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BAB IV 

LAPORAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Paparan Data 

Berikut akan dipaparkan mengenai data lokasi penelitian dan berbagai hal 

terkait dengan kegiatan penelitian ini. Mulai dari hasil tes, hasil wawancara dan 

hasil analisis yang masuk dalam kajian pembahasan temuan data. Penelitian ini 

mengenai analisis level berpikir siswa dalam menyelesaikan soal bangun ruang 

sisi datar berdasarkan Teori Van Hiele menggunakan tes yang meliputi materi 

bangun sisi datar pada sub bab kubus, balok, prisma, dan limas. Adapun materi 

tersebut telah diajarkan pada semester genap pada kelas VIII E. Pada umumnya, 

data dan hasil temuan penelitian yang dilakukan bahwa hasil penyelesesaian soal 

bangun ruang sisi datar akan selalu berbanding lurus dengan tingkat berpikir 

subjek penelitian tersebut. Berdasarkan hasil tes, tidak sepenuhnya menunjukkan 

bahwa siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan soal matematika juga 

rendah.hal tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang dilakukan setelah 

dilakukan pemberian tes.  

Sekilas paparan data yang dapat mewakili temuan data yang akan dibahas 

secara jelas pada subbab berikut : 

1. Deskripsi pelaksanaan lapangan  

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian yang dilakukan guna 

mengetahui seberapa besar tingkat berpikir siswa dalam menyelesaikan soal 
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bangun ruang sisi datar berdasarkan Teori Van Hiele. Teori Van Hiele 

menyatakan bahwa dalam terdapat lima tingkat berpikir anak dalam bidang 

geometri. Setiap tahap menggambarkan proses pemikiran yang terapkan dalam 

konteks geometri, yaitu; (1) level 0 (visualisasi), (2) level 1 (analisis), (3) level 2 

(deduksi informal), (4) level 3 (deduksi), (5) level 4 (rigor). Beberapa penelitian 

yang dilakukan, menun jukkan bahwa siswa pada sekolah menengal awal baru 

sampai pada level 0-2 pada teori Van Hiele. 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 2 Kota Blitar tepatnya dikelas 

VIII-E. MTs Negeri 2 Kota Blitar terletak  di daerah Bendo tepatnya di Jl. 

Ciliwung No. 140 Bendo, Kepanjenkidul. Berdasarkan saran guru matematika 

maka terpilihkan kelas VIII-E sebagai subjek penelitian. Dengan alasan guru 

matematika juga sekaligus wali kelas VIII-E sehingga guru matematika telah 

memahami karakter siswa. Selain itu, kelas VIII-E telah menyelesaikan materi 

bangun ruang sisi datar. Siswa kelas VIII-E MTs Negeri 2 Kota Blitar berjumlah 

48 siswa yang terdiri dari 26 siswa laki-laki dan 22 siswa perempuan. Subjek 

penelitian diambil sebanyak 6 subjek berdasarkan hasil ulangan matematika dan 

berdasarkan saran dari guru matematika yang sekaligus walikelas VIII-E yang 

telah mengerti kemampuan siswa.  

Pada hari Senin tanggal 18 Februari 2019 peneliti mengantarkan surat 

penelitian ke MTs Negeri 2 Kota Blitar. Tiba di MTs Negeri 2 Kota Blitar peneliti 

disambut dengan baik dan diterima oleh staf TU. Bersama dengan staf TU 

tersebut peneliti menyampaikan maksud dan tujuan yaitu melaksanakan penelitian 

pada MTs Negeri 2 Kota Blitar. Setelah diterima oleh pihak TU selanjutnya 
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peneliti diarahkan untuk menemui Waka Kurikulum untuk meminta izin 

melaksanakan penelitian di MTs Negeri 2 Kota Blitar. Waka Kurikulum 

menerima dan mengarahkan untuk memilih  guru mata pelajaran matematika 

kelas VIII yang dikehendaki untuk penelitian pada kelas VIII sekaligus menemui 

guru mata pelajaran matematika tersebut.  

Peneliti menemui guru mata pelajaran matematika yaitu Bapak Jayin, 

untuk membahas mengenai maksud serta tujuan peneliti untuk melakukan 

penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian tersebut peneliti menjelaskan 

bahwa alur dan jalannya penelitian akan melakukan tes kepada siswa kelas VIII 

serta wawancara kepada siswa tersebut. Tes yang dilakukan kepada siswa kelas 

VIII membutuhkan waktu 2 jam pelajaran.  

Setelah mendiskusikan mengenai jalannya penelitian, Bapak Jayin 

menyarankan untuk melakukan penelitian 2 minggu kedepan tepatnya pada 

tanggal 01 Maret 2019 di kelas VIII-E karena memang saat itu kelas VIII-E belum 

menyelesaikan materi bangun ruang sisi datar. Setelah sepakat maka peneliti 

kembali ke ruang TU untuk meminta surat balasan penelitian. 

Langkah pertama dalam pengambilan data dilapangan yaitu melakukan tes 

pada siswa kelas VIII-E pada hari Ju’mat pada tanggal 01 Maret 2019. Penelitian 

dilakukan pada jam ke 3-4 yaitu dimulai pukul 08.20. Tes dengan materi Bangun 

Ruang Sisi Datarberjalan dengan baik dan lancar karena siswa kelas VIII-E 

kooperatif dan merespon dengan baik terhadap kehadiran peneliti dengan 

mengerjakan soal dengan sungguh-sungguh. Tes terdiri atas 5 butir soal 

dilaksanakan dengan waktu 80 menit. Selanjutnya peneliti menentukan 6 subjek 



49 
 

yang akan dijadikan subjek penelitian yang terdiri dari 2 siswa berkemampuan 

tinggi, 2 siswa berkemampuan sedang dan 2 siswa berkemampuan rendah. 

Penentuan 6 subjek ini berdasarkan rekomendasi guru matematika untuk 

menentukan siapa saja yang bisa mewakili untuk menjadi subjek wawancara. 

Untuk mempermudah penelitian dan analisa data serta menjaga privasi 

subjek, maka peneliti melakukan pengkodean pada setiap hasil tes serta 

wawancara sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Daftar Nama Kode Subjek Penelitian 

 

No Tingkat 

Kemampuan 

Kode Subjek Keterangan 

1. Tinggi ST1 Subjek Tinggi-1 

2. ST2 Subjek Tinggi-2 

3. Sedang SS1 Subjek Sedang-1 

4. SS2 Subjek Sedang-2 

5. Rendah SR1 Subjek Rendah-1 

6. SR2 Subjek Rendah-2 

 

KODE HASIL TES TULIS 

Untuk mempermudah penelitian dan analisa data serta menjaga privasi 

subjek, maka peneliti melakukan pengkodean pada setiap hasil tes sebagai 

berikut:  

 

 

 

 

 

1a P ST1 . 

(c) Kode Nomor Soal 

(b) Kode Pekerjaan 
(a) Kode Subjek 
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Dengan penjelasan bahwa (a) sebagai kode subjek yang sedang dianalisis, 

(b) untuk mewakili metode penelitian yang digunakan berupa hasil pekerjaan dan 

selanjutnya (c) untuk mewakili nomor soal pada tes tulis. 

Siswa yang telah disebutkan diatas, terpilih berdasarkan pertimbangan 

bersama guru matematika yang sekaligus wali kelas VIII-E serta berdasarkan 

rekomendasi guru mengenai siswa yang mudah diajak komunikasi. Setelah 

melakukan tes, peneliti memeriksa hasil pekerjaan siswa guna memperoleh 

informasi mengenai cara siswa dalam menyelesaikan soal. Hal ini dilakukan 

sebagai bahan wawancara dengan siswa.  

Wawancara dilakukan pada hari Sabtu tanggal 09 Maret 2019. Wawancara 

dilakukan sepulang sekolah pada pukul 11.00 sampai selesai. Untuk 

mempermudah dalam memahami dan menganalisis data dari hasil wawancara, 

maka peneliti merekam hasil wawancara dengan menggunakan alat perekam 

berupa audio dan visual. Untuk menyimpan kejadian selain suara yang tidak dapat 

direkam maka peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto. 

Tabel 4.2 

Daftar Kode Person 

 

No Kode Person Keterangan 

1. P Peneliti 

2. ST1 Subjek Tinggi-1 

3. ST2 Subjek Tinggi-2 

4. SS1 Subjek Sedang-1 

5. SS2 Subjek Sedang-2 

6. SR1 Subjek Rendah-1 

7. SR2 Subjek Rendah-2 
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KODE WAWANCARA 

Untuk mempermudah penelitian dan analisa data serta menjaga privasi 

subjek, maka peneliti melakukan pengkodean pada setiap hasil wawancara 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Dengan penjelasan bahwa (a) sebagai kode subjek yang sedang dianalisis, 

(b) untuk mewakili metode penelitian yang digunakan berupa wawancara, (c) 

untuk mewakili nomor soal pada tes tulis dan selanjutnya (d) untuk mewakili 

nomor item atau urutan transkrip wawancara subjek. 

2. Penyajian Data 

Selesai melakukan tes dan wawancara terhadap siswa maka peneliti 

mengoreksi dan menganalisis hasil pekerjaan siswa. Peneliti melakukan analisis 

pada hasil wawancara secara teliti dan cermat untuk menggali data secara 

maksimal. Sekaligus dipadukan dengan hasil tes dan wawancara.  

Secara umum siswa menyelesaikan soal-soal yang telah diberikan, hanya 

saja siswa kurang teliti dalam mengerjakan soal. Terdapat siswa yang masih 

bingung antara bangun limas dengan prisma. 

ST1 . 1 . W 1a 

(c) Kode Nomor Soal 

(d) Kode Nomor Item (a) Kode Subjek 

(b) Kode Metode Pengumpulan Data 
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Pada penelitian ini, peneliti menentukan kedudukan seorang siswa terlebih  

dahulu  dengan  membagi  kelas  menjadi  3  kelompok  berdasarkan  kemampuan 

akademiknya.  Pada  tabel  4.3  berikut  ini  merupakan  data  nilai  siswa  yang 

ditampilkan untuk mempermudah penghitungan nilai rata-rata (mean) dan standar 

deviasi yang akan digunakan untuk acuan mengelompokan kemampuan akademik 

siswa. 

Tabel 4.3 

 Skor Siswa 

              

   

   

   

   

   

   

   

   

    

     

     

     

     

     

     

     

     

      

  

  

  

  

  

  

   

  

   

    

   

    

    

    

   

     

    

     

      

     

      

      

      

     

      

      

       

                           

 

Keterangan: 

  = Skor Siswa 

  =  Jumlah Siswa 

a. Menentukan nilai rata-rata (Mean) 

Dengan menggunakan rumus mean maka, 
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Jadi, nilai rata-rata (mean) diperoleh 81 

b. Menentukan Standar Deviasi 

Menentuka standar deviasi yaitu dengan menggunakan rumus berikut. 

   √
    

 
  

   

 
   

   √
      

  
  

    

  
   

   √                      

   √           

                

      

c. Menentukan Batas Kelompok 

Batas kelompok bawah sedang adalah          

Batas kelompok sedang atas adalah          

Berdasarkan penghitungan di atas maka untuk mengkategorikan siswa 

kelas VIII  E  menjadi  3  kategori  yaitu  kategori  tinggi,  sedang,  dan  rendah  

dengan interval pengkategorian adalah sebagai berikut: 

a. Siswa yang masuk kategori berkemampuan tinggi jika nilai siswa tersebut 

berada dalam interval nilai rata-rata matematika     
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b. Siswa yang masuk kategori berkemampuan sedang jika nilai siswa tersebut 

berada dalam interval     nilai rata-rata matematika     

c. Siswa yang masuk kategori berkemampuan rendah jika nilai siswa tersebut 

berada dalam interval nilai rata-rata matematika     

Sehingga  jika  dilihat  dari  interval  pengkategorian  di  atas  diperoleh,  

siswa yang  termasuk  kategori  kemampuan  matematika  tinggi  sebanyak  12 

anak, siswa yang  termasuk  kategori  kemampuan  matematika  sedang  sebanyak  

30  anak, dan siswa yang termasuk kategori kemampuan matematika rendah 

sebanyak  6  anak. Berikut ini merupakan  hasil nilai tugas  matematika  siswa 

kelas VIII-  E beserta pengkategoriannya.  

Tabel 4.4  

Hasil Nilai Tugas Matematika Siswa Kelas VIII-E MTsN 2 Kota Blitar 

No  Inisial Nilai Kategori 

1.  ADK 80  Sedang  

2.  ASP 75 Sedang 

3.  AHR 77 Sedang 

4.  ALF 79 Sedang 

5.  ANC 80 Sedang 

6.  AZNA 100 Tinggi 

7.  ATA 100 Tinggi 

8.  AMC 79 Sedang 

9.  AKA 100 Tinggi  

10.  ALP 80 Sedang 

11.  AFA 79 Sedang 

12.  CAW 79 Sedang 

13.  DAM 76 Sedang 

14.  DRA 79 Sedang 

15.  DAR 79 Sedang 

16.  DAF 60 Rendah  

                                                                                         Tabel berlanjut  
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       Lanjutan tabel 4.4 

17.  ENS 79 Sedang  

18.  EM 79 Sedang 

19.  FNA 100 Tinggi 

20.  FFS 79 Sedang 

21.  FASB 79 Sedang 

22.  GA 75 Sedang 

23.  HD 100 Tinggi 

24.  HM 76 Sedang 

25.  CIU 100 Tinggi 

26.  JA 100 Tinggi 

27.  MAM 60 Rendah 

28.  MKI 75 Sedang 

29.  MAF 80 Sedang 

30.  MIF 60 Rendah 

31.  MFH 70 Sedang 

32.  MFZ 100 Tinggi 

33.  MPR 79 Sedang 

34.  NDA 100 Tinggi 

35.  NAR 80 Sedang  

36.  NDK 60 Rendah 

37.  NSAN 100 Tinggi 

38.  NA 65 Rendah  

39.  NK 79 Sedang 

40.  PCT 79 Sedang 

41.  PAR 70 Sedang 

42.  RCS 75 Sedang 

43.  RA 79 Sedang 

44.  RAR 79 Sedang 

45.  SM 100 Tinggi 

46.  TA 70 Sedang 

47.  TAAG 60 Rendah 

48.  U 100 Tinggi 

Berdasarkan  nilai  tugas matematika dan  berdasarkan pertimbangan  dari  

guru  mata  pelajaran  matematika  kelas  VIII  E,  maka peneliti mengambil  6  

subjek  secara  acak  dengan  syarat  2  siswa  dengan kategori kemampuan  
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matematika  tinggi,  2  siswa  dengan  kategori  kemampuan matematika sedang, 

dan 2 siswa dengan kategori kemampuan  matematika  rendah. Daftar siswa yang  

menjadi  subjek  wawancara  secara  lengkap  dapat  dilihat  pada  tabel berikut 

ini. 

Tabel 4.5 

Daftar Subjek Wawancara Siswa Kelas VIII E 

No Inisial Kategori 

1.  AZNA Tinggi 

2.  FNA Tinggi 

3.  ADK Sedang 

4.  GA Sedang 

5.  NA Rendah 

6.  DAF Rendah 

 

B. Analisis Hasil Tes  

1. Data Hasil Jawaban ST1 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 

Soal Nomor 1 
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Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 1 ST1 adalah sebagai berikut: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, terlihat subjek dapat menyebutkan banyak sisi dari 

masing-masing bangun pada soal nomor 1a dengan benar. Pada hasil pekerjaan 1b 

Gambar 4.1 

Jawaban soal nomor 1  subjek ST1 

 

 

[ST1.P1a] [ST1.P1b] 

[ST1.P1c] 
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subjek mampu menjawab seluruh bangun ruang dengan benar. Selanjutnya ialah 

soal nomor 1c, subjek hanya dapat menyebutkan 4 ciri utama diantaranya banyak 

rusuk, titik sudut, banyak sisi, bentuk alas, diagonal sisi, serta diagonal ruang.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan ST1 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

 

ST1 

P 

 

 

ST1 

 

P 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

P 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

 

 

 

P 

ST1 

P 

ST1 

 

 

P 

ST1 

P 

: oke yang pertama dari soal nomor 1 bisa gak 

menyebutkan nama dari masing-masing 

bengunnya? 

: limas segilima, kubus, prisma tegak segitiga, limas 

segiempat, balok 

: nah, dari bangun tersebut kan ada beberapa sisinya 

sama, kamu bisa mengelompokkan? 

: bisa 

: mana aja coba yang jumlah sisinya sama? 

: jumlah sisinya sama per bangun bu? 

: iya, mana sama mana? 

: ini bu alasnya (menunjuk gambar D) sama kubus 

: dari soal nomor 1 kan bangunnya ada 5 yang 

termasuk dalam prisma, itu mana aja? 

: hanya yang C 

: C saja? Yakin? 

: yakin 

: ciri-ciri dari masing-masing bangun 

: banyak bu 

: apa saja aku pengen tau, siapa tau ada yang kamu 

tidak sebutkan di sini (menunjuk lembar jawab 

subjek) tapi kamu bisa menyebutkan langsung 

: (menunjuk gambar A) mempunyai 6 sisi, 

mempunyai 10 rusuk, terus apa yak (sambil mikir) 

terdiri dari satu buah segilima yang berupa alas dan 

ini bu sisanya berupa segitiga 

: uda itu aja? 

: uda 

: yang B? 

: yang B mempunyai 6 sisi yang sama besar, 

mempunyai 12 rusuk dan mempunyai 4 diagonal 

ruang, mempunyai 8 diagonal bidang 

: terus? 

: sudah 

: yang C? 

 

 

 

ST1.W1b.1 

 

 

 

 

ST1.W1b.2 

 

 

ST1.W1b.3 

 

ST1.W1b.4 

 

ST1.W1b.5 

 

 

ST1.W1b.6 

 

ST1.W1b.7 

 

ST1.W1c.8 

 

 

 

ST1.W1c.9 

 

 

 

 

ST1.W1c.10 

 

ST1.W1c.11 
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ST1 

 

P 

ST1 

P 

ST1 

 

P 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

: mempunyai 5 sisi, 3 sisi berbentuk persegi panjang 

dan 2 sisi berbentuk segitiga 

: ada lagi? 

: mempunyai 9 rusuk 

: yang D? 

: mempunyai 5 sisi, mempunyai 8 rusuk, 1 sisi 

berupa persegi dan 4 sisi berupa segitiga 

: terus (menunjuk gambar E) 

: mempunyai 6 sisi, mempunyai 3 sisi yang sama 

: haa... punya berapa? 

: 3 sisi 

: oh, ya sepasang 

: sepasang sisi yang sama, mempunyai 12 rusuk 

: uda itu aja, diagonal ruang? 

: ada 4 

: diagonal bidang? 

