkrit pelaksanaan 

https://1.bp.blogspot.com/-jr-zYEOALX0/VYlJbcBSmyI/AAAAAAAACcU/ArjKthAnK5I/s1600/Rumus+Luas+Dan+Keliling+Belah+Ketupat.png
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wawancara yang berupa informasi mengenai proses berpikir subjek penelitian 
dalam menyelesaikan soal-soal materi pokok segiempat. 
 

Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini digunakan teknin ananlisis data deskriptif kualitatif 

dengan tahapan-tahapan sebagai berikut : 
1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkam, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, dan 
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 

digabungkan dengan perekaman. Tahap reduksi data dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut yaitu mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik, yang kemudian 

digunakan untuk menenkan peserta didik yang akan dijadikan subjek penelitian.  
Hasil pekerjaan peserta didik yang menjadi subjek penelitian yang merupakan data 
mentah ditransformasikan pada catatan sebagai bahan untuk wawancara. Hasil 

wawancara disederhanakan menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi kemudian 
ditransformasikan ke dalam catatan. 

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 peserta didik 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 yaitu menyajikan hasil pekerjaan peserta didik yang dijadikan 

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

analisis yang kemudian menghasilkan data temuan sehingga mampu menjawab 
permasalahan dalam penelitian ini. 
 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Hasil Penelitian 

Uji coba instrument dilakukan untuk mengetahui soal mana saja yang 
termasuk dalam kategori baik. Uji coba dilakukan dikelas VII-2 dan VII-3 
sebanyak 54 orang. Soal yang termasuk dalam kategori baik kemudian diteskan 

pada kelas VII-1 sebanyak 27 orang. Soal ujicoba yang digunakan dalam 
penelitian berupa soal uraian sebanyak 6 soal. 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. 
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2. Analisis Reliabilitas 
Sebuah tes dikatakan reliabel apabila hasil tes tersebut menunjukkan 

ketepatan. 

3. Tingkat Kesukaran 
4. Daya pembeda 

5. Penentuan instrument penelitian 
6. Penentuan subjek penelitian 
 

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 ide-
ide geometri dan numerik, sehingga diperlukan proses pencermatan pada setiap 

langkah yang dilakukan peserta didik dalam menyelesaikan soal. 
Pada soal nomor satu, sebagian besar peserta adalah mengalami kesalahan 

konsep. Siswa mengalami kesalahandalam menggunakan rumus saat menerapkan 
langkah polya yang ketiga. Pada soal nomor dua, kesalahan yang dilakukan peserta 
didik adalah pada kesalahan menggunakan data. Pada soal nomor tiga, peserta 

didik memiliki kesalahan yang sangat tinggi, peserta didik mengalami kesalahan 
dalam menggunakan data. Pada soal nomor empat, peserta didik mengalami 

kesalahan terbesar dalam memahami konsep. Pada soal nomor lima, kesalahan 
peserta didik paling tinggi dalam menerapkan langkah polya yang ketiga adalah 
pada kesalahan teknis. Pada soal nomor enam, kesalahn yang dilakukan peserta 

didik adalah kesalahan interpretasi bahasa. 
Secara umum kesalahan yang dilakukan peserta didikterjadi karena 

kurangnya pemahaman konsep peserta didik terhadap materi segiempat. Peserta 
didik perlu latihan yang banyak agar peserta didik terbiasa mengerjakan soal 
matematika dengan benar dan cepat. Kemampuan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal matematika pada pokok bahasan segiempat masih rendah. 
Untuk itu masih banyak peserta didik yang memerlukan bimbingan khusus dalam 

beajar. Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh subjek penelitian untuk untuk 
tiap jenis kesalahan pada tiap soal dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 1. Jenis Kesalahan Subjek Penelitian 

No 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep Pengg. Data 
Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penarikan 

Kesimpulan 

1 6 1 1 3 0 

2 6 1 1 0 0 

3 5 4 0 0 0 

4 4 0 0 1 0 

5 4 4 0 50 0 

6 5 6 0 1 0 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 
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Dari tabel 1 dapat dilihat persentase jenis kesalahan yang dilakukan subjek 
penelitian pada tabel 2 berikut: 

Tabel 2. Presentase Jenis Kesalahan Subjek Penelitian 

No 

Soal 

Jenis Kesalahan 

Konsep Pengg. Data 
Interpretasi 

Bahasa 
Teknis 

Penarikan 

Kesimpulan 

1 60 10 10 30 0 

2 60 10 10 0 0 

3 40 50 0 0 0 

4 40 0 0 10 0 

5 40 40 0 50 0 

6 50 60 0 10 0 

 Sumber : Hasil Penelitian, diolah (2017) 

 
Dari tabel di atas, dapat dikemukakan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Pada soal nomor satu, kesalahan paling banyak dilakukan siswa adalah 
kesalahan konsep sebesar 60% 

2. Pada soal nomor dua, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahn 

konsep sebesar 60% 
3. Pada soal nomor tiga, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahan 

penggunaan data sebesar 50% 
4. Pada soal nomor empat, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah 

kesalahan konsep sebesar 40% 

5. Pada soal nomor lima, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahan 
teknis sebesar 50% 

6. Pada soal nomor enam, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahn 
penggunaan data sebesar 60% 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah kesalahan konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, 
guru perlu menekankan konsep materi segiempat serta memberikan latihan yang 

lebuh banyak kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa terbiasa dalam 
mengerjakan soal dengan benar dan cepat. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan, disimpulkan sebagai berikut: 
1. Pada soal nomor satu, kesalahan paling banyak dilakukan siswa adalah 

kesalahan konsep sebesar 60% 

2. Pada soal nomor dua, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahn 
konsep sebesar 60% 

3. Pada soal nomor tiga, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahan 
penggunaan data sebesar 50% 

4. Pada soal nomor empat, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah 

kesalahan konsep sebesar 40% 
5. Pada soal nomor lima, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahan 

teknis sebesar 50% 
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6. Pada soal nomor enam, kesalahan yang dilakukan peserta didik adalah kesalahn 
penggunaan data sebesar 60% 

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah kesalahan konsep. Oleh karena itu dalam proses pembelajaran, 
guru perlu menekankan konsep materi segiempat serta memberikan latihan yang 

lebuh banyak kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa terbiasa dalam 
mengerjakan soal dengan benar dan cepat. 
 

Saran 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang diberikan sebagai berikut: 

1. Untuk mengurangi banyak kesalahan peserta didik yang disebabkan oleh 
kesalahan konsep, kesalahan penggunaan data dan kesalahn teknis, maka guru 
perlu menekankankonsep materi segiempat serta memberikan latihan yang lebih 

banyak kepada peserta didik terbiasa mengerjakan soal dengan benar dan cepat. 
2. Lembaga Pendidikan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru 

untuk melakukan Penelitian Tindakan Kelas sebagai salah satu program 
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.  

3. Kepada Guru Matematika agar dapat dijadikan referensi dalam mengatasi 

permasalahan pemahaman konsep matematika khususnya materi segiempat dan 
materi yang lain dalam matematika.  
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