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ABSTRAK

Nor Khoiriyah. K1308025. ANALISIS TINGKAT BERPIKIR SISWA
BERDASARKAN TEORI VAN HIELE PADA MATERI DIMENSI TIGA
DITINJAU DARI GAYA KOGNITIF FIELD DEPENDENT DAN FIELD
INDEPENDENT (Penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Mojolaban Kelas X
Tahun Ajaran 2011/2012). Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan. Universitas Sebelas Maret Surakarta. Januari 2013.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan: (1) tingkat berpikir
siswa SMA berdasarkan teori van Hiele pada materi dimensi tiga dengan gaya
kognitif field dependent (FD) dan (2) tingkat berpikir siswa SMA berdasarkan
teori van Hiele pada materi dimensi tiga dengan gaya kognitif field independent
(FI). Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitian
ditentukan melalui purposive sampling dan didasarkan pada beberapa kriteria,
yakni : (1) berada pada kategori gaya kognitif yang akan diteliti (field dependent
atau field independent), (2) hasil jawaban tes tertulis siswa berdasarkan indikator
van Hiele yang membagi siswa ke dalam tiga kelompok, (3) memiliki kemampuan
berkomunikasi yang baik (berdasarkan informasi yang diperoleh dari guru dan
hasil observasi kegiatan belajar mengajar). Penelitian ini mengambil tiga orang
siswa dari kategori field dependent (FD) dan tiga orang siswa dari kategori field
independent (FI) sebagai subyek penelitian. Teknik pengumpulan data yang
digunakan adalah (1) metode tes dan (2) metode wawancara semi terstruktur yang
dilakukan kepada subyek yang telah terpilih. Teknik analisis data meliputi reduksi
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Validasi data dilakukan dengan
triangulasi metode yang membandingkan data tes tertulis dan data wawancara
terhadap tiga subyek FD dan dua subyek FI, sedangkan satu subyek FI dilakukan
dengan triangulasi waktu dengan membandingkan data dari dua wawancara
sebagai bagian dari perpanjangan keikutsertaan.
Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Deskripsi tingkat berpikir subyek
dengan kategori gaya kognitif FD adalah: (a) Subyek SDA berada pada tingkat
berpikir visualisasi (tingkat 0) dengan indikator kemampuan yang muncul adalah
subyek dapat mengidentifikasi kedudukan garis-garis sejajar, dan garis-garis
berpotongan berdasarkan gambar, (b) Subyek SDB dan SDC berada pada tingkat
berpikir yang sama, yaitu tingkat berpikir pra analisis (tingkat 1 yang belum
sempurna) dengan indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat
mengidentifikasi kedudukan garis-garis sejajar, garis-garis berpotongan, dan
garis-garis bersilangan berdasarkan gambar; (2) Deskripsi tingkat berpikir subyek
dengan kategori gaya kognitif FI adalah: (a) Subyek SIA berada pada tingkat
berpikir visualisasi (tingkat 0) dengan indikator kemampuan yang muncul adalah
subyek dapat mengidentifikasi kedudukan garis-garis sejajar berdasarkan gambar,
dapat mengidentifikasi kedudukan garis-garis berpotongan berdasarkan gambar
pada kedudukan tertentu saja karena pengidentifikasian yang dilakukan subyek
tidak lengkap, (b) Subyek SIB berada pada tingkat berpikir analisis (tingkat 1)
dengan indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi
kedudukan garis-garis sejajar, garis-garis berpotongan, dan garis-garis bersilangan
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berdasarkan gambar dengan pemahaman konsep dari kedudukan garis-garis
sejajar dan kedudukan garis-garis bersilangan tidak sebatas pada tampilan gambar
karena subyek mengerti bahwa kedudukan garis-garis sejajar dan garis-garis
berpotongan sebidang sedangkan kedudukan garis-garis yang bersilangan tidak
sebidang. Pada persoalan yang berkaitan dengan penentuan jarak titik ke garis,
SIB dapat menentukan proyeksi titik ke garis, (c) Subyek SIC berada pada tingkat
pra deduksi informal (tingkat 2 yang belum sempurna) dengan kemampuan
indikator yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi kedudukan garisgaris sejajar, garis-garis berpotongan, dan garis-garis bersilangan berdasarkan
gambar, subyek dapat menyebutkan alasan mengenai kedudukan garis
berdasarkan letak bidangnya, dan SIC dapat membuat kesimpulan dengan
memberikan penjelasan informal berdasarkan informasi yang diberikan.
Kata Kunci: tingkat berpikir, van Hiele, gaya kognitif, field dependent, field
independent.
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ABSTRACT