: ada 8 

 

 

ST1.W1c.12 

 

ST1.W1c.13 

 

 

ST1.W1c.14 

 

ST1.W1c.15 

 

 

ST1.W1c.16 

 

ST1.W1c.17 

 

ST1.W1c.18 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada ST1 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun, subjek dapat menjawab nama 

bangun dengan benar. Pada wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggali 

kemampuan subjek terkait materi bangun ruang sisi datar yang belum terpenuhi 

dalam soal tes. Siswa dapat membandingkan bangun-bangun geometri 

berdasarkan sifat-sifatnya, maka peneliti meminta ST1 untuk mengelompokkan 

bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. ST1 belum mampu mengelompokkan 

bangun yang memiliki banyak sisi yang sama. ST1 menunjuk gambar kubus dan 

limas segiempat sebagai bangun yang memiliki banyak sisi yang sama. Peneliti 

juga meminta kepada ST1 untuk menunjukkan dari ke lima bangun tersebut mana 

saja yang termasuk dalam prisma. Menurut ST1 gambar C sebagai bangun yang 

termasuk dalam prisma. Maka ST1 hanya mampu menunjukkan 1 bangun dengan 

benar yang termasuk dalam prisma.  
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Kemudian ST1 mampu menyebutkan jumlah rusuk, jumlah sisi bentuk 

alas, diagonal sisi dan diagonal ruang sebagai ciri utama dari masing-masing 

bangun. Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada ST1, subjek mampu 

menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar. Subjek dapat menyebutkan 

banyak sisi dari masing-masing gambar dengan benar, namun hanya dapat 

mengelompokkan 2 bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek mampu 

menunjukkan 1 bangun yang termasuk dalam prisma. Subjek mampu 

menyebutkan ciri utama dalam tiap bangun secara detail dibandingkan dengan 

kelima subjek lainnya.  

Soal Nomor 2 

 

 

Jawaban  

Hasil jawaban soal nomor 2 ST1 adalah sebagai berikut: 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 

Jawaban soal nomor 2  subjek ST1 

 

 

[ST1.P2a] 

[ST1.P2b] 
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Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Subjek juga menambahkan 

keterangan ukuran panjang, lebar dan tinggi pada skema yang dibuatnya. 

Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek mampu menyelesaikan masalah pada 

soal.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan ST1 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

 

P 

 

ST1 

 

P 

ST1 

P 

 

ST1 

P 

ST1 

: nomor 5 eh salah salah nomor 2, nah langkah 

petama apa yang kamu lakukan untu mengerjakan 

soal nomor 2? 

: menggambar 

: kenapa gambarnya kok bisa kaya gini/ 

: karena ukurannya bisa membentuk balok 

: oh ya ukurannya membentuk balok, oke. Tadi ada 

beberapa temenmu yang diasir, terus ini kenapa 

gambarmu gak diasir? 

: gak papa 

: gak mau diasir? 

: gak mau 

: ciri dari gambar ini (menunjuk gambar yang dibuat 

subjek) 

: mempunyai 6 sisi 

: terus? 

: mempunyai 12 rusuk juga 

: ada lagi? 

: sama bu sama niki (menunjuk soal nomor 1 gambar 

E) 

: kan karena gambar mu ini tidak diasir terus mana 

yang dicat, tunjukkan! 

: (menunjuk gambar hasil pekerjaan subjek) depan, 

sama belakangnya terus pinggirnya sama yang atas 

: kenapa bawah enggak? 

: karena alasnya gak dicat 

: nah, ini masing-masing dikali 2  to 235, ini 120 dari 

mana? 

: dari yang alasnya 

: oh jadi gak dihitung gitu ye? 

: iya 

 

 

 

ST1.W2a.1 

 

ST1.W2a.2 

 

 

 

ST1.W2a.3 

 

ST1.W2a.4 

 

 

ST1.W2a.5 

 

ST1.W2a.6 

 

ST1.W2a.7 

 

 

 

ST1.W2a.8 

 

 

ST1.W2a.9 

 

 

ST1.W2b.10 

 

ST1.W2b.11 
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P 

ST1 

P 

ST1 

P 

ST1 

 

P 

 

 

ST1 

P 

ST1 

P 

: karena Cuma atapnya tok yang diitung 

: iya 

: oke, punya cara lain? 

: punya 

: gimana? 

: (mengerjakan cara lain, lalu menunjukkan hasil 

perkerjaan subjek) 

: oke sudah, ini tadi karena alasan yang diitung Cuma 

atapnya gak dikali 2. Oke, menemukan masalah 

gak kamu mengerjakan ini? 

: tidak ada 

: sulitnya dimana? Gak ada? 

: sulitnya cuma pas mencarai ciri-cirinya saja 

: ciri-cirinya saja, oke terima kasih 

 

 

ST1.W2b.12 

 

ST1.W2b.13 

 

ST1.W2b.14 

 

 

 

 

ST1.W2b.15 

 

ST1.W2b.15 

Dari dari jawaban serta hasil wawancara pada ST1 bahwa ketika subjek 

ditanya kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema 

yang dimaksud yaitu berbentuk balok. Selanjutnya, peneliti meminta ST1 untuk 

menyebutkan ciri utama pada bangun tersebut. Subjek dapat menyebutkan 2 ciri 

utama diantaranya, banyak sisi dan rusuk. Subjek mengaitkan ciri utama soal 

nomor 2 sama dengan soal nomor 1. Subjek mampu menunjukkan bagian yang 

dicat. Pada soal nomor 2b, peneliti menanyakan alasan hasil akhir pekerjaan 

subjek dikurangi dengan 120. ST1 mampu menjelaskan kembali hasil 

pekerjaannya. Bahwa alasannya subjek mengurangi hasil akhir dengan 120 

berasal dari alas bangun tersebut dikarenakan alas bangun tersebut tidak dihitung. 

Peneliti juga memberi kesempatan kepada subjek apakah ia dapat mengerjakan 

soal tersebut dengan cara lain. Subjek dapat mengerjakan soal tersebut 

menggunakan cara lain dengan benar. 

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dikatakan bahwa siswa 

berkemampuan tinggi sudah mampu mencapai tahap visualisasi, tahap analisis 
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serta deduksi informal karena dapat menguraikan jawaban dengan benar serta 

dapat menunjukkan cara lain dari persoalan nomor 2. 

2. Data Hasil Jawaban ST2 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 

Soal nomor 1 

 

 

 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 1 ST2 adalah sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

[ST2.P1a] 

[ST2.P1b] 
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Dari jawaban tersebut, terlihat subjek dapat menyebutkan banyak sisi dari 

masing-masing bangun pada soal nomor 1a dengan benar. Sedangkan, untuk hasil 

pekerjaan 1b subjek belum menjawab seluruh bangun ruang dengan benar, hanya 

sana pada gambar (a) subjek menyebutkan bangun prisma segilima seharusnya 

limas segilima. Selanjutnya ialah soal nomor 1c, subjek hanya dapat menyebutkan 

3 ciri utama dari masing-masing bangun, diantaranya banyak rusuk, titik sudut, 

serta banyak sisi. Namun subjek kerap melakukan kesalahan dalam menentukan 

jumlah titik sudut misalnya pada gambar (a) subjek menyebutkan bangun tersebut 

memiliki 5 titik sudut seharusnya 6 titik sudut, gambar (c) subjek menyebutkan 

bangun tersebut memiliki 3 titik sudut seharusnya 6 titik sudut, gambar (d) subjek 

menyebutkan bangun tersebut memiliki 4 titik sudut seharusnya 5 titik sudut, dan 

terakhir gambar (e) subjek menyebutkan bangun tersebut memiliki 4 titik sudut 

seharusnya 8 titik sudut. 

Gambar 4.3 

Jawaban soal nomor 1  subjek ST2 

 

 

[ST2.P1c] 
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Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan ST2 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

ST2 

P 

 

ST2 

 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

: oke soal nomor 1, sebutkan nama dari masing-

masing bangun? 

: prisma segilima, eh salah enggak limas segilima 

: disini prisma ya (menunjukkan hasil pekerjaan 

subjek) 

: salah, kubus terus prisma segitiga, limas segi empat, 

balok 

: oke, bisa gak kamu mengelompokkan bangun 

tersebut berdasarkan banyak sisi yang sama? 

: bisa 

: tunjukkan yang mana? 

: kubus sama balok 

: ada lagi yang sama? 

: enggak 

: kubus berapa? 

: 6 

: balok berapa? 

: 6 

: ini? (menunjukkan gambar A) 

: (subjek menghitung banyak sisi) 

: sama ndak, saya tanya yang jumlah sisinya sama, 

sama ndak? 

: (menghitung kembali) sama (sambil tersenyum) 

: uda itu aja? 

: iya 

: dari soal nomor 1 itu bangunnya ada gak yang 

termasuk prisma? 

: ada ini (menunjuk gambar C) 

: itu saja? 

: (mengangguk) 

: oke, sebutkan dong ciri-cirinya dari masing-masing 

bangun! 

: semuanya? 

: iya, yang pertama 

: limas segilima 10 rusuk, 6 sisi, 6 titik sudut 

(menunjuk gambar B) 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut 

: ada lagi? 

: eee,,, diagonal ruang  

: punya diagonal ruang? 

: punya 

: berapa? 

 

 

ST2.W1b.1 

 

 

ST2.W1b.2 

 

 

 

ST2.W1b.3 

 

ST2.W1b.4 

 

ST2.W1b.5 

 

ST2.W1b.6 

 

ST2.W1b.7 

 

ST2.W1b.8 

 

 

ST2.W1b.9 

 

ST2.W1b.10 

 

 

ST2.W1b.11 

 

ST2.W1b.12 

 

 

ST2.W1c.13 

 

 

ST2.W1c.14 

 

ST2.W1c.15 

 

ST2.W1c.16 
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ST2 

P 

ST2 

 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

: 4 

: yang C 

: prisma tegak sisi tegak segitiga, 5 sisi, 9 rusuk, 6 

titik sudut sama tidak ada diagonal ruang 

: yang D 

: limas segi empat, 8 rusuk, 5 sisi, sudah 

: yang E? 

