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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Deskripsi Data  

1. Pra Penelitian   

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan yang dialami 

peserta didik saat menyelesaikan soal ditinjau dari motivasi. Sebagaimana 

yang tertera pada judul, soal tes tertulis yang digunakan dalam penelitian 

adalah materi teorema phytagoras yang mana materi ini sudah selesai 

dijelaskan pada awal semester genap kelas VIII SMP/MTs. Penelitian ini 

dilaksanakan di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung yang terletak di Desa 

Junjung, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung. 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mengadakan studi pendahuluan 

di lokasi penelitian. Adapun guru mata pelajaran matematika yaitu Bu Evi 

Yuliati dan kelas yang akan dijadikan subjek penelitian adalah kelas VIII-D   

yang berjumlah 32 peserta didik, yang terdiri dari 12 laki-laki dan 15 

perempuan.  

Pada tanggal 17 Desember 2019 peneliti datang ke sekolah untuk 

bertemu dengan Waka Kurikulum guna meminta izin secara lisan bahwa akan 

melakukan penelitian di sekolah tersebut. Setelah mendapat izin peneliti 

bertemu dengan guru matematika untuk menggali informasi tentang 

hambatan dan kesulitan peserta didik saat kegiatan pembelajaran matematika. 
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Menurut guru matematika ada macam-macam hambatan dan kesulitan 

saat kegiatan pembelajaran matematika. Pada saat itu juga peneliti 

menyampaikan bahwasanya akan mengadakan penelitian tentang kesulitan 

menyelesaikan soal teorema pythagoras ditinjau dari motivasi.  

Pada tanggal 10 Maret 2020 peneliti datang kembali ke sekolah untuk 

memberikan surat izin penelitian kepada kepala SMPN 2 Sumbergempol. 

Setelah mengurus perizinan secara resmi dilanjutkan menemui guru 

matematika untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan penelitian. Melalui 

diskusi panjang dengan guru matematika peneliti diizinkan untuk melakukan 

penelitian mulai tanggal 11 Maret 2020.  

 

2. Deskripsi Pelaksanaan Lapangan 

 Dalam pelaksanaan pengambilan data di lapangan dilakukan dalam 

beberapa prosedur. Pertama, pada tanggal 11 Maret 2020 peneliti 

menyebarkan angket motivasi yang terdiri dari 15 pernyataan yang harus diisi 

oleh peserta didik. Dari 32 peserta didik yang mengisi angket hanya 28 

peserta didik karena 2 peserta didik tidak masuk dan 2 peserta didik lainnya 

berada di UKS karena sakit. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 08.20 

sampai pukul 09.00. Sebelum angket diisi oleh peserta didik peneliti 

menjelaskan terlebih dahulu tata cara untuk pengisian angket. Angket 

motivasi yang diisi peserta didik ini digunakan untuk mengetahui kategori 

motivasi yang dimiliki peserta didik kelas VIII-D. Kemudian dilakukan 
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perhitungan skor angket yang sudah diisi oleh responden. Adapun langkah-

langkah yang dalam perhitungan skor motivasi adalah sebagai berikut: 

a. Menjumlahkan semua skor peserta didik 

b. Mencari nilai rata-rata (mean) dan simpangan baku (standar deviasi)  

Mean (�̅�) =  
∑𝑋

𝑁
 

SD = √
∑𝑋2

𝑁
 −  (

∑𝑋

𝑁
)

2

  

Keterangan: 

∑𝑋   =  Jumlah semua skor 

∑𝑋2 = Setiap skor dikuadratkan 

N      = Banyak peserta didik 

SD   = Standar deviasi atau simpangan baku 

Dari perhitungan skor angket motivasi yang telah dibagikan kepada peserta 

didik diperoleh : 

Mean (�̅�) =  
1454

28
= 52 

SD        = √
76366

28
 − (

1454

28
)

2

= 6 

c. Menentukan batas motivasi belajar peserta didik kedalam kategori tinggi, 

sedang dan rendah. 

Dari hasil rata-rata dan standar deviasi diperoleh hasil yaitu batas bawah 

kelompok sedang adalah 46 dan batas atas kelompok sedang adalah 52. 

 

 

 



59 
 

 
 

Tabel 4.1  Hasil Perhitungan Kategori Motivasi 

No Interval Kategori 

1.  S > 46 Tinggi 

2.  46  ≤ S  ≤ 52 Sedang 

3.  S ≤ 52 Rendah 

 

Setelah perhitungan skor selesai peserta didik dibagi menjadi 3 

kelompok berdasarkan kategori motivasi yaitu (a) kelompok motivasi tinggi 

dengan skor 52 keatas ada 5 peserta didik (b) kelompok motivasi sedang 

dengan skor antara 46 dan 52 ada 19 peserta didik (c) kelompok motivasi 

rendah dengan skor 46 kebawah ada 4 peserta didik.   

Selanjutnya diambil 3 peserta didik untuk dijadikan subjek penelitian 

dengan kategori 1 peserta didik dengan motivasi tinggi, 1 peserta didik 

dengan motivasi sedang dan 1 peserta didik dengan motivasi sedang. 3 subjek 

tersebut akan mengerjakan soal uraian dan akan diwawancarai berdasarkan 

hasil pekerjaannya. 

Akan tetapi, berdasarkan kesepakatan dengan guru matematika tes 

diikuti oleh semua peserta didik kelas VIII-D. Namun yang akan dianalisis 

hasil jawabannya  dan diwawancarai adalah 3 peserta didik yang sudah dipilih 

sebelumnya. Tes dilaksanakan pada tanggal 12 maret 2020, tes yang 

dikerjakan oleh peserta didik ini digunakan untuk mendeskripsikan kesulitan 

apa yang dialami saat menyelesaikan soal. Kegiatan ini berlangsung pada 

pukul 10.20 sampai 11.40. Tes terdiri dari 4 soal uraian.  Pelaksanaan tes 

berjalan dengan lancar dan peserta didik memberikan respon yang baik 
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terhadap kehadiran peneliti. Peneliti mengamati peserta didik kelas VIII-D 

selama pelaksanaan tes.  

Pada saat pelaksanaan tes ada beberapa peserta didik ada yang terlihat 

bingung mengerjakan soal, ada yang bertanya cara untuk mengerjakan soal, 

ada yang berdiskusi dengan temannya, ada yang kurang semangat, ada yang 

diam tidak mengerjakan soal karena tidak bisa dan ada juga yang bersungguh-

sungguh dalam mengerjakan soal. Setelah tes selesai dilaksanakan, peneliti 

mengoreksi hasil pekerjaan peserta didik. Meskipun yang dianalisis hanya 3 

subjek yang sudah terpilih peneliti tetap mengoreksi seluruh hasil pekerjaan 

peserta didik. 

Kemudian dilanjutkan pelaksanaan wawancara pada hari itu juga, 

peneliti mewawancarai 3 subjek yang sudah dipilih berdasarkan kategori 

motivasi. Wawancara dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disusun oleh peneliti. Pelaksanaan wawancara dengan peserta 

didik dilakukan setelah pengerjaan tes selesai, kebetulan setelah pelaksanaan 

tes ada jam kosong jadi tidak menyita waktu pembelajaran.   

Namun, karena 3 subjek yang dipilih belum memberikan informasi 

yang cukup, maka peneliti menambah subjek untuk memperoleh informasi 

lebih lanjut. Subjek yang diambl juga mempunyai karakteristik yang sama 

dengan subjek sebelumnya. Akhirnya dalam penelitian ini peneliti mengambil 

6 subjek, yaitu 2 subjek dengan motivasi tinggi, 2 subjek dengan motivasi 

sedang dan 2 subjek dengan motivasi rendah. Dengan banyaknya subjek yang 

diambil peneliti sudah mendapatkan informasi yang cukup.  
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Dari 6 subjek yang diambil datanya, dengan pertimbangan hasil tes dan 

wawancara, akhirnya peneliti memutuskan untuk mengambil 3 subjek per 

kategori motivasi. Dari teknik pengambilan subjek menggunakan purposive 

sampling bersifat snowball sampling sirasa datanya sudah jenuh karena dari 6 

subjek terdapat 2 subjek yang jawabannya hampir sama dari perwakilan 

masing-masing kategori motivasi. 

 

B. Penyajian Data 

Pada bagian ini akan dipaparkan mengenai data-data yang diperoleh 

pada saat proses penelitian. Terdapat 4 bentuk data dalam kegiatan penelitian 

ini yaitu hasil angket, hasil tes, hasil wawancara dan dokumentasi. Empat 

data tersebut akan dijadikan tolak ukur peneliti kesulitan apa saja yang 

dialami peserta didik dengan  motivasi tinggi, sedang dan rendah dalam 

menyelesaikan soal teorema pythagoras. Untuk mempermudah pelaksanaan 

analisis data serta untuk menjaga privasi subjek, maka peneliti melakukan 

pengkodean kepada setiap peserta didik yang dijadikan subjek penelitian. 

Tabel 4.2  Subjek Penelitian dan Kode Peserta Didik 

No. Nama peserta didik Kategori Motivasi  Kode 

1. Dhea Marcelina F Tinggi PD1 

2. Bisma Maulana A Sedang PD2 

3. Muhammad Azis N Rendah PD3 

 

Pengkodean peserta didik dalam penelitian ini berdasarkan kategori 

motivasi yaitu motivasi tinggi, sedang dan rendah dengan kesulitan belajar 

menurut Cooney. 
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 Tabel 4.3 Indikator Kesulitan Belajar 

No. Indikator Kesulitan Belajar 

(menurut Cooney) 

Indikator Kesulitan Belajar (dalam 

penelitian ini) 

1. Kesulitan Konsep Peserta didik tidak dapat mendefinisikan 

teorema pythagoras, peserta didik tidak 

dapat menggunakan model, gambar dan 

simbol untuk mengilustrasikan soal,  

peserta didik tidak dapat menyatakan 

soal ke dalam kalimat matematika, 

peserta didik tidak dapat 

mengidentifikasi prasyarat teorema 

pythagoras 

2. Kesulitan Perinsip Peserta didik tidak dapat menggunakan 

teorema pythagoras untuk 

menyelesaikan soal, peserta didik tidak 

dapat memberikan alasan langkah-

langkah yang digunakan untuk 

penyelesaian soal secara rinci.  

3. Kesulitan Menyelesaikan Masalah 

Verbal 

Peserta didik tidak dapat menyelesaikan 

soal cerita yang berkaitan dengan 

teorema pythagoras. 

 

 

Data hasil tes dan wawancara kepada subjek penelitian dipaparkan dalam 

deskripsi berikut: 

1. Subjek dengan Motivasi Belajar Tinggi / PD1 

a. Soal nomor 1 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD1 untuk soal nomor 1 

1. Tulislah rumus pythagoras yang sesuai dengan gambar segitiga.... 

 

 



63 
 

 
 

 

Gambar 4.1 Jawaban Soal Nomor  1 Subjek PD1 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan PD1, subjek dapat mengerjakan 

soal nomor 1 dengan benar. Hal tersebut menandakan bahwa PD1 sudah 

memahami konsep teorema pythagoras, subjek dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dengan menulis rumus teorema pythagoras sesuai 

dengan gambar yang disajikan pada soal yaitu 𝑐2 =  𝑎2 + 𝑏2. PD1 dapat 

menggunakan konsep teorema pythgoras untuk menyelesaikan soal. Subjek 

mampu untuk memahami maksud dari soal, sehingga subjek PD1 dapat 

menyelesaikan soal dengan mudah.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD1 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1? 

PD1  : Tidak sama sekali 

P   : Apa kamu sudah paham tentang teorema pythagoras? 

PD1  : Sudah 

P   : Bagaimana definisi teorema pythagoras itu? 

PD1 : Teorema pythagoras berbunyi “pada suatu segitiga siku-siku 

berlaku sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi 

lainnya”. 

P  : Apa prasyarat teorema pythagoras? 

PD1  : Kita bisa menggunakan pythagoras saat segitiganya siku-siku  

P  : Bagaimana caramu menyelesaikan soal nomor 1? 

PD1 : Di soal nomor 1 kan sisi miringnya pada segitiga adalah c, jadi 

rumus pythagorasnya adalah c kuadrat sama dengan a kuadrat 

ditambah b kuadrat. 
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Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor l. Subjek dapat 

mendefinisikan teorema pythagoras dengan baik, subjek dapat 

mengidentifikasi bahwa prasyarat teorema pythagoras adalah segitiganya 

harus siku-siku. Subjek juga dapat menjelaskan alasan langkah-langkah 

penyelesaian soal secara rinci, ia menjelaskan dikarenakan sisi miringnya 

adalah c maka rumus pythagoras yang sesuai adalah 𝑐2 =  𝑎2 + 𝑏2.  

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa PD1 

sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

dapat mendefinisikan teorema pythagoras, dapat mengidentifikasi prasyarat 

teorema pythagoras dapat menyatakan soal ke dalam kalimat matematika 

dengan tepat. PD1 juga sudah dapat menerapkan perinsip teorema pythagoras 

ditunjukkan dengan subjek dapat menggunakan teorema pythagoras untuk 

menyelesaikan soal dan dapat menjelaskan alasan langkah-langkah 

penyelesaian soal secara rinci. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD1 tidak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 1.   

b. Soal nomor 2  

  

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD1 untuk soal nomor 2 

2. Segitiga ABC dengan  panjang sisi AB = 8 cm dan BC = 6 cm maka, 

panjang sisi AC adalah.... 
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Gambar 4.2 Jawaban Soal Nomor 2 Subjek PD1 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan PD1, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 2 dengan benar. Hal tersebut menandakan bahwa PD1 sudah 

memahami konsep teorema pythagoras, subjek mengilustrasikan apa yang 

diketahui pada soal dalam gambar segitiga dengan simbol memberi angka 8 

pada sisi AB dan angka 6 pada sisi BC, subjek dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dengan menuliskan rumus pythagoras dengan 

benar. Subjek mencari panjang sisi AC mengggunakan rumus teorema 

pythagoras yaitu jumlah kuadrat dari nilai yang diketahui yaitu 82 = 64, 

62 = 36  hasilnya √100 = 10. Subjek mampu untuk memahami maksud dari 

soal sehingga subjek bisa menyelesaikan soal yang ada. Akan tetapi, PD1 

melakukan kecerobohan saat penulisan 𝑎𝑐2 =  √100 seharusnya yang benar 

adalah 𝑎𝑐 =  √100.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD1 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2? 

PD1  : Tidak 
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P : Apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan soal nomor 2? 

PD1  : Saya mengerjakannya dengan teorema pythagoras 

P : Mengapa kamu mengerjakan soal dengan teorema pythagoras? 

PD1 : Karena diketahui digambar segitiga pada soal kalau segitiganya 

adalah segitiga siku-siku, jadi otomatis untuk mencari panjang 

sisinya menggunakan teorema pythagoras 

P : Lalu bagaimana lagi? 

PD1  : Kan yang ditanya panjang AC kebetulan AC itu sisi miring dari 

segitiga jadi untuk mencari AC rumusnya 𝐴𝐵2 +  𝐵𝐶2. 8 dan 6 

dikuadratkan kemudian dijumlah hasilnya 100 lalu 100 itu 

diakarkan dan hasilnya 10. 

P : Mengapa pada jawaban kamu menuliskan 𝑎𝑐2 =  √100? 

PD1 : Oh salah salah itu maksudnya 𝑎𝑐 =  √100 , hehe saya kurang 

teliti 

 

Berdasarkan petikan wawancara diatas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitaan saat mengerjakan soal nomor 2. Subjek sudah dapat 

memahami konsep teorema pythagoras dan subjek sudah dapat 

menerapkannya dalam menyelesaikan soal. Subjek dapat mengidentifikasi 

bahwa gambar pada soal adalah segitiga siku-siku dimana syarat penggunaan 

teorema pythagoras adalah segitiganya harus siku-siku. Subjek bisa 

memberikan alasan pada langkah-langkah penyelesaian soal soal dengan 

rinci. Pada saat penulisan 𝑎𝑐2 =  √100 subjek hanya kurang teliti padahal 

sebenarnya subjek paham apa yang dimaksud. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

dapat mengilustrasikan soal, dapat mengidentifikasi syarat teorema 

pythagoras, dapat menyatakan soal ke dalam kalimat matematika. Subjek juga 

dapat menerapkan  perinsip teorema pythagoras dengan dapat menggunakan 

teorema pythagoras untuk menyelesaikan soal, dan dapat memberikan alasan 

langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian soal. Hal ini 
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membuktikan bahwa subjek PD1 tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal nomor 2. 

c. Soal nomor 3 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD1 untuk soal nomor 3 

 

Gambar 4.3 Jawaban Soal Nomor 3 Subjek PD1 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan PD1, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 3 dengan benar.  Hal tersebut menandakan bahwa subjek sudah 

memahami konsep teorema pythagoras. Subjek mengilustrasikan soal dengan 

memberi garis bantu pada gambar trapesium, sehingga terbentuk segitiga 

siku-siku. Subjek memberi memberi huruf E pada titik sudut baru. Kemudian 

ia mencari panjang CE dengan mengurangkan sisi DC dan DE yaitu 18 - 12 = 

6. Selanjutnya dia mencari panjang sisi CB dengan rumus pythagoras 

𝐶𝐵2 =  𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 yang hasilnya 𝐶𝐵2 =  82 + 62 = √100 = 10 . 

Kemudian setelah diketahui sisi CB dia baru mencari keliling trepesium dan 

dengan menjumlahkan semua sisi yang sudah diketahui AB + BC + CD + DE 

3. Keliling trapesium ABCD adalah.... 
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sehingga hasilnya 48 dm. PD1 dapat menyatakan soal ke dalam kalimat 

matematika dengan tepat. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD1 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 3? 

PD1  : Tidak sih, saya teringat pernah mengerjakan soal ini dulu 

P : Bagaimana caramu mengerjakan soal nomor 3 ? 

PD1 : Awalnya saya menarik garis dari titik B kebawah dan diberi 

huruf E 

P : Mengapa kamu membuat garis baru? 

PD1 : Karena untuk memudahkan pengerjaan soal, keliling trapesium 

rumusnya panjang semua sisi ditambahkan sedangkan sisi BC 

belum diketahui maka dari itu dibuat garis bantu sehingga 

terbentuk segitiga siku-siku 

P  : Setelah terbentuk segitiga siku-siku apa yang kamu lakukan? 

PD1 :Iya karena kan untuk menggunakan teorema pythagoras 

segitiganya harus siku-siku. Setelah terbentuk siku-siku saya 

mencari panjang EC, karena panjang DE sama dengan DC 

berarti cara mencari panjang EC dengan DC dikurangi DE. 