Nor Khoiriyah. K1308025. ANALYSIS
BASED THE V
-DIMENSIONAL
MATERIAL VIEWED OF COGNITIVE STYLE FIELD DEPENDENT
AND FIELD INDEPENDENT (Research Conducted at The SMA Negeri 1
Mojolaban Class X in The Academic Year Of 2012/2013). Thesis, Surakarta:
Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, January 2013.
The purpose of this research are to describe: (1) the level of high school
student s thinking based the van Hiele theory in the three-dimensional material
with the cognitive style of field dependent (FD) and (2) the level of high school
student s thinking based the van Hiele theory in the three-dimensional material
with cognitive style field independent (FI). This research is descriptive qualitative.
Research subjects determined through purposive sampling and based on several
criteria: (1) in the category of cognitive style (field dependent or field
independent), (2) the results of the writing test, (3) have good communication
skills (based on information of teacher and result of learning activities
observarion). The research took three students from the category field dependent
(FD) and three students from the category field independent (FI) as research
subjects.The techniques of collecting data were used are (1) test method and (2)
semi-structured interviews were done to subjects who had been selected. The
techniques of analysis data consist of three activities, data reducition, present the
data, and getting the conclusions. Data validation was done by triangulation
method that comparing of data written test and interview data for three subjects
FD and two subjects FI, whereas one subject FI done by triangulation time by
comparing data from the two interviews as part of the extension participate.
The results of the research: (1) Description of the level subject thinking
with FD cognitive style categories were: (a) Subject SDA was on visualization
level (level 0) with a capacity indicator that appears were the subject could
identify the position of parallel and intersecting lines based the picture , (b)
Subject SDB and SDC were on pre-analytical level (level 1 is not perfect) with a
capacity indicator that appears were the subject could identify the position of
parallel, intersecting, and intercrossing lines based the picture;(2) Description of
the level subject s thinking with FI cognitive style categories were: (a) Subject
SIA was on visualization level (level 0) with with a capacity indicator that appears
were the subject could identify the position of parallel lines, could identify the
position of intersecting lines based the picture on the particular position because
complete identify,(b) Subject SIB was on analytical level (level 1)
with a capacity indicator that appears were the subject could identify the position
of parallel, intersecting, and intercrossing lines based the picture with the
understanding of the concept of parallel lines and cross not limited to image,
because he was understands that position parallel and intersecting lines coplanar
while the position of intercrossing lines do
. On the problem that
related of to point-to-line spacing, SIB could determine projections point to a
line,c) Subject SIC was on pre deduction informal level (level 2 is not perfect)
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with a capacity indicator that appears were the subject could identify the position
of parallel, intersecting, and intercrossing lines based the picture, the subject could
mention the reasons for the position lines based on the location of plane, and she
could conclude by giving informal arguments based information on the
information provided.
Keywords: level of thinking, van Hiele, cognitive style, field dependent, field
independent.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Dalam dunia pendidikan, matematika merupakan materi pelajaran yang
penting dan tidak dapat ditinggalkan baik pada jenjang sekolah dasar, sekolah
menengah, hingga perguruan tinggi. Manfaat mempelajari matematika luas, salah

utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan
keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada anak-anak. Matematika juga
memainkan peran penting di sejumlah bidang ilmiah lain, seperti fisika, teknik,
dan statistik

333).