: 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut 

: ada lagi? 

: (menggeleng) 

 

ST2.W1c.17 

 

 

ST2.W1c.18 

 

ST2.W1c.19 

 

ST2.W1c.20 

 

ST2.W1c.21 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada ST2 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun, subjek dapat menjawab nama 

bangun dengan benar yang sebelumnya subjek melakukan kesalahan ketika 

mengejakan pada lembar jawaban maka ketika dilakukan wawancara subjek 

mampu menjawab dengan benar dari masing-masing nama bangun. Pada 

wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggali kemampuan subjek terkait 

materi bangun ruang sisi datar yang belum terpenuhi dalam soal tes. Mengenai 

indikator Van Hiele pada tahap berpikir deduksi informal, bahwa siswa dapat 

membandingkan bangun-bangun geometri berdasarkan sifat-sifatnya maka 

peneliti meminta ST2 untuk mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi 

yang sama. ST2 hanya mampu mengelompokkan 2 bangun yaitu kubus dan balok 

yang memiliki banyak sisi yang sama. Peneliti juga meminta kepada ST2 untuk 

menunjukkan dari ke lima bangun tersebut mana saja yang termasuk dalam 

prisma. Menurut ST2 gambar C sebagai bangun yang termasuk dalam prisma. 

Maka ST2 hanya mampu menunjukkan 1 bangun dengan benar yang termasuk 

dalam prisma.  



67 
 

Kemudian ST2 hanya mampu menyebutkan jumlah rusuk, jumlah sisi , 

titik sudut  serta diagonal ruang sebagai ciri utama dari masing-masing bangun. 

Terdapat ketidaksesuaian hasil pekerjaan subjek dengan hasil wawancara. Subjek 

dapat menyebutkan jumlah titik sudut dengan benar ketika wawancara sedangkan 

dalam lembar jawaban, subjek cenderung melakukan kesalahan dalam 

menyebutkan jumlah titik sudut pada masing-masing bangun. 

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada ST2, subjek mampu 

menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar, meskipun terdapat 

ketidaksesuaian hasil pekerjaan subjek dengan wawancara. Subjek dapat 

menyebutkan banyak sisi dari masing-masing gambar dengan benar, namun hanya 

dapat mengelompokkan 2 bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek 

mampu menunjukkan 1 bangun yang termasuk dalam prisma. Subjek mampu 

menyebutkan masing-masing 4 ciri utama dalam tiap bangun yang ditanya.  

Soal Nomor 2 

 

Jawaban                                                                                                               

Hasil jawaban soal nomor 2 ST2 adalah sebagai berikut:  

 

 

 

  
Gambar 4.4 

Jawaban soal nomor 2  subjek ST2 

 

 

[ST2.P2a] 

[ST2.P2b] 
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Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Subjek juga menambahkan 

keterangan ukuran panjang, lebar dan tinggi pada skema yang dibuatnya. 

Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek mampu menyelesaikan masalah pada 

soal.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SS1 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

ST2 

P 

 

ST2 

P 

: langkah pertama kamu mengerjakan soal nomor 2 

itu bagaimana? 

: menggambar 

: kenapa gambarnya bentuknya seperti ini? 

: karena bentuknya balok 

: kenapa yang diasir yang bawah? 

: laintainya 

: kenapa kok diasir? 

: karena gak dicat 

: ciri utama dari bangun ini, tadi kamu bisa to 

menyebutkan ciri-cirinya bangun tadi? 

: 6 sisi, 12 rusuk, 8 titik sudut 

:  bisa menunjukkan mana yang perlu dicat? 

: bisa yang bagian dalam sama langit-langit 

: terus ini saya lingkari saya kasih tanda tanya, kan 

masing-masing dikali dengan 2, terus ini kenapa 

kok gak dikali dengan 2? 

: karena alasnya gak dcat lantainya gak dicat 

: jadi dikali 1, lantai aja 

: iya (mengangguk) 

: menemukan masalah gak mengerjakan soal ini? 

: enggak 

: bisa semua  

: iya 

: dan soal ini kamu bisa pake cara lain untuk 

menemukan jawaban 

: enggak (menggeleng) 

: oke terima kasih 

 

ST2.W2a.1 

 

ST2.W2a.2 

 

ST2.W2a.3 

 

ST2.W2a.4 

 

ST2.W2a.5 

 

 

ST2.W2a.6 

 

ST2.W2a.7 

 

 

 

ST2.W2b.8 

 

ST2.W2b.9 

 

ST2.W2b.10 

 

ST2.W2b.11 

 

 

ST2.W2b.12 
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Dari jawaban serta hasil wawancara pada ST2 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema yang 

dimaksud yaitu berbentuk balok. Subjek memberi arsir pada gambar untuk 

memberi tanda bahwa bagian tersebut tidak dihitung. Selanjutnya, peneliti 

meminta ST2 untuk menyebutkan ciri utama pada bangun tersebut. Subjek dapat 

menyebutkan 3 ciri utama diantaranya, banyak sisi, rusuk dan titik sudut. Subjek 

mampu menunjukkan bagian yang dicat. Pada soal nomor 2b, peneliti 

menanyakan rumus luas permukaan yang salah satunya tidak dikali dengan 2. ST2 

mampu menjelaskan kembali hasil pekerjaannya. Bahwa yang tidak dihitung 

hanyalah atapnya saja maka tidak perlu dikali dengan 2adalah alasnya sehingga 

tidak perlu dikali dengan 2 [ST2.W2b.8]. 

Berdasarkan uraian tersebut maka siswa berkemampuan tinggi sudah 

mampu mencapai tahap visualisasi, tahap analisis serta deduksi informal karena 

dapat menguraikan jawaban dengan benar serta dapat menunjukkan cara lain dari 

persoalan nomor 2. 

3. Data Hasil Jawaban SS1 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 
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Soal nomor 1  

 

 

 

 

 

  Jawaban 

Hasil jawaban nomor 1 SS1 adalah sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, terlihat subjek dapat menyebutkan banyak sisi dari 

masing-masing bangun pada soal nomor 1a dengan benar. Sedangkan, untuk hasil 

pekerjaan 1b subjek dapat menjawab seluruh bangun ruang, hanya sana pada 

gambar (c) subjek kurang spesifik dalam menjawab seharusnya prisma tegak 

segitiga. Selanjutnya ialah soal nomor 1c, subjek hanya dapat menyebutkan 2 ciri 

Gambar 4.5 

Jawaban soal nomor 1  subjek SS1 

 

 

[SS1.P1a] 

[SS1.P1b] 

[SS1.P1c] 
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utama dari masing-masing bangun. Dari masing-masing ciri utama bangun yang 

ditanya, subjek kerap menyebutkan banyak rusuk dan banyak sisi.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SS1 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

SS1 

 

P 

 

SS1 

P 

SS1 

P 

SS1 

P 

 

SS1 

P 

SS1 

P 

 

SS1 

 

 

 

P 

SS1 

P 

SS1 

 

P 

SS1 

 
 

: dari gambar 1 itu yang ditanya bangunnya apa saja? 

: limas segilima, kubus, prisma tegak segitiga, limas 

segiempat, balok 

: terus dari gambar nomor 1, kamu bisa gak 

mengelompokkan jumlah sisinya yang sama? Bisa? 

: (mengangguk) 

: yang mana saja 

: balok sama kubus 

: terus mana lagi? 

: (menggeleng) 

: uda itu aja, terus soal nomor 1 yang termasuk dalam 

prisma itu mana saja? 

: C 

: C saja? Ada lagi? 

: (menggeleng) 

: sebutkan ciri-cirinya dari masing-masing ini? 

(menunjuk gambar soal) ciri-cirinya apa aja sih? 

  : limas segilima, punya 10 rusuk, 6 sisi, 6 titik sudut, 

alas segilima. Kubus, punya 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik 

sudut. Prisma tegak segitiga, punya 9 rusuk, 5 sisi, 

6 titik sudut sama alasnya segitiga 

: santai aja gak usah tegang 

: (tersenyum) 

: kok tegang to, gak papa. Yang D gimana? 

: limas segiempat, punya 8 rusuk, 5 sisi, dan 5 titik 

sudut 

: (menunjuk gambar E) ada lagi ciri-cirinya? 

: (diam) 12 rusuk, 6 sisi, 8 titik sudut 

 

 

 

SS1.W1b.1 

 

 

SS1.W1b.2 

 

SS1.W1b.3 

 

SS1.W1b.4 

 

 

SS1.W1b.5 

 

SS1.W1b.6 

 

 

 

 

 

SS1.W1c.7 

 

SS1.W1c.8 

 

 

SS1.W1c.9 

 

SS1.W1c.10 

 

Dari  jawaban serta hasil wawancara pada SS1 bahwa ketika subjek 

ditanya kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun, subjek dapat menjawab 

nama bangun secara spesifik  sehingga tidak sesuai dengan hasil pada lembar 

jawabnya[SS1.W1b.1]. Pada wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggali 
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kemampuan subjek terkait materi bangun ruang sisi datar yang belum terpenuhi 

dalam soal tes. Mengenai indikator Van Hiele pada tahap berpikir deduksi 

informal, bahwa siswa dapat membandingkan bangun-bangun geometri 

berdasarkan sifat-sifatnya maka peneliti meminta SS1 untuk mengelompokkan 

bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. SS1 hanya mampu mengelompokkan 

2 bangun yaitu kubus dan balok yang memiliki banyak sisi yang sama. Peneliti 

juga meminta kepada SS1 untuk menunjukkan dari ke lima bangun tersebut mana 

saja yang termasuk dalam prisma. Menurut SS1 gambar C sebagai bangun yang 

termasuk dalam prisma. Maka SS1 sudah mampu menunjukkan bangun dengan 

benar yang termasuk dalam prisma.  