Kemudian karena AD sejajar dengan BE berarti panjangnya 

sama panjang BE juga 8dm. Lalu untuk mencari panjang BC 

baru menggunakan teorema pythagoras. Setelah panjang semua 

sisi diketahui baru mencari keliling trapesium. Caranya yaitu 

dengan menambakan semua sisi. 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitaan saat mengerjakan soal nomor 3. Awalnya subjek 

bingung tetapi setelah memahami soal kembal, PD1 dapat menyelesaikan soal 

dengan mengilustrasikannya dahulu. PD1 dapat menggunakan teorema 

pythagoras untuk menyelesaikan soal. Subjek mengetahui prasyarat 

penggunaan teorema pythagoras. Subjek juga dapat menjelaskan alasan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penyelesaian soal secara rinci.  

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 
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dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dan dapat mengilustrasikan soal menggunakan 

gambar. Subjek juga dapat menerapkan perinsip teorema pythagoras 

ditunjukkan dengan menggunakan teorema pythagoras untuk menyelesaikan 

soal dan dapat menjelaskan alasan pada langkah-langkah yang digunakan 

untuk penyelesaian soal. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD1 tidak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 3. 

d.   Soal nomor 4 

 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD1 untuk soal nomor 4  

 

Gambar 4.4 Jawaban Soal Nomor 4 Subjek PD1 

4. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 

24 m. Ia melihat perahu B dengan jarak 25 m dan melihat perahu C 

dengan jarak 26 m. Jika dasar menara, perahu B, dan perahu C 

segaris, maka jarak perahu B ke perahu C adalah.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD1, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 4 dengan benar. Hal tersebut menandakan bahwa subjek dapat 

memahami konsep dan menerapkan teorema pythagoras untuk menyelesaikan 

soal. Awalnya ia menulis apa yang diketahui dalam soal kemudian ia 

mengilustrasikannya ke dalam gambar segitiga. Tetapi pada saat 

mengilustrasikan dengan gambar segitiga, subjek PD1 menggambarkan 

segitiga sama kaki, padahal jarak pengamat melihat perahu B 25m dan jarak 

pengamat melihat perahu C 26m. Seharusnya segitiga yang digambar adalah 

segitiga sembarang. Subjek juga menuliskan jarak pengamat dengan perahu 

di titik sudut B dan C, seharusnya PD1 menulisnya di sisi AB dan BC agar 

lebih mudah dalam pengerjaan. Tetapi hal itu tidak masalah karena subjek 

dapat menyelesaikan soal dengan benar. 

Setelah mengilustrasikan soal dengan gambar segitiga, subjek mencari 

panjang OC dan OB menggunakan rumus teorema pytagoras 𝑂𝐶2 =  262 +

242 dan 𝑂𝐵2 =  252 + 242. Karena yang ditanyakan pada soal jarak perahu 

C dan B, setelah masing-masing panjang OC dan OB diketahui subjek 

menjumlahkannya sehingga 7 + 10 = 17m. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD1 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4? 

PD1  : Lumayan sih 

P       : Apa kesulitan yang kamu alami? 

PD1 : Sebenarnya yang membuat sulit itu saat membaca terburu-buru 

jadi tidak paham apa yang dimaksud pada soal 

P   : Lalu apa yang kamu lakukan? 

PD1 : Saya baca dan pahami lagi soal itu secara perlahan kemudian 

baru saya mencoba membuat coretan lalu soal nomer 5 kalau 
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digambar bisa menjadi gambar segitiga yang ada garis 

tengahnya. 

P    : Apa yang kamu lakukan setelah soal nomor 4 kamu gambar 

menjadi segitiga? 

PD1  : Segitiga itu diberi nama ABC bagian A itu ujung segitiga karena 

merupakan puncak menara dengan ketinggian 24 m lalu AB 25 

m dan BC 26 m. Nah garis tengah yang membagi segitiga saya 

beri huruf O, garis tengah segitiga itu membagi segitiga  

menjadi 2 segitiga siku-siku. Yang ditanyakan pada soal kan 

jarak perahu B dan C, sedangkan B, C, O   itu segaris berarti 

untuk mencari jarak BC itu OB+OC. Panjang OC dan OB 

diperoleh menggunakan rumus pythagoras karena segitiganya 

siku-siku. Setelah ketemu panjang OC dan OB dengan rumus 

pythagoras. Panjang OC dicari dengan rumus 𝑂𝐶2 =  𝐴𝐶2 +
𝐴𝑂2 dan  panjang OB dicari dengan rumus 𝑂𝐵2 =  𝐴𝐵2 + 𝑂𝐵2  

hasilnya 10 dan 7 krmudian tinggal menjumlahkan, jadi ketemu 

jarak perahu B dan C yaitu 10 tambah 7 samadengan 17. 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4. Subjek 

mengilustrasikan soal dengan gambar segitiga dan simbol, subjek 

menyatakan soal ke dalam kalimat matematuka dengan menuliskan rumus 

yang tepat, subjek dapat mengidentifikasi prasyarat teorema pythagoras. 

Subjek dapat menyelesaikan soal cerita menggunakan teorema pythagoras 

dan menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan dapat 

mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, dapat menyatakan soal cerita ke 

dalam kalimat matematika, dapat mengilustrasikan soal cerita dalam bentuk 

gambar dan simbol. Subjek juga bisa menerapkan perinsip teorema 

pythagoras ditunjukkan dengan subjek dapat menggunakan teorema 

pythagoras untuk menyelesaikan soal dan dapat menjelaskan alasan  langkah-
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langkah yang digunakan dalam penyelesaian soal secara rinci. Subjek dapat 

menyelesaikan soal verbal/cerita yang berkaitan dengan teorema pythagoras. 

Hal ini membuktikan bahwa subjek PD1 tidak mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal nomor 4. 

Berdasarkan hasil jawaban yang  diperoleh dalam menyelesaikan soal 

nomor 1 sampai nomor 4, subjek PD1 tidak mengalami kesulitan karena 

subjek dapat memahami konsep teorema pythagoras, dapat menerapkan 

perinsip teorema pythagoras dan dapat menyelesaikan masalah verbal yang 

berkaitan dengan teorema pythagoras. 