Dalam KBBI tertulis salah satu cabang matematika yang menerangkan
tentang sifat-sifat, garis, sudut, bidang dan ruang adalah geometri (Depdiknas,
2008:442). Abdussakir (2010) menyatakan bahwa pada dasarnya geometri
mempunyai peluang yang sangat besar untuk dipahami oleh siswa. Hal ini karena
ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka masuk sekolah,
misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang. Meskipun demikian, bukti-bukti di
lapangan menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu
ditingkatkan. Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and
Science Study terhadap siswa tingkat 8 pada tahun 2007 menunjukkan nilai skala
rata-rata kemampuan matematika siswa di Indonesia adalah 397. Nilai ini berada
di bawah nilai skala rata-rata kemampuan matematika dari 59 negara yang
diikutkan dalam penelitian, yaitu 500 (TIMMS, 2008:35). Laporan tersebut juga
menunjukkan bahwa kemampuan geometri siswa di Indonesia lebih rendah jika
dibandingkan dengan materi matematika lain seperti aljabar (algebra), bilangan
(number), maupun data and chance (TIMSS, 2008: 121).
Salah satu materi geometri yang dipelajari siswa kelas X SMA adalah
dimensi tiga. Pada materi ini siswa diajarkan bagaimana menentukan kedudukan
dan jarak yang melibatkan titik, garis, bidang dalam bangun ruang. Menurut Al
Krismanto (2004:1) pembelajaran pada materi ini lebih banyak ditekankan kepada
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fakta-fakta yang dipelajari secara parsial, dan perhitungan yang mendasari
pokoknya, untuk mengerjakan soal demikian perlu dilakukan langkah

materi tentang dimensi tiga. Kurangnya penguasaan materi tersebut didukung
salah satu data laporan BSNP (2010) yang menyebutkan persentase penguasaan
materi soal menghitung jarak titik ke garis / jarak titik ke bidang di SMA Negeri 1
Mojolaban pada Ujian Nasional tahun pelajaran 2009/2010 adalah 40,32% untuk
paket A dan 61,29 % untuk paket B. Hasil ini menempati lima persentase terendah
dari 40 persentase penguasaan materi soal matematika pada materi lain.
Lemahnya penguasaan materi geometri pada dimensi tiga kemungkinan
disebabkan karena pemahaman konsep siswa yang belum maksimal.
Berdasarkan teori van Hiele, siswa akan melalui lima tingkat berpikir
dalam memahami geometri. Masing-masing tingkat berpikir memiliki kriteria
tertentu yang terdiri atas tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2
(deduksi informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). Pada tingkat 0, siswa
mulai mengenali dan menamai bentuk geometri didasarkan dari tampilannya
secara visual. Misalnya, siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar
berdasarkan gambar. Pada tingkat 1, siswa mampu menganalisis suatu ide atau
bentuk geometri, mengenali sifat-sifat dari bentuk geometri sehingga dapat
menemukan karakteristiknya. Misalnya, siswa dapat menentukan jarak dari dua
garis sejajar dengan menentukan proyeksi salah satu titik pada dua garis yang
saling sejajar. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa tidak lagi melihat hanya
berdasarkan tampilan visual, tapi mulai menganalisis suatu ide geometri jika
diterapkan pada kedudukan garis. Pada tingkat 2, siswa dapat menghubungkan
konsep-konsep yang diterima untuk membuat suatu kesimpulan. Definisi dapat
dipahami, argumen informal dapat diberikan dan dipahami. Misalnya siswa dapat
menyimpulkan bahwa garis proyektor merupakan segmen garis terpendek yang
menghubungkan kedudukan titik dan garis pada bangun ruang. Pada tingkat 3,
siswa memahami arti deduksi dan aturan-aturan dari postulat, teorema, dan
pembuktian. Siswa memahami interaksi antara syarat perlu dan syarat cukup dan
memiliki peluang untuk membuktikan suatu teorema lebih dari satu cara.
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Misalnya, siswa dapat membuktikan ketegaklurusan garis proyektor berdasar
aksioma atau teorema. Pada tingkat 4 (rigor), siswa dapat bekerja pada sistem
aksioma yang bermacam-macam dan menyadari hubungan dari aksioma-aksioma
tersebut.
Masing-masing tingkat berpikir siswa memiliki kriteria tertentu. Siswa
hanya dapat mengerti materi geometri yang sesuai dengan tingkat berpikirnya.
Perbedaan kriteria pada setiap tingkat berpikir menyebabkan siswa berbeda dalam
memahami dan menyelesaikan permasalahan pada materi dimensi tiga. Sehingga
masing-masing tingkat berpikir siswa tersebut dapat dilihat dari jawaban siswa
ketika menyelesaikan soal.
Dalam