Kemudian wawancara pada SS1 mampu menyebutkan jumlah rusuk, sisi, 

titik sudut seta bentuk alas  sebagai ciri utama dari masing-masing bangun hanya 

saja, SS1 juga tampak ragu dalam menyebutkan ciri utama dari masing-masing 

bangun. 

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada SS1, subjek mampu 

menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar, meskipun terdapat 

ketidaksesuaian hasil pekerjaan subjek dengan wawancara. Subjek dapat 

menyebutkan banyak sisi dari masing-masing gambar dengan benar, namun hanya 

dapat mengelompokkan 2 bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek 

mampu menunjukkan 1 bangun yang termasuk dalam prisma. Subjek hanya 

mampu menyebutkan 4 ciri utama dalam tiap bangun yang ditanya.  
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Soal Nomor 2 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 2 SS1 adalah sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Subjek juga menambahkan 

keterangan ukuran panjang, lebar dan tinggi pada skema yang dibuatnya. 

Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek mampu menyelesaikan masalah pada 

soal. Hanya saja dalam proses pengerjaan kurang jelas terlihat pada [SS1.P2b] 

Gambar 4.6 

Jawaban soal nomor 2  subjek SS1 

 

 

[SS1.P2a] 

[SS1.P2b] 
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bahwa subjek dalam menulis rumus luas permukaan balok, subjek tidak 

mengalikannya dengan 2 sedangkan ditengah proses perhitungan subjek 

mengalikannya dengan 2 sehingga terlihat prosesnya kurang jelas. 

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SS1 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

 

SS1 

P 

 

SS1 

P 

 

 

 

SS1 

P 

SS1 

P 

SS1 

P 

SS1 

P 

SS1 

P 

SS1 

 

P 

SS1 

P 

 

 

 

 

 

SS1 

P 

SS1 

P 

: soal nomor 2 perhatikan! Langkah pertama apa 

yang kamu lakukan untuk menyelesaikan soal 

nomor 2? 

: menggambar 

: menggambar bangunnya. Kenapa kok bangunnya 

bentukknya begini? 

: (melihat soal) bentuk balok 

: ciri-ciri dari bangun ini apa (menunjuk gambar 

subjek) tadi kamu kan bisa menyebutkan ciri-ciri 

(A), (B), (C), (D), (E) nah karena soal nomor 2 

bentuknya balok maka ciri-cirinya bagaimana? 

: mempunyai eeee..... (tersenyum) 12 rusuk 

: terus apa lagi? 

: sisinya 6 

: terus apa lagi? 

: sisi bidang.... 

: berapa? 

: 6 

: apa lagi? Sudah? 

: (mengangguk) 

: terus bagian mana yang perlu dicat? 

: bagian ini, ini, ini, sama ini, terus atas  (sambil 

menunjuk hasil pekerjaan subjek) 

: kenapa bawah gak dicat? 

: karena alas 

: karena disoal itu yang tidak dicat lantainya. Jadi 

alas itu sebagai lantainya. Nah ini tak lingkari 

(jawaban nomor 2b) kan rumusnya dikali dua. 

Disini gak dikali 2, terus pada ini kok ketemu 2. 

Gimana penyelesaiannya terus yang bawah ini ada 

2, kenapa ini gak dikali 2? 

: (mikir) 

: aku pengen tau menemukan 350 itu gimana? 

: (diam) 

: gimana? Karena     sebagai alasnya sama 

 

 

 

SS1.W2a.1 

 

 

SS1.W2a.2 

 

 

 

 

SS1.W2a.3 

 

SS1.W2a.4 

 

SS1.W2a.5 

 

SS1.W2a.6 

 

SS1.W2a.7 

 

 

SS1.W2a.8 

 

SS1.W2a.9 

 

 

 

 

 

 

SS1.W2b.10 

 

SS1.W2b.11 
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SS1 

P 

 

 

SS1 

P 

SS1 

P 

 

SS1 

P 

 

 

atapnya. Karena yang dihitung Cuma atapnya , jadi 

Cuma dikali 1 gitu ye? Gak dikali dengan 2? 

: iya 

: jadi kesimpulan hasilnya 350 luas permukaan yang 

dicari. Mengerjakan ini kamu menemukan masalah 

gak? Sulit? 

: (menggeleng) 

: enggak? Yang sulit itu bagian mana? 

: emmm... 

: yang mana sulitnya? Menghitung? Apa menemukan 

ciri-cirinya atau menggambar? 

: menemukan ciri-cirinya sama menghitung 

: oke terima kasih 

 

 

SS1.W2b.12 

 

 

 

SS1.W2b.13 

 

SS1.W2b.14 

 

 

SS1.W2b.15 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SS1 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema yang 

dimaksud yaitu berbentuk balok. Selanjutnya, peneliti meminta SS1 untuk 

menyebutkan ciri utama pada bangun tersebut. Subjek dapat menyebutkan 3 ciri 

utama diantaranya, banyak rusuk, sisi dan diagonal bidang. Karena gambar tidak 

diasir maka peneliti meminta subjek untuk menunjukkan bagian yang perlu dicat. 

Subjek mampu menunjukkan bagian yang dicat. Pada soal nomor 2b, peneliti 

menanyakan bagaimana memperoleh hasil 350. SS1 tampak bingung untuk 

menjelaskan kembali hasil pekerjaannya. SR1 juga tidak mampu menjelaskan dari 

mana memperoleh hasil dari soal nomor 2b. 

Berdasarkan uraian tersebut maka siswa berkemampuan sedang sudah 

mampu mencapai tahap visualisasi dan analisis saja. Namun, belum  sampai pada 

tahap deduksi informal karena subjek tidak dapat menjelaskan kembali hasil 

pekerjaannya serta proses perhitungannya yang kurang jelas. 
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4. Data Hasil Jawaban SS2 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 

Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 1 SS2 adalah sebagai berikut: 

    

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.7 

Jawaban soal nomor 1  subjek SS2 

 

 

[SS2.P1c] 

[SS2.P1b] 

[SS2.P1a] 
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Dari jawaban tersebut, terlihat subjek dapat menyebutkan banyak sisi dari 

masing-masing bangun pada soal nomor 1a dengan benar. Sedangkan, untuk hasil 

pekerjaan 1b subjek dapat menjawab seluruh bangun ruang dengan tepat. 

Selanjutnya ialah soal nomor 1c, subjek hanya dapat menyebutkan 3 ciri utama 

dari masing-masing bangun. Dari masing-masing ciri utama bangun yang ditanya, 

subjek kerap menyebutkan banyak rusuk, banyak sisi serta bentuk alas bangun 

tersebut. Namun, pada ciri bangun gambar 1(c) dan (d) subjek tidak dapat 

menyebutkan bentuk dari alas bangun tersebut sehingga perkerjaan SS2 tidak 

selesai. Sedangkan pada ciri bangun 1 (e) subjek melakukan kesalahan yaitu 

menyebutkan bahwa bangun tersebut memiliki 8 rusuk sedangkan balok 

seharusnya memiliki 12 rusuk, serta subjek menyebutkan bahwa balok memiliki 3 

sisi sama besar yang seharusnya 3 pasang sisi yang sama besar. 

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SS2 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

SS2 

 

P 

SS2 

P 

 

 

 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

 

SS2 

 

: dari soal pertama itu bangun apa aja? 

: bangun limas segilima, kubus, prisma, limas 

segiempat  (tertawa) 

: yang E 

: balok 

: nah, dari soal nomor 1 kamu bisa gak 

mengelompokkan bangun yang sama? Kan ada 

beberapa bangun yang jumlah sisinya sama to? Itu 

mana sama mana? 

: kubus sama balok 

: kubus sama balok yang sama, ada lagi ? 

: limas sama balok sama kubus 

: oke terus dari soal nomor 1 bisa gak kamu 

menunjukkan bangun yang termasuk dalam 

prisma? 

: yang termasuk prisma? (menunjuk gambar C) ini 

mbak 

 

 

SS2.W1b.1 

 

SS2.W1b.2 

 

 

 

 

SS2.W1b.3 

 

SS2.W1b.4 

 

 

 

SS2.W1b.5 
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P 

SS2 

P 

 

SS2 

 

 

P 

SS2 

 

P 

SS2 

P 

SS2 

P 

SS2 

 

P 

SS2 

 
 

: yang C ya? 

: iya 

: selanjutnya, selain ciri-ciri yang kamu sebutkan ada 

lagi gak? Sebutkan wes ciri-cirinya! 

: ciri-ciri gambar pertama, memiliki 6 sisi, memiliki 

10 rusuk, 6 titik sudut terdiri dari sebuah segilima 

yang merupakam alas dari limas  

: ada lagi? Sudah? 

: kubus, memiliki 6 sisi, memiliki 12 rusuk, memiliki 

sisi yang sama besar dan 8 titik sudut 

: ada yang lain? 

: sudah 

: yang C? 

: mempunyai 5 sisi dan 9 rusuk sama 6 titik sudut 

: yang D? 

: memiliki 5 sisi, 8 rusuk, alasnya berbentuk 

segiempat 

: yang E? 