 

2. Subjek dengan Motivasi Belajar Sedang / PD2 

a. Soal nomor 1 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD2 untuk soal nomor 1  

 

Gambar 4.5 Jawaban Soal Nomor 1 Subjek PD2 

1. Tulislah rumus pythagoras yang sesuai dengan gambar segitiga.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD2, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 4 dengan benar. Hal tersebut menandakan bahwa subjek sudah 

memahami konsep teorema pythagoras. Subjek dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dengan menuliskan rumus pythagoras sesuai 

dengan gambar yang ada pada soal.  Subjek dapat memahami maksud soal 

sehingga ia dapat menjawab soal dengan benar yaitu 𝑐2 = 𝑎2 +  𝑏2. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD2 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1? 

PD1  : Tidak kok 

P   : Apa kamu sudah paham tentang teorema pythagoras? 

PD1  : Sudah  

P   : Bagaimana definisi teorema pythagoras itu? 

PD1 : Definisinya “jika ada segitiga siku-siku maka berlaku sisi miring 

kuadrat sama dengan jumlah kuadrat 2 sisi yang lain”.  

P   : Apa prasyarat teorema pythagoras? 

PD1   : Syaratnya jika ada segitiga siku-siku  

P   : Bagaimana caramu menyelesaikan soal nomor 1? 

PD1 : Di gambar soal nomor 1 sudah diketahui kalau sisi miringnya c, 

jadi rumus pythagorasnya yang tepat adalah c kuadrat sama 

dengan jumlah kuadrat 2 sisi lainnya yaitu a
2
 ditambah b

2 

 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor l. PD2 sudah dapat 

mendefinisikan teorema pythagoras dengan jelas, subjek dapat 

mengidentifikasi prasyarat teorema pythagoras yaitu jika ada segitiga siku-

siku. Subjek juga dapat menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian 

soal secara rinci, PD2 menjelaskan dikarenakan sudah diketahui pada soal 

jika sisi miringnya adalah c maka rumus pythagoras yang benar adalah c
2
 

sama dengan jumlah kuadrat dari  2 sisi yang lain yaitu a
2
 ditambah b

2
. 
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Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

PD2 sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan dapat 

mendefinisikan teorema pythagoras, mengidentifikasi syarat teorema 

pythagoras, dapat menyatakan soal ke dalam kalimat matematika. Subjek juga 

bisa menerapkan perinsip teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

dapat menggunakan teorema pythagoras untuk menyelesaikan soal dan dapat 

menjelaskan alasan  langkah-langkah yang digunakan dalam penyelesaian 

soal secara rinci. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD2 tidak mengalami 

kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 1. 

b. Soal nomor 2 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD2 untuk soal nomor 2 

 

Gambar 4.6 Jawaban Soal Nomor 2 Subjek PD2 

2. Segitiga ABC dengan  panjang sisi AB = 8 cm dan BC = 6 cm maka, 

panjang sisi AC adalah.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan PD2, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 2 dengan benar. Hal tersebut menandakan bahwa PD2 sudah 

memahami konsep teorema pythagoras, subjek dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dengan menuliskan rumus pythagoras dengan 

benar. Subjek mencari panjang sisi AC mengggunakan rumus teorema 

pythagoras yaitu jumlah dari kuadrat dari panjang sisi yang diketahui yaitu 

AB 82 = 64 dan BC 62 = 36  hasilnya √100 = 10. Subjek mampu untuk 

memahami maksud dari soal sehingga subjek bisa menyelesaikan soal yang 

ada.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD2 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2? 

PD2  : Tidak 

P       : Apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan soal nomor 2? 

PD2  : Dengan rumus pythagoras 

P       : Mengapa kamu mengerjakan soal dengan rumus pythagoras? 

PD2  : Karena gambar pada soal adalah segitiga siku-siku 

P       : Lalu langkah apa yang selanjutnya kamu lakukan? 

PD2  : Saya mencari panjang AC dengan menjumlahkan 𝐴𝐵2 + 𝐵𝐶2 

Kemudian setelah dijumlahkan hasilnya diakarkan lalu ketemu 

jawabannya adalah 10 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitaan saat mengerjakan soal nomor 2. PD2 sudah dapat 

memahami konsep teorema pythagoras dan subjek sudah dapat 

menerapkannya dalam menyelesaikan soal. Subjek dapat mengidentifikasi 

bahwa gambar pada soal adalah segitiga siku-siku dimana itu adalah syarat 

teorema pythagoras, subjek juga menyatakan soal ke dalam kalimat 
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matematika dengan tepat. Subjek bisa memberikan alasan pada langkah-

langkah penyelesaian soal soal dengan rinci. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika. Subjek juga dapat menerapkan  perinsip teorema 

pythagoras dengan dapat menggunakan teorema pythagoras untuk 

menyelesaikan soal, dan dapat memberikan alasan langkah-langkah yang 

digunakan untuk penyelesaian soal. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD2 

tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 2. 

c. Soal nomor 3 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD2 untuk soal nomor 3 

 

Gambar 4.7 Jawaban Soal Nomor 3 Subjek PD2 

3. Keliling trapesium ABCD adalah.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan PD2, subjek  dapat menjawab 

soal nomor 3 dengan benar.  Hal tersebut menandakan bahwa subjek sudah 

memahami konsep teorema pythagoras. PD2 mengilustrasikan soal dengan 

memberi garis bantu pada gambar trapesium, terlihat dari jawaban subjek 

menarik garis dari titik A ke titik C, subjek juga menarik garis dari titik B 

kebawah sehingga terlihat terbentuk segitiga siku-siku. Subjek memberi 

memberi huruf c pada sisi BC, huruf a pada garis bantu yang dibuat dengan 

titik-titik dan huruf b pada alas segitiga siku-siku yang terbentuk setelah ada 

garis bantu. Kemudian ia mencari panjang b dengan mengurangkan sisi DC 

dan AB 18 – 12 = 6. Selanjutnya dia mencari panjang sisi c dengan rumus 

pythagoras 𝑐2 = 𝑎2 +  𝑏2 , 𝑐2 = 82 +  62. Kemudian setelah diketahui sisi c 

adalah 10dm, PD2 baru mencari keliling trepesium yaitu 8 + 12 + 10 + 18 

sehingga hasil akhirnya 48dm.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD2 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P : Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal 

nomor 3? 

PD2  : Iya pertama saya bingung 

P : Bagaimana caramu mengerjakan soal nomor 3 ? 