menyelesaikan

soal

geometri

siswa

perlu

menganalisis

permasalahan yang ada, kemudian menyesuaikannya dengan informasi yang
pernah diberikan selama pembelajaran. Masing-masing siswa tentu akan berbeda
dalam menyusun dan mengolah informasi yang mereka dapatkan. Perbedaan antar
siswa dalam menyusun dan mengolah informasi pada materi geometri bisa
dikarenakan perbedaan gaya kognitifnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Witkin

Dengan
demikian, gaya kognitif akan mempengaruhi masing-masing siswa dalam
memahami materi dan permasalahan geometri karena siswa memiliki cara yang
khas dalam menyusun dan mengolah informasi selama mempelajari materi
geometri tersebut.
Salah satu gaya kognitif yang dikemukakan para ahli psikologi dan
pendidikan adalah gaya kognitif field dependent (FD) dan field independent (FI).
Menurut Desmita (2009), siswa yang memiliki gaya kognitif FD cenderung
menerima suatu pola sebagai suatu keseluruhan. Mereka sulit untuk memfokuskan
diri pada satu aspek dari suatu situasi, mereka juga kesulitan dalam menganalisis
informasi menjadi bagian-bagian yang berbeda. Siswa FD cenderung kesulitan
dalam memproses informasi yang diberikan, kecuali informasi tersebut telah
diubah atau dimanipulasi kedalam bentuk yang biasa mereka kenal. Siswa FD
cenderung memerlukan instruksi atau petunjuk yang lebih jelas mengenai
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bagaimana memecahkan masalah. Mereka memiliki kesulitan dalam mempelajari
materi terstruktur dan butuh analisis seperti materi pada kedudukan dan jarak pada
dimensi tiga. Meskipun demikian, mereka memiliki ingatan yang baik terhadap
informasi-informasi sosial dan juga pada materi dengan muatan sosial.
Sebaliknya, siswa FI lebih dapat menerima bagian-bagian terpisah dari suatu pola
yang menyeluruh dan mampu menganalisa pola kedalam komponen-komponenya.
Siswa FI memiliki kemampuan lebih baik dalam menganalisis informasi
kompleks, tidak terstruktur, dan mampu mengorganisasinya untuk memecahkan
masalah. Siswa FI cenderung menguasai materi matematika yang membutuhkan
analisis dibandingkan materi dengan muatan sosial.
Dengan memperhatikan kecenderungan siswa FI yang lebih mampu
menganalisis dan menguasai materi matematika, tidak mengherankan jika siswa
FI akan memiliki tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam memahami materi
dimensi tiga dibandingkan siswa FD. Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan bahwa siswa FD memiliki tingkat berpikir lebih tinggi atau sama
dengan tingkat berpikir siswa FI. Hal ini bisa terjadi selama informasi dari materi
serta permasalahan yang terdapat pada dimensi tiga mampu diubah kedalam
bentuk yang bisa dia mengerti sesuai dengan tingkat berpikirnya.
Informasi mengenai tingkat berpikir siswa baik yang memiliki gaya
kognitif FD maupun FI akan memberikan pengetahuan baru bagi guru. Guru akan
mendapat gambaran bahwa beberapa siswa mungkin membutuhkan bantuan
dalam menentukan konsep penting dari materi yang diajarkan. Bukan berarti
mereka kurang cerdas, tetapi karena gaya kognitifnya yang cenderung menerima
informasi dari suatu materi secara umum dan kesulitan dalam melakukan analisis
matematis. Oleh karena itu, apabila guru mengetahui tingkat berpikir siswa dalam
mempelajari kedudukan dan jarak pada dimensi tiga serta gaya kognitifnya, maka
guru dapat menentukan strategi dalam mengarahkan siswa menuju tingkat berpikir
yang lebih tinggi dengan harapan lebih dapat menguasai konsep dari materi
dimensi tiga yang telah diberikan.
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B. Rumusan Masalah
Berdasarkan

latar

belakang

yang

diuraikan

sebelumnya,

maka

permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:
1.