: memiliki 6 sisi dan 8 rusuk , memiliki 3 sisi yang 

sama besar 

 

SS2.W1c.6 

 

 

SS2.W1c.7 

 

 

 

 

SS2.W1c.8 

 

SS2.W1c.9 

 

SS2.W1c.10 

 

SS2.W1c.11 

 

SS2.W1c.12 

 

 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SS2 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun, subjek dapat menjawab sesuai 

dengan hasil pada lembar jawabnya. Pada wawancara yang dilakukan, peneliti 

juga menggali kemampuan subjek terkait materi bangun ruang sisi datar yang 

belum terpenuhi dalam soal tes. Mengenai indikator Van Hiele pada tahap 

berpikir deduksi informal, bahwa siswa dapat membandingkan bangun-bangun 

geometri berdasarkan sifat-sifatnya maka peneliti meminta SS2 untuk 

mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. SS2 hanya mampu 

mengelompokkan 2 bangun yaitu kubus dan balok yang memiliki banyak sisi 

yang sama. Peneliti juga meminta kepada SS2 untuk menunjukkan dari ke lima 

bangun tersebut mana saja yang termasuk dalam prisma. SS2 memilih gambar C 

sebagai bangun yang termasuk dalam prisma. Maka SS2 mampu menunjukkan 

bangun dengan benar yang termasuk dalam prisma.  
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Kemudian pada [SS2.P1c] SS2  mampu menyebutkan ciri utama dari 

masing-masing bangun diantaranya banyak sisi, banyak rusuk, titik sudut dan 

bentuk alas dari bangun tersebut.  

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada SS2, subjek mampu 

menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar. Subjek dapat menyebutkan 

banyak sisi dari masing-masing gambar dengan benar, subjek juga sudah mampu 

mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek mampu 

menyebutkan 3-4 ciri utama dalam tiap bangun yang ditanya.  

Soal Nomor 2 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 2 SS2 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

[SS2.P2a] 

[SS2.P2a] 

Gambar 4.8 

Jawaban soal nomor 2  subjek SS2 

 

 



80 
 

Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Subjek juga menambahkan 

keterangan ukuran panjang, lebar dan tinggi pada skema yang dibuatnya. 

Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek mampu menyelesaikan masalah pada 

soal.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SS2 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

 

 

SS2 

P 

 

 

 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

 

: oke sekarang soal nomor 2 kan saya tanya ada 

rumah berbentuk balok dengan lebar 8 cm, panjang 

15 cm, tinggi 5 cm. Langkah pertama apa yang 

kamu lakukan dalam mengerjakan soal nomor 2? 

: membuat balok 

: nah terus dalam soal tersebutkan saya ngomong 

yang tidak dicat itu adalah lantainya terus ini 

kenapa gak diasir? Kalo misalkan diasir itu mana 

yang perlu diasir? 

: yang bawah  

: yang mana tunjukkan 

: (menunjukkan bagian alas balok) 

: kenapa kok gak dinding dan langit-langitnya yang 

diasir? 

: sak ser ku 

: kenapa kok gambarnya begini? Bentuknya begini 

: lha ini balok lho bu yang diminta 

: oke bener ya panjangnnya 15 cm, lebarnya 8 cm, 

tinggi 5 cm, terus mana saja yang perlu dicat dari 

gambar ini? 

: dinding sama langit-langit 

: tunjukkan 

: (menunjuk gambar) 

: oke, sekarang kamu bisa gak menyebutkan ciri 

utama dari gambar yang kamu buat? 

: bisa, memiliki 6 sisi dan 12 rusuk 

: sudah itu saja? 

: iya 

: terus cara kamu menemukan jawaban 350, ini 

bagaimana? Kok ini tidak dikali dengan 2? 

Semuanya dikali 2 kok yang ini gak? 

 

 

 

SS2.W2a.1 

 

 

 

 

SS2.W2a.2 

 

SS2.W2a.3 

 

 

SS2.W2a.4 

 

SS2.W2a.5 

 

 

 

SS2.W2a.6 

 

SS2.W2a.7 

 

 

SS2.W2a.8 

 

SS2.W2a.9 
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SS2 

P 

SS2 

P 

SS2 

P 

 

 

SS2 

P 

: emmm, lupa tanya temenku mbak 

: terus kamu  mengerjakan ini ada masalah gak? 

: gak 

: bisa to? Ada kesulitan? 

: rodok-rodok mbak 

: mana? Yang kamu menemukan kesulitan itu mana? 

Menghitungnya? Menemukan ciri-cirinya? Atau 

menemukan bangunnya? 

: menghitungnya 

: oke sudah itu aja ya terima kasih 

SS2.W2b.10 

 

SS2.W2b.11 

 

SS2.W2b.12 

 

 

 

SS2.W2b.13 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SS2 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema yang 

dimaksud yaitu berbentuk balok. Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa 

gambar yang dibuat SS2 tidak diasir. Subjek tidak dapat memberikan alasan 

mengapaa gambarnya tidak diasir. Selanjutnya, peneliti meminta SS2 untuk 

menyebutkan ciri utama pada bangun tersebut. Subjek dapat menyebutkan dua ciri 

utama diantaranya, banyak sisi dan banyak rusuk. Pada soal nomor 2b, peneliti 

menanyakan bagaimana memperoleh hasil 350. SS2 tampak bingung untuk 

menjelaskan kembali hasil pekerjaannya. Subjek terlihat ragu dalam menjawab. 

SR2 juga tidak mampu menjelaskan dari mana memperoleh hasil dari soal nomor 

2b. 

Berdasarkan uraian tersebut maka siswa berkemampuan sedang sudah 

mampu mencapai tahap visualisasi dan analisis saja. Namun, belum sampai pada 

tahap deduksi informal karena subjek tidak dapat menjelaskan kembali hasil 

pekerjaannya serta proses perhitungannya yang kurang jelas. 

 



82 
 

5. Data Hasil Jawaban SR1 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 

Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

Jawaban  

Hasil jawaban soal nomor 1 SR1 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.9 

Jawaban soal nomor 1  subjek SR1 

 

 

[SR1.P1a] 

[SR1.P1b] 

[SR1.P1c] 
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Dari jawaban tersebut, terlihat subjek dapat menyebutkan banyak sisi dari 

masing-masing bangun pada soal nomor 1a dengan benar. Sedangkan, untuk hasil 

pekerjaan 1b subjek hanya dapat menjawab 3 bangun ruang dengan tepat. Untuk 

soal nomor 1b subjek menjawab soal dengan kurang sempurna karena subjek 

tidak tepat dalam menyebutkan nama bangun ruang pada gambar 1 (c) dan (d) 

subjek hanya menyebutkan bangun prisma dan limas. Karena prisma dan limas 

memiliki berbagai macam alas hendaknya subjek menyebutkan jenis prisma dan 

limas yang ditanyakan. Sedangkan gambar yang dimaksud adalah prisma segitiga 

dan limas segiempat. Selanjutnya ialah soal nomor 1c, subjek hanya dapat 

menyebutkan 3 ciri utama dari masing-masing bangun. Dari masing-masing ciri 

utama bangun yang ditanya, subjek kerap menyebutkan banyak rusuk, banyak sisi 

serta bentuk alas bangun tersebut. Namun, pada ciri bangun gambar 1(d) subjek 

tidak dapat menyebutkan bentuk dari alas bangun tersebut sehingga perkerjaan 

SR1 tidak selesai. 

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SR1 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

SR1 

P 

 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

: soal pertama, bisa gak menyebutkan nama dari 

masing-masing bangun! 

: bisa 

: yang pertama? 

: limas segilima, kubus, prisma 

: he’eh (menunjuk gambar selanjutnya) 

: limas, balok 

: bagus bisa to, dari beberapa bangun ini ada yang 

sisinya sama. Kamu bisa gak mengelompokkan 

sisinya yang sama banyak, bisa? 

: (terdiam) 

: mana sama mana yang jumlah sisinya sama? 

: (terdiam) 

: banyak sisinya sama, bisa atau tidak? Jika tidak 

 

 

SR1.W1b.1 

 

SR1.W1b.2 

 

SR1.W1b.3 

 

 

 

SR1.W1b.4 

 

SR1.W1b.5 

 



84 
 

 

SR1 

P 

 

 

 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

 

 

SR1 

 

P 

SR1 

P 

SR1 

P 

SR1 

 

P 

SR1 

 

P 

SR1 

 

P 

SR1 

 

P 

 

SR1 

P 

SR1 
P 

SR1 

dilewati aja! 

: B sama E 

: Oke, Nah dari bangun yang ada di soal nomor 1, 

bisa gak kamu menyebutkan mana yang termasuk 

dalam prisma, tunjukkan mana yang termasuk 

prisma, dari kelima ini (menunjuk gambar dalam 

soal) masa saja? Bisa? 

: (terdiam) yang C 

: C saja? Ada yang lain? 

: C sama... A 

: C sama A oke, terus dari soal nomor satu ciri-

cirinya apa saja? Kan bisa liat dari jawabanmu 

yang A itu bagaimana? 

: mempunyai 6 sisi, mempunyai 10 rusuk, 

mempunyai alas berbentuk segilima 

: ada lagi? 

: (menggeleng) 

: tidak? Yang B? 

: mempunyai 6 sisi 

: agak keras dek gakpapa 

: mempunyai 12 rusuk, mempunyai sisi yang sama 

besar 

: terus (menunjuk bangun selanjutnya) 

: mempunyai 5 sisi, mempunyai 9 rusuk, mempunyai 

sisi yang..... alas berbentuk segitiga 

: terus yang D 

: mempunyai 5 sisi, 8 rusuk, mempunyai alas yang 

berbentuk jajar genjang 

: terus yang E 

: mempunyai 6 sisi, 12 rusuk, alas balok berbentuk 

persegi panjang 

: ada lagi ciri-cirinya? Diagonal ruang, diagonal sisi, 

punya? 

: punya 

: diagonal ruangnya berapa? 

: (terdiam) 

: tau ndak? Gak dilewati 

: 3 

 

SR1.W1b.6 

 

 

 

 

 

SR1.W1b.7 

 

SR1.W1b.8 

 

 

 

SR1.W1b.9 

 

 

SR1.W1c.10 

 

SR1.W1c.11 

 

SR1.W1c.12 

 

 

SR1.W1c.13 

 

SR1.W1c.14 

 

 

SR1.W1c.15 

 

 

SR1.W1c.16 

 

 

 

SR1.W1c.17 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SR1 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun, subjek belum mampu menjawab 

secara spesifik. Pada wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggali 

kemampuan subjek terkait materi bangun ruang sisi datar yang belum terpenuhi 
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dalam soal tes. Mengenai indikator Van Hiele pada tahap berpikir deduksi 

informal, bahwa siswa dapat membandingkan bangun-bangun geometri 

berdasarkan sifat-sifatnya maka peneliti meminta SR1 untuk mengelompokkan 

bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Namun, SR1 tidak mampu 

mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Peneliti juga 

meminta kepada SR1 untuk menunjukkan dari ke lima bangun tersebut mana saja 

yang termasuk dalam prisma. SR1 memilih gambar C dan A sebagai bangun yang 

termasuk dalam prisma, sedangkan yang merupakan prisma ialah gambar B,C dan 

E. Maka SR1 hanya mampu menunjukkan 1 bangun dengan benar yang termasuk 

dalam prisma.  

Kemudian pada [SR1.P1c] SR1  mampu menyebutkan ciri utama dari 

masing-masing bangun diantaranya banyak sisi, banyak rusuk dan bentuk alas 

dari bangun tersebut. Ketika peneliti menanyakan apakah ciri utama dari bangun 

tersebut memiliki diagonal ruang dan diagonal sisi, SR1 [SR1.W1c.17] menjawab 

bahwa bangun tersebut memiliki diagonal ruang dan diagonal sisi. Namun, subjek 

tidak dapat menyebutkan berapa jumlah diagonal ruang dan diagonal sisi yang 

dimiliki masing-masing bangun.  

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada SR1, subjek belum 

mampu menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar. Artinya hanya 

beberapa saja yang sesuai dengan gambar yang dimaksud. Subjek dapat 

menyebutkan banyak sisi dari masing-masing gambar dengan benar, serta dapat 

mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek juga hanya 
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mampu menunjukkan 1 bangun yang termasuk dalam prisma. Subjek mampu 

menyebutkan masing-masing 3 ciri utama dalam tiap bangun yang ditanya.  

Soal Nomor 2 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 2 SR1 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Berdasarkan jawaban 

tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu menggambarkan skema rumah yang 

dimaksud soal. Subjek juga menambahkan keterangan ukuran panjang, lebar dan 

tinggi pada skema yang dibuatnya. Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek 

Gambar 4.10 

Jawaban soal nomor 1  subjek SR1 

 

 

[SR1.P2a] 

[SR1.P2b] 
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mampu menyelesaikan masalah pada soal. Hanya saja SR1 dalam proses 

perhitungannya melakukan kesalahan dalam menghitung.  

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SR1 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

SR1 

P 

 

SR1 

P 

 

SR1 

P 

 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

SR1 

P 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

 

 

 

 

SR1 

P 

SR1 

P 

SR1 

P 

SR1 

P 

 

SR1 

P 

: Dari soal nomor 2, langkah pertama apa yang kamu 

lakukan, itu apa? 

: Emmmm.... 

: Menggambarnya he’eh to, terus kenapa gambarnya 

seperti ini? Yang bawah diasir? 

: Karena yang dibawah itu tidak dihitung 

: Oh, karena yang bawah itu tidak dihitung, terus ciri-

ciri utama nomor 2 ini apa 

: Ehhmmmm 

: Kan kamu tadi bisa menyebutkan ciri-ciri dari 

masing-masing ini to (menunjuk soal nomor 1) 

terus kamu bisa gak menyebutkan ciri nomor 2 

: Mempunyai..... emmmm..... 6 sisi 

: He’eh 6 sisi 

: 12 rusuk 

: He’eh 12 rusuk 

: Mempunyai sisi yang sama besar 

: Terus dari gambar ini yang dicat itu mana saja 

tunjukkan 

: Emmm..... yang bagian dalam  

: He’eh bagian dalam 

: Sama langit-langit 

: Sama langit-langitnya ya. Terus ini bagaimana cara 

kamu menemukan kok jawabannya 350. Nah kan, 

ini masing-masing dikali 2 to? Nah ini dikali 2 tapi 

kok hasilnya 250, kan 15 8=120, kalo dikali 2 

berarti 240, tapi kok disini cuma 120 kenapa? 

: (terdiam) 

: Lupa mengalikan atau emang gak dikali 2 

: Emang gak dikali 2 

: Kenapa kok gak dikali 2  

: Eee.... 

: Santai SR1 santai, gimana? Pas? 

: lantainya tidak dihitung 

: Oh, karena lantainya tidak dihitung, kamu bisa 

mengerjakan pakai cara lain gak? 

: Tidak bisa 

: Terima kasih, ya sudah 

 

SR1.W2a.1 

 

 

SR1.W2a.2 

 

 

SR1.W2a.3 

 

 

 

SR1.W2a.4 

 

SR1.W2a.5 

 

SR1.W2a.6 

 

 

SR1.W2a.7 

 

SR1.W2a.8 

 

 

 

 

 

SR1.W2b.9 

 

SR1.W2b.10 

 

SR1.W2b.11 

 

SR1.W2b.12 

 

 

SR1.W2b.13 
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Dari jawaban serta hasil wawancara pada SR1 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema yang 

dimaksud yaitu berbentuk balok. Selanjutnya peneliti menanyakan mengapa 

gambar yang dibuat SR1 diasir. Subjek mengatakan bahwa gambar yang diasir 

merupakan bagian yang tidak dicat. Selanjutnya, peneliti meminta SR1 untuk 

menyebutkan ciri utama pada bangun tersebut. Subjek dapat menyebutkan tiga 

ciri utama diantaranya, banyak sisi, banyak rusuk dan bentuk sisinya. Subjek 

menyebutkan bahwa bangun tersebut memiliki sisi yang sama besar [SR1.W2a.6] 

sedangkan gambar yang dimaksud berbentuk balok. Maka ciri ketiga yang 

disebutkan oleh subjek tidak sesuai dengan ciri utama dari balok. Karena balok 

memiliki 3 pasang sisi yang sama besar. Pada soal nomor 2b, peneliti menanyakan 

bagaimana memperoleh hasil 350. SR1 tampak ragu  untuk menjelaskan kembali 

hasil pekerjaannya. Karena terdapat hasil perhitungan yang salah namun bagian 

tersebut mampu dijelaskan subjek [SR2.W2b.11]. SR2 juga tidak mampu 

menunjukkan cara lain pada permasalahan soal nomor 2b. 

Berdasarkan uraian tersebut maka subjek berkemampuan rendah belum 

mencapai tahap visualisasi karena belum mampu menyebutkan nama bangun 

secara spesifik. Subjek juga belum mencapai tahap analisis karena subjek hanya 

mampu menyebutkan 3 ciri utama dari masing-masing bangun. Namun, subjek 

sudah mencapai tahap deduksi informal. 
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6. Data Hasil Jawaban SR2 

Tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada sajian 

penemuan data berikut: 

Soal Nomor 1 

 

 

 

 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 1 SR2 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

[SR2.P1a] 

[SR2.P1b] 

[SR2.P1c] 
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Dari jawaban tersebut, terlihat bahwa soal nomor 1a subjek dapat 

menyebutkan banyak sisi pada masing-masing bangun dengan benar. Sedangkan 

untuk hasil pekerjaan soal nomor 1b, subjek hanya bisa menyebutkan 2 bangun 

ruang dengan tepat. Untuk soal nomor 1b subjek menjawab soal dengan kurang 

sempurna karena subjek tidak tepat dalam menyebutkan nama bangun ruang pada 

gambar 1 (a) dan (d) subjek menganggap bahwa gambar tersebut adalah prisma 

segilima dan prisma segi empat. Sedangkan gambar yang dimaksud merupakan 

gambar bangun limas segilima dan limas segi empat. Pada gambar 1 (c) subjek 

menyebutkan bahwa gambar tersebut merupakan limas. Sedangkan gambar yang 

dimaksud adalah prisma segitiga. Selanjutnya ialah soal nomor 1c, subjek hanya 

dapat menyebutkan 3 ciri utama dari masing-masing bangun. Dari masing-masing 

ciri utama bangun yang ditanya, subjek kerap menyebutkan banyak rusuk, banyak 

sisi serta bentuk alas bangun tersebut.  

 

Gambar 4.11 

Jawaban soal nomor 1  subjek SR2 
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Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SR2 untuk soal nomor 1 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

SR2 

 

P 

 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

 

P 

SR2 

 

: Sebutkan dong, satu-satu nama dari bangunnya! 

: Prisma segilima, kubus, limas, limas segiempat, 

balok. 

: Oke, bisa gak kamu mengelompokkan bangun yang 

jumlah sisinya sama? 

: Kubus dan balok 

: Oke, sebutkan bangun mana yang termasuk prisma! 

: (menunjuk gambar A dan D) 

: Ciri utama dari masing-masing bangun! 

: A memiliki 6 sisi (sambil mikir) mempunyai 10 

rusuk, memiliki alas yang berbentuk segitiga 

: Segitiga atau segilima? 

: Eh...segilima 

: Adalagi? 

: (menggeleng) 

: yang B ? 

: Mempunyai 6 sisi, 12 rusuk sisinya berbentuk 

persegi panjang 

: yang C ? 

: Memiliki 5 sisi, terus 9 rusuk 

: Uda itu aja? 

: (angkat alis, pertanda iya) 

: yang D? 

: Memiliki 5 sisi dan 8 rusuk 

: Ada lagi? 

: Mempunyai alas yang berbentuk segiempat 

: yang E ? 

: Memiliki 6 sisi, 12 rusuk, alas balok berbentuk 

persegi panjang 

: Sudah? Ada lagi? 

: (menggeleng) 

 

 

SR2.W1a.1 

 

 

 

SR2.W1a.2 

 

SR2.W1a.3 

 

 

SR2.W1c.4 

 

SR2.W1c.5 

 

SR2.W1c.6 

 

 

SR2.W1c.7 

 

SR2.W1c.8 

 

SR2.W1c.9 

 

SR2.W1c.10 

 

SR2.W1c.11 

 

 

SR2.W1c.12 

 

SR2.W1c.13 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SR2 bahwa ketika subjek ditanya 

kembali mengenai nama dari tiap-tiap bangun terdapat ketidaksesuaian dengan 

hasil pekerjaannya misalnya pada [SR2.P1a] subjek menjawab prisma segilima, 

kubus, limas, prisma segiempat dan balok. Sedangkan pada [SR2.W1a.1] subjek 

menjawab prisma segilima, kubus, limas, limas segiempat, dan balok. Pada 



92 
 

wawancara yang dilakukan, peneliti juga menggali kemampuan subjek terkait 

materi bangun ruang sisi datar yang belum terpenuhi dalam soal tes. Mengenai 

indikator Van Hiele pada tahap berpikir deduksi informal, bahwa siswa dapat 

membandingkan bangun-bangun geometri berdasarkan sifat-sifatnya maka 

peneliti meminta SR2 untuk mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi 

yang sama. SR2 mampu mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang 

sama, yaitu bangun ruang kubus dan balok. Peneliti juga meminta kepada SR2 

untuk menunjukkan dari ke lima bangun tersebut mana saja yang termasuk dalam 

prisma. Menurut SR2 yang termasuk dalam prisma adalah gambar A dan D 

sedangkan yang merupakan prisma ialah gambar B,C dan E. Maka SR2 tidak 

mampu menunjukkan bangun yang termasuk dalam prisma. 

Kemudian pada [SR2.P1c] SR2  mampu menyebutkan ciri utama dari 

masing-masing bangun hanya saja pada gambar bangun pertama SR2 

menyebutkan bahwa alasnya berbentuk segitiga, sedangkan gambar yang 

dimaksud alasnya berbentuk segilima.SR2 juga tampak ragu dalam menyebutkan 

ciri utama dari masing-masing bangun. 

Berdasarkan hasil jawaban dan wawancara pada SR2, subjek mampu 

menunjukkan nama beberapa bangun dengan benar. Artinya hanya beberapa saja 

yang sesuai dengan gambar yang dimaksud. Subjek dapat menyebutkan banyak 

sisi dari masing-masing gambar dengan benar, namun tidak dapat 

mengelompokkan bangun berdasarkan banyak sisi yang sama. Subjek juga tidak 

mampu menunjukkan bangun yang termasuk dalam prisma. Subjek mampu 

menyebutkan masing-masing 3 ciri utama dalam tiap bangun yang ditanya. 
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Soal Nomor 2 

 

 

Jawaban 

Hasil jawaban soal nomor 2 SR2 adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Dari jawaban tersebut, bahwa soal nomor 2a subjek mampu 

menggambarkan skema rumah yang dimaksud soal. Subjek juga menambahkan 

keterangan ukuran panjang, lebar dan tinggi pada skema yang dibuatnya. 

Sedangkan untuk soal nomor 2b, subjek mampu menyelesaikan masalah pada 

soal. Subjek tidak menenmui kendala dalam proses perhitungannya. 

Adapun hasil wawancara antara peneliti dengan SR2 untuk soal nomor 2 

kurang lebih adalah sebagai berikut: 

P 

 

 

SR2 

P 

 

: Oke, soal nomor 2. Langkah pertama kali yang 

kamu lakukan menyelesaikan soal nomor 2 itu 

apa? 

: Menggambar 

: Kenapa gambarnya bisa seperti ini (dengan 

menunjuk hasil jawaban subjek) 

 

 

 

SR2.W2a.1 

 

 

Gambar 4.12 

Jawaban soal nomor 2  subjek SR2 

 

 

[SR2.P2a] 

[SR2.P2b] 
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SR2 

P 

 

SR2 

 

P 

SR2 

P 

 

 

 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

 

SR2 

P 

 

SR2 

P 

SR2 

P 

 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

SR2 

P 

: Karena bentuknya balok 

: Oke karena yang diminta itu bentuknya balok. 

Terus, bagian mana yang perlu dicat? 

: Sini, sini, sama ini. (sambil menunjuk gambar 

pada lembar jawabannya) 

: Kenapa alasnya enggak? 

: Karena alasnya gak perlu dicat 

: Karena alasnya gak perlu dicat ya, jadi kamu asir 

aja kalo emang gak dicat. Ciri-ciri utama dari 

bangun ini (sambil menunjuk gambar pada 

lembar jawaban subjek) 

: Memiliki 6 sisi 

: Apa lagi? 

: 12 rusuk 

: He’eh 12 rusuk 

: Alas balok berbentuk persegi panjang 

: Bagaimana kamu menemukan jawaban 350? 

Jelaskan! 

: (diam, mikir) 

: Nah, inikan    . Kenapa kok gak di kali 2 biar 

sama kaya lainnya? 

: Alasnya tidak dicat 

: Oh alasnya gak ya, bisa gak menemukan cara lain? 

: (menggeleng) 

: Gak bisa? Pake ini aja? (menunjuk hasil jawaban 

subjek) 

: (mengangguk) 

: Menemukan masalah? 

: (senyum) 

: Sulitnya dimana to dari soal ini? 

: Ndek (menunjuk soal nomor 2) 

: Menghitung? 

: (mengangguk) 

: Apa lagi? 

: Sama cirinya 

: Terima kasih 

SR2.W2a.2 

 

 

SR2.W2a.3 

 

 

SR2.W2a.4 

 

 

SR2.W2a.5 

 

SR2.W2a.6 

 

SR2.W2a.7 

 

 

SR2.W2b.8 

 

 

SR2.W2b.9 

 

SR2.W2b.10 

 

 

SR2.W2b.11 

 

SR2.W2b.12 

 

SR2.W2b.13 

 

SR2.W2b.14 

 

SR2.W2b.15 

 

Dari jawaban serta hasil wawancara pada SR2 bahwa ketika subjek 

ditanya kembali mengenai soal nomor 2a, subjek mampu menggambarkan skema 

yang dimaksud yaitu berbentuk balok. Karena gambar tidak diasir maka peneliti 

menanyakan bagian mana saja yang dicat. SR2 mampu menunjukkan bagian yang 

dicat [SR2.W2a.3]. Selanjutnya, peneliti meminta SR2 untuk menyebutkan ciri 
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utama pada bangun tersebut. Subejk dapat menyebutkan tiga ciri utama 

diantaranya, banyak sisi, banyak rusuk dan bentuk alasnya. Pada soal nomor 2b, 

peneliti menanyakan bagaimana memperoleh hasil 350. SR2 tampak bingung 

untuk menjelaskan kembali hasil pekerjaannya. Subjek terlihat ragu dalam 

menjawab. Namun, subjek mampu menjelaskan hasil perkerjaanya. SR2 juga 

tidak mampu menunjukkan cara lain pada permasalahan soal nomor 2b. 

Berdasarkan uraian tersebut maka subjek berkemampuan rendah belum 

mencapai tahap visualisasi karena belum mampu menyebutkan nama bangun 

dengan benar. Subjek juga belum mencapai tahap analisis karena subjek hanya 

mampu menyebutkan 3 ciri utama dari masing-masing bangun. Namun, subjek 

sudah mencapai tahap deduksi informal. 

 

C. Temuan Penelitian 

Berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan dalam 

penelitian dengan judul “Analisis Level Berpikir Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Bangun Ruang Sisi Datar Berdasarkan Teori Van Hiele pada Kelas VIII MTs 

Negeri 2 Kota Blitar”, peneliti menemukan beberapa temuan. Adapun temuan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Siswa berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi 

datar menurut teori Van Hiele mampu memenuhi 3 tahap teori Van Hiele 

diantaranya visualisasi, analisis serta deduksi informal.  
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b. Siswa berkemampuan sedang dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi 

datar menurut teori Van Hiele hanya memenuhi 2 tahap teori Van Hiele 

diantaranya visualisasi dan analisis.  

c. Siswa berkemampuan rendah dalam menyelesaikan soal bangun ruang sisi 

datar menurut teori Van Hiele hanya memenuhi 1 tahap teori Van Hiele yaitu 

deduksi informal saja.  

d. Rata-rata siswa menyelesaikan masalah dengan menggunakan satu cara. 

Namun terdapat siswa yang mampu menyelesaikan masalah menggunakan 

cara lain. 

 

 

 