PD2  : Awalnya saya menarik garis dari titik A hingga titik C saya lihat 

lihat kok agak aneh, lalu saya menarik garis lagi dari titik B 

kebawah dan akhirnya terbentuk segitiga siku-siku  

P  : Mengapa kamu membuat garis baru? 

PD2  : Biar mudah soalnya tidak bisa mencari keliling trapesium kalau 

sisi BC nya belum diketahui, nah kan untuk mencari panjang BC 

menggunakan rumus pythagoras dan rumus bisa digunakan saat 

segitiganya siku-siku 

P  : Kemudian apa yang kamu lakukan? 

PD2 : Iya saya mencari panjang BC dengan rumus pythagoras, saya 

misalkan garis yang ditarik dari titik B tadi dengan huruf a 

bagian alas segitiga siku-siku dimisalkan b dan bagian sisi BC 
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dimisalkan c, jadi untuk mencari c kan 𝑎2 + 𝑏2. Panjang a itu 

sama dengan panjang AD yaitu 8 dm karena kan sejajar dan 

tingginya sama, panjang b itu diperoleh dari DC – AB 18 – 12 = 

6dm. Setelah c ditemukan kemudian langsung mencari rumus 

keliling trapesium dengan menambahkan semua sisi dan 

hasilnya 48dm . 

 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek tidak 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 3. Awalnya subjek 

bingung dalam mengilustrasikan soal akan tetapi setelah memahami soal 

kembali PD2 dapat mengilustrasikan soal dengan tepat. PD2 dapat 

menyatakan soal ke dalam kalimat matematika dengan menggunakan rumus 

pythagoras sesuai dengan gambar yang diilustrasikan, subjek dapat 

mengidentifikasi prasyarat teorema pythagoras yakni segitiga siku-siku. 

Subjek dapat menggunakan teorema pythagoras untuk menyelesaikan soal 

dan subjek juga dapat menjelaskan alasan langkah-langkah yang dilakukan 

dalam penyelesaian soal secara rinci.  

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

dapat memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, dapat menyatakan soal ke 

dalam kalimat matematika dan dapat mengilustrasikan soal menggunakan 

gambar. Subjek juga dapat menerapkan perinsip teorema pythagoras 

ditunjukkan dengan menggunakan teorema pythagoras untuk menyelesaikan 

soal dan dapat menjelaskan alasan pada langkah-langkah yang digunakan 

untuk penyelesaian soal. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD2 tidak 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal nomor 3. 
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d. Soal nomor 4 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD2 untuk soal nomor 4 

 

Gambar 4.8 Jawaban Soal Nomor 4 Subjek PD2 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD2, subjek menjawab soal 

nomor 4 dengan kurang tepat. Hal tersebut menandakan bahwa subjek belum 

dapat menerapkan teorema pythagoras untuk menyelesaikan soal nomor 4. 

Subjek tidak dapat menyatakan soal cerita ke dalam kalimat matematika yang 

tepat, ia menuliskan jawaban akhir benar akan tetapi cara yang digunakan 

tidak jelas. Terlihat digambar subjek menggambarkan segitiga tetapi tidak ada 

keterangan digambar tersebut. Subjek tidak dapat menyelesaikan soal cerita 

yang berkaitan dengan teorema pythagoras. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD2 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4? 

4. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 

24 m. Ia melihat perahu B dengan jarak 25 m dan melihat perahu 

C dengan jarak 26 m. Jika dasar menara, perahu B, dan perahu C 

segaris, maka jarak perahu B ke perahu C adalah.... 
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PD1  : Sulit sekali 

P       : Apa kesulitan yang kamu alami? 

PD1  : Saya kurang mengerti apa yang dimaksudkan disoal nomer 5 

P   : Lalu apa yang kamu lakukan? 

PD1  : Saya mencoba tanya teman  

P : Kemudian apa informasi yang kamu dapatkan? 

PD1  : Kata teman saya itu digambarkan dengan segitiga kemudian baru 

dicari panjang sisinya terus ditambahkan, makanya saya gambar 

segitiga lalu setelah saya tanya lagi kok kelihatannya ruwet dan 

sulit akhirnya saya menyontek saja, tapi saya yang menyontek 

tidak lengkap biar tidak kelihatan kalau menyontek hehe 

P     : Mengapa menyontek? Kamu kan sudah paham tentang teorema 

pythagoras, saya lihat dari jawaban nomer 1 sampai nomer 3 

tidak ada masalah 

PD2 : Iya memang saya sudah paham , tapi saya paling tidak suka 

dengan soal cerita 

P : Mengapa tidak dicoba lagi terlebih dahulu? 

PD2  : Saya sudah malas  

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4. Subjek 

mengilustrasikan soal dengan gambar segitiga akan tetap tidak jelas apa 

keterangannya, subjek menyatakan soal ke dalam kalimat matematika dengan 

menyontek temannya. Subjek tidak dapat menyelesaikan soal cerita 

menggunakan teorema pythagoras dan tidak dapat menjelaskan alasan 

langkah-langkah penyelesaian soal dengan rinci. Hal tersebut dikarenakan 

subjek tidak menyukai jenis soal cerita dan sudah malas untuk mencoba 

mengerjakannya kembali. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

sudah memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan dapat 

mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, dapat menyatakan soal cerita ke 

dalam kalimat matematika, dapat mengilustrasikan soal cerita dalam bentuk 

gambar. Subjek juga bisa menerapkan perinsip teorema pythagoras 
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ditunjukkan dengan subjek dapat menggunakan teorema pythagoras untuk 

menyelesaikan soal dan dapat menjelaskan alasan  langkah-langkah yang 

digunakan dalam penyelesaian soal secara rinci. Akan tetapi PD2 tidak dapat 

menyelesaikan masalah verbal/cerita yang berkaitan dengan teorema 

pythagoras. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD2 mengalami kesulitan 

menyelesaikan masalah verbal dalam mengerjakan soal nomor 4. 

Berdasarkan hasil jawaban yang  diperoleh dalam menyelesaikan soal 

nomor 1 sampai nomor 4, subjek PD2 sudah memahami konsep teorema 

pythagoras, dapat menerapkan perinsip teorema pythagoras akan tetapi tidak 

dapat menyelesaikan masalah verbal yang berkaitan dengan teorema 

pythagoras 

 

3. Subjek dengan Motivasi Belajar Rendah / PD3 

a. Soal nomor 1 

b.  

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD3 untuk soal nomor 1  

 

Gambar 4.9 Jawaban Soal Nomor 1 Subjek PD3 

1. Tulislah rumus pythagoras yang sesuai dengan gambar segitiga.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD3, subjek  menjawab soal 

nomor 1 dengan kurang tepat. Hal tersebut menandakan bahwa subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras. Subjek tidak menuliskan jawaban 

berdasarkan gambar yang ada pada soal. Subjek menuliskan rumus teorema 

pythagoras tidak sesuai dengan gambar PD3 menuliskan 𝐴𝐶2 = 𝐴𝐵2 +  𝐵𝐶2. 

PD3 tidak dapat menyatakan soal dalam kalimat matematika yang tepat. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD3 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P   : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1 ? 

PD3 : Tidak   

P  : Apa kamu sudah memahami konsep teorema pythagoras? 

PD3 : Sedikit-sedikit 

P  : Bagaimana memangnya konsep teorema pythagoras? 

PD3 : Kalau dibuku catatan teorema pythagoras itu ac2 = ab2 + bc2   

P    : Coba jelaskan teorema pythagoras menurut pemahamanmu sendiri 

PD3  : Tidak bisa 

P   : Kamu tahu apa syaratnya menggunakan teorema pythagoras? 

PD3  : Hehe tidak 
 

P   : Lalu mengapa kamu menuliskan jawaban seperti itu? 

PD3  : Soalnya yang saya tahu dan ingat tentang teorema pythagoras ya 

hanya itu 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek PD3 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 1. Saat ditanya subjek 

mengatakan tidak mengalami kesulitan dan sedikit paham tentang teorema 

pythagoras, tetapi saat ditanya lagi apakah ia tau bunyi pythagoras subjek 

menjawab apa yang dicatatkan guru matematika. Subjek tidak dapat 

mendefinisikan teorema pythagoras menurut pemahamannya sendiri, PD3 

juga tidak dapat mengidentifikasi prasyarat teorema pythagoras. Selain itu, 
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subjek juga tidak dapat menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian 

soal secara rinci. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

belum memahami teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek tidak dapat 

mendefinisikan teorema pythagoras, tidak dapat mengidentifikasi syarat 

teorema pythagoras,tidak dapat menyatakan soal ke dalam kalimat 

matematika dengan tepat. Subjek juga belum bisa menerapkan perinsip 

teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek tidak dapat menggunakan 

konsep teorema pythagoras untuk menyelesaikan soal dan tidak dapat 

menjelaskan alasan pada langkah-langkah yang digunakan pada penyelesaian 

soal. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD3 mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal nomor 1 yaitu  kesulitan konsep dan kesulitan perinsip. 

c. Soal nomor 2 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD3 untuk soal nomor 2 

 

Gambar 4.10 Jawaban Soal Nomor 2 Subjek PD3 

2. Segitiga ABC dengan  panjang sisi AB = 8 cm dan BC = 6 cm maka, 

panjang sisi AC adalah.... 
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Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD3, subjek  menjawab soal 

nomor 2 dengan singkat. Subjek hanya menuliskan 𝐴𝐶2 = 82 +  62, Hal 

tersebut menandakan bahwa subjek belum memahami konsep teorema 

pythagoras sehingga PD3 tidak menyelesaikan soal hingga selesai. Subjek 

tidak dapat menyetakan soal nomor 1 kedalam kalimat matematika yang 

tepat. 

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD3 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P      : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2? 

PD3 : Iya si 

P      : Apa yang kamu lakukan untuk mengerjakan soal nomor 2? 

PD3 : Sama teorema pythagoras 

P      : Mengapa kamu mengerjakan soal dengan teorema pythagoras? 

PD3 : Karena semua soalnya ini tentang pythagoras jadi ya saya  

kerjakan dengan pythagoras 

P  : Lalu mengapa kamu menjawab soal nomor 2 salah? 

PD3 : Hehe saya bisanya cuma itu tidak bisa meneruskan itupun saya 

melihat sekilas punya teman 

P    : Dalam soal kan sudah diketahui segitiganya siku-siku berarti bisa 

menggunakan teorema pythagoras 

PD3 : Hehe saya juga sudah lumayan lupa dengan materi pythagoras 

 

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 2. Subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras, subjek tidak memahami maksud soal. 

Subjek tidak dapat menyelesaikan soal dengan teorema pythagoras dan juga 

tidak dapat menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian soal dengan 

jelas. Hal tersebut dikarenakan subjek sudah lupa dengan materi teorema 

pythagoras. 
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Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

belum memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek 

tidak dapat menyatakan soal ke dalam kalimat matematika, subjek tidak dapat 

mengidentifikasi syarat teorema pythagoras. Subjek juga belum dapat 

menerapkan perinsip teorema pythagoras ditunjukkan dengan PD3 tidak 

dapat menyelesaikan soal dengan teorema pythagoras dan juga tidak dapat 

menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian soal dengan jelas. Hal ini 

membuktikan bahwa subjek PD3 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal nomor 2 yaitu  kesulitan konsep dan kesulitan perinsip. 

d. Soal nomor 3 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD3 untuk soal nomor 3  

 

Gambar 4.11 Jawaban Soal Nomor 3 Subjek PD3 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD3, subjek  menjawab soal 

nomor 3 dengan kurang tepat. Hal tersebut menandakan bahwa subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras. PD3 tidak dapat menyatakan soal 

3. Keliling trapesium ABCD adalah.... 
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dengan kalimat matematika yang tepat dan tidak dapat menggunakan teorema 

pythagoras untuk menyelesaikan soal.  Subjek hanya menuliskan rumus 

keliling trapesium dengan menjumlahkan semua yang diketahui dalam soal 

yaitu 18 + 12 + 8 = 38cm.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD3 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P    : Apakah kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 

3? 

PD3  :  Iya 

P : Bagaimana caramu mengerjakan soal nomor 3 ? 

PD3 : Ya kan soalnya disuruh mencari keliling, saya mengerjakan 

dengan rumus keliling trapesium hanya tinggal menjumlahkan 

P : Apa hanya itu yang kamu tahu untuk soal nomor 3? 

PD3  :  Iya, simpel saja kalau mengerjakan tidak usah ribet-ribet 

    

Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 3. Subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan subjek tidak 

dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, tidak dapat 

mengilustrasikan soal, subjek juga tidak dapat menyatakan soal ke dalam 

kalimat matematika dengan tepat subjek hanya menuliskan keliling trapesium 

itupun tidak lengkap. Subjek tidak dapat menyelesaikan soal menggunakan 

teorema pythagoras, PD3 juga tidak dapat menjelaskan alasan langkah-

langkah yang digunakan untuk penyelesaian soal secara rinci. Hal tersebut 

dikarenakan subjek tidak sungguh-sungguh dalam menyelesaikan soal 

sehingga ia hanya menjawab apa adanya. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

belum memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan dengan 
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subjek tidak dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, tidak dapat 

mengilustrasikan soal, subjek juga tidak dapat menyatakan soal ke dalam 

kalimat matematika dengan tepat. Subjek juga belum dapat menerapkan 

perinsip teorema pythagoras ditunjukkan dengan PD3 tidak dapat 

menyelesaikan soal menggunakan teorema pythagoras dan juga tidak dapat 

menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian soal dengan jelas. Hal ini 

membuktikan bahwa subjek PD3 mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal nomor 3 yaitu  kesulitan konsep dan kesulitan perinsip.  

e. Soal nomor 4 

 

 

 

 

Berikut adalah jawaban subjek PD3 untuk soal nomor 4 

 

Gambar 4.12 Jawaban Soal Nomor 4 Subjek PD3 

Berdasarkan jawaban yang dituliskan  PD3, subjek  menjawab soal 

nomor 4 dengan kurang tepat. Hal ini menandakan bahwa subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras. Subjek menuliskan jawaban yang 

4. Seorang pengamat berada pada puncak menara dengan ketinggian 

24 m. Ia melihat perahu B dengan jarak 25 m dan melihat perahu 

C dengan jarak 26 m. Jika dasar menara, perahu B, dan perahu C 

segaris, maka jarak perahu B ke perahu C adalah.... 
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tidak jelas. Subjek tidak menggunakan konsep teorema pythagoras untuk 

menyelesaikan soal nomor 4.  

Hal ini diperkuat dengan jawaban subjek PD1 melalui wawancara yang 

dilakukan dengan peneliti (P) sebagai berikut. 

P  : Apa kamu mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4? 

PD3 : Iya sulit sekali 

P      : Apa kesulitan yang kamu alami? 

PD3 : Saya tidak mengerti sama sekali apa yang dimaksudkan soal 

P  : Lalu apa yang kamu lakukan? 

PD3 : Saya menyontek pekerjaan teman itupun hanya sebagian dan 

awur-awuran menulisnya agar tidak ketahuan kalau menyontek 

P  : Mengapa kamu menyontek? 

PD3 : Iya karena saya tidak bisa soalnya sangat sulit apalagi soal cerita  

P      : Mengapa jika soal cerita? 

PD3 : Ya biasanya kalau soal cerita itu lebih sulit, yang soal bukan 

cerita saja saya tidak bisa apalagi soal yang seperti itu. 

P  : Mengapa kamu tidak mencobanya terlebih dahulu? 

PD3 : Saya tidak suka matematika saya sudah males mengerjakannya 

 

 Berdasarkan petikan wawancara di atas, diperoleh bahwa subjek 

mengalami kesulitan saat mengerjakan soal nomor 4. Subjek belum 

memahami konsep teorema pythagoras, subjek tidak dapat menyelesaikan 

soal menggunakan teorema pythagoras dan ia juga tidak dapat menjelaskan 

alasan langkah-langkah yang digunakan untuk penyelesaian soal dikarenakan 

PD3 menyontek hasil pekerjaan temannya. Subjek menganggap bahwa soal 

cerita adalah soal yang sulit dan PD3 juga tidak menyukai matematika 

sehingga subjek malas menyelesaikan soal. 

Dari paparan baik tes maupun wawancara menunjukkan bahwa subjek 

belum memahami konsep teorema pythagoras ditunjukkan dengan dengan 

subjek tidak dapat mengidentifikasi syarat teorema pythagoras, tidak dapat 

mengilustrasikan soal, subjek juga tidak dapat menyatakan soal ke dalam 
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kalimat matematika dengan tepat. Subjek juga belum dapat menerapkan 

perinsip teorema pythagoras ditunjukkan dengan PD3 tidak dapat 

menyelesaikan soal menggunakan teorema pythagoras dan juga tidak dapat 

menjelaskan alasan langkah-langkah penyelesaian soal dengan jelas.  Subjek 

tidak dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan teorema 

pythagoras. Hal ini membuktikan bahwa subjek PD3 mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal nomor 4 yaitu  kesulitan konsep, kesulitan perinsip 

dan kesulitan menyelesaikan masalah verbal. 

Berdasarkan hasil jawaban yang  diperoleh dalam menyelesaikan soal 

nomor 1 sampai nomor 4, subjek PD3 belum memahami konsep teorema 

pythagoras, tidak dapat menerapkan perinsip teorema pythagoras dan tidak 

dapat menyelesaikan masalah verbal yang berkaitan dengan teorema 

pythagoras. 

 

C. Temuan Penelitian  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan judul “Kesulitan 

Menyelesaikan Soal Teorema Pythagoras Ditinjau Dari Motivasi Belajar 

Peserta Didik Kelas VIII-D Di SMPN 2 Sumbergempol Tulungagung Tahun 

Ajaran 2019/2020” berdasarkan hasil tes dan wawancara peneliti 

mendapatkan temuan penelitian antara lain sebagai berikut: 

1. Kesulitan peserta didik dengan motivasi tinggi dalam menyelesaikan soal 

teorema pythagoras 
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Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas ditemukan bahwa peserta didik 

dengan motivasi tinggi tidak mengalami kesulitan saat menyelesaikan 

soal teorema pythagoras.  

2. Kesulitan peserta didik dengan motivasi sedang dalam menyelesaikan 

soal teorema pythagoras 

Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas ditemukan bahwa peserta didik 

dengan motivasi mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal yaitu 

kesulitan menyelesaikan masalah verbal. 

3. Kesulitan peserta didik dengan motivasi rendah dalam menyelesaikan 

soal teorema pythagoras 

4. Berdasarkan uraian hasil penelitian diatas ditemukan bahwa peserta didik 

dengan motivasi rendah mengalami kesulitan saat menyelesaikan soal 

yaitu kesulitan konsep, kesulitan perinsip dan kesulitan menyelesaikan 

masalah verbal. 