Bagaimana tingkat berpikir siswa pada materi dimensi tiga berdasarkan teori
van Hiele untuk siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban yang memiliki gaya
kognitif field dependent ?

2.

Bagaimana tingkat berpikir siswa pada materi dimensi tiga berdasarkan teori
van Hiele untuk siswa kelas X SMA Negeri 1 Mojolaban yang memiliki gaya
kognitif field independent ?

C. Pembatasan Masalah
Batasan masalah dalam penelitian ini adalah:
1.

Tingkat berpikir siswa berdasarkan pada teori van Hiele yang terdiri tingkat 0
(visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 (deduksi informal), dan tingkat 3
(deduksi).

2.

Penelitian dilakukan di kelas X Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1
Mojolaban tahun ajaran 2011/2012.

3.

Pembelajaran matematika dibatasi pada materi dalam pokok bahasan
geometri mengenai kedudukan titik, garis dan bidang serta mengenai jarak
yang diaplikasikan pada kubus.

4.

Gaya kognitif dalam penelitian ini dibatasi pada gaya kognitif yang dibagi
kedalam dua bagian, yaitu gaya field dependent (FD) dan field independent
(FI).

D. Tujuan Penelitian
Bedasarkan perumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Untuk mendeskripsikan tingkat berpikir siswa SMA berdasarkan teori van
Hiele pada materi dimensi tiga dengan gaya kognitif field dependent (FD)

2.

Untuk mendeskripsikan tingkat berpikir siswa SMA berdasarkan teori van
Hiele pada materi dimensi tiga dengan gaya kognitif field independent (FI)
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E. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1.

Memberikan informasi kepada guru dan calon guru mengenai tingkat berpikir
geometri siswa SMA yang memiliki gaya kognitif field dependent (FD) pada
materi dimensi tiga.

2.

Memberikan informasi kepada guru dan calon guru mengenai tingkat berpikir
geometri siswa SMA yang memiliki gaya kognitif field independent (FI)
pada materi dimensi tiga

3.

Bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk
penelitian lanjutan atau penelitian lain yang berkaitan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
7

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori
1. Hakekat Matematika
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa,
atematika adalah ilmu tentang bilangan, hubungan antara bilangan, dan
prosedur operasional yang digunakan dalam penyelesaian masalah mengenai
).
Sedangkan Soejadi (2000: 11) mengemukakan bahwa ada beberapa
definisi dari matematika, yaitu sebagai berikut:
1) Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan eksak dan terorganisir
secara sistematik.
2) Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi.
3) Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan
berhubungan dengan bilangan.
4) Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan
masalah tentang ruang dan bentuk.
5) Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logik.
6) Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat.
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa matematika
adalah cabang ilmu pengetahuan tentang bilangan-bilangan, struktur-struktur
logika, masalah tentang ruang dan bentuk, serta konsep-konsep yang saling
berhubungan satu sama lain untuk penyelesaian masalah.

2. Pengertian Belajar
Menurut Von Glaserfelf (1997), belajar berarti mengkonstruksikan
pengetahuan secara menyeluruh, dengan mengeksplorasi dan menengok kembali
materi yang kita pelajari dan bukan dengan cepat pindah dari satu topik seperti
pada pendekatan pengajaran langsung (Muijs & Reynold, 2008:98). Menurut
Muhibbin (2005:68), belajar adalah tahapan perubahan seluruh tingkah laku
individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses kognitif.
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Dari dua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu
proses untuk membentuk pengetahuan secara menyeluruh dengan mengumpulkan
informasi dari materi yang telah dipelajari sebagai hasil pengalaman dan interaksi
terhadap lingkungan belajar.

3. Geometri
kan
sifatgeometri pada jenjang SMA adalah materi tentang dimensi tiga. Dalam dimensi
tiga siswa diingatkan kembali materi yang pernah diajarkan saat SMP mengenai
bangun ruang seperti kubus, balok, limas, dan prisma. Selain itu, materi tentang
bidang-bidang datar seperti segiempat dan segitiga juga digunakan sebagai materi
prasyarat yang banyak digunakan dalam permasalahan yang terdapat pada materi
dimensi tiga.
Pada

penelitian ini standar kompetensi yang digunakan pada materi

dimensi tiga merupakan standar kompetensi yang terdapat di SMA Negeri 1
Mojolaban yaitu menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan
titik, garis, dan bidang dalam ruang dimensi tiga. Adapun kompetensi dasarnya
adalah sebagai berikut.
a. Menentukan kedudukan, jarak, dan besar sudut yang melibatkan titik, garis,
dan bidang dalam ruang dimensi tiga.
b. Menentukan jarak dari titik ke garis dan dari titik ke bidang dalam ruang
dimensi tiga.
Materi geometri pada jenjang SMA diarahkan pada pola pikir deduktif.
Pola pikir deduktif merupakan salah satu tujuan yang bersifat formal yang
memberi tekanan kepada penataan nalar (Soedjadi, 2000:45). Siswa mulai dilatih
untuk menggunakan aturan formal berupa aksioma atau teorema dalam
penyelesaian masalah. Aksioma merupakan pernyataan yang dapat diterima tanpa
perlu dibuktikan. Istilah ini juga seringkali disebut sebagai postulat. Sedangkan
teorema merupakan pernyataan yang dapat diterima dengan harus adanya
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pembuktian dengan menggunakan definisi atau aksioma-aksioma. Istilah ini juga
sering disebut sebagai dalil (Haryono, 1999: 2).
Dalam materi kedudukan titik, garis, dan bidang pada bangun ruang
terdapat beberapa istilah yang akan digunakan. Pengertian serta arti dari beberapa
istilah tersebut antara lain:
a. Titik
Titik merupakan suatu pengertian pangkal tidak didefinisikan. Suatu titik
disajikan dengan huruf besar A, B, C, ...

Antara titik yang satu dengan titik lainnya dianggap terdapat relasi kongruensi,
yaitu relasi sama bentuk dan sama besarnya.
b. Garis
pengertian pangkal yang tidak
didefinisikan. Suatu garis disajikan dengan menggunakan kepala anak panah
yang arahnya berlawanan dan diletakkan pada kedua ujung-ujungnya.
l
A

B

Gambar 2.1 Garis AB atau

atau Garis l

Beberapa aksioma yang terkait mengenai garis:
a) Aksioma 1 : Setiap garis adalah himpunan titik-titik.
b) Aksioma 2 : Untuk sembarang dua titik yang berbeda, terdapat dengan tepat
satu garis yang memuat titik itu.
c) Aksioma 3 : Setiap garis memuat paling sedikit dua titik yang berbeda
(Haryono, 1999: 4-5)
c. Bidang
Suatu

bidang

datar

merupakan

pengertian

pangkal

yang

tidak

didefinisikan. Bidang dianggap sebagai sesuatu permukaan yang rata, seperti
permukaan lantai, meja, dan lain-lain.
Aksioma yang terkait dengan bidang antara lain:
1) Setiap bidang adalah himpunan titik-titik.
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2) Melalui tiga titik yang berbeda dan tidak terletak pada satu garis, hanya
dapat dibuat satu bidang.
Dalam geometri ruang suatu garis memotong suatu bidang atau bidang
memotong garis jika terdapat satu titik berserikat yang sekaligus terletak pada
garis dan bidang itu. Selain itu juga terdapat teorema yang menyatakan bahwa
melalui tiga buah titik yang tidak terletak pada satu garis hanya dapat dibuat
satu bidang.
Suatu bidang disajikan dengan menggambarkan sebagai segiempat

tiga titik yang terletak padanya pula
l
B

A
C

m

(Haryono, 1999: 26-27)
d. Kubus
Salah satu bangun ruang yang telah dipelajari siswa SMP dan
dipelajari kembali pada jenjang SMA adalah kubus. Kubus merupakan bangun
ruang yang dibatasi oleh enam bidang berbentuk persegi yang kongruen (sama
dan sebangun). Keenam persegi ini masing-masing disebut sisi atau bidang sisi
kubus. Kubus disebut juga bidang enam beraturan atau heksahedron.
Perhatikan gambar di bawah ini

Gambar 2.3 Kubus ABCD.EFGH
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Gambar 2.3 di atas merupakan sebuah kubus ABCD.EFGH. Pada
kubus di atas, terdapat 6 bidang sisi berbentuk persegi, yaitu sisi ABCD,
EFGH, BCGF, ADHE, ABFE, dan CDHG; terdapat 12 rusuk yang sama
panjang, yaitu

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

, dan

;

terdapat 8 titik sudut, yaitu A, B, C, D, E, F, G, dan H.
Komponen- komponen kubus yang lain adalah sebagai berikut. Pada
Gambar 2.3, dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Bidang alas atau bidang dasar: ABCD.
2) Bidang atas atau bidang atap: EFGH.
3) Bidang sisi tegak atau sisi tegak: ABFE, BCGF, DCGH, dan ADHE.
4) Diagonal bidang atau diagonal sisi:

,

,

, dan seterusnya.

5) Bidang diagonal: ACGE, BDHF, CDEF, dan seterusnya.
6) Diagonal ruang:

,

,

, dan

e. Kedudukan garis dalam ruang
Kedudukan dua garis atau lebih dalam suatu ruang ada tiga
kemungkinan, yaitu:
1) Dua garis sejajar
Dua garis dalam ruang dikatakan sejajar apabila kedua garis tersebut
sebidang dan tidak mempunyai titik persekutuan.
2) Dua garis berpotongan
Dua buah garis dalam ruang dikatakan berpotongan jika kedua garis
tersebut sebidang dan keduanya memiliki tepat satu titik persekutuan.
3) Dua garis bersilangan
Dua garis dalam ruang dikatakan bersilangan apabila kedua garis tersebut
tidak sebidang atau tidak terletak pada satu bidang.
f. Kedudukan Garis Terhadap Bidang dalam ruang
Kedudukan suatu garis terhadap bidang ada tiga macam, yaitu garis
sejajar bidang, garis berpotongan dengan bidang, dan garis terletak pada
bidang.
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Perhatikan gambar di bawah ini:
g

g

g
Gambar 2.5 Garis g Berpotongan Dengan Bidang

Gambar
1) Garis sejajar bidang
apabila garis g dan
(Perhatikan gambar 2.4).
2) Garis berpotongan dengan bidang

titik persekutuan (Perhatikan Gambar 2.5).
3) Garis terletak pada bidang

garis g juga terletak pada

).

g. Kedudukan Dua Bidang dalam Ruang
Garis potong

Berimpit Dengan B
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1) Dua bidang sejajar
Dua bidang dalam ruang dikatakan sejajar apabila kedua bidang tersebut
tidak mempunyai titik persekutuan. (Perhatikan gambar 2.7)
2) Dua bidang berpotongan
Dua bidang dalam

ruang dikatakan berpotongan apabila kedua bidang

tersebut mempunyai tepat satu garis persekutuan. Pada gambar 2.8, bidang

3) Dua bidang berimpit
Dua bidang dikatakan saling berimpit apabila setiap titik pada bidang yang
satu juga terletak pada bidang lain. Pada gambar 2.9,

(Siswanto, 2005:289-321)
h. Jarak
Definisi jarak antara dua buah bangun adalah panjang segmen

garis

penghubung terpendek yang menghubungkan satu titik pada bangun pertama
dengan titik lain pada bangun kedua.
P
P

Q

P2

P1

g

P3

Gambar 2.10 Jarak Antara Dua Titik
Gambar 2.11 Jarak Antara Titik dan Garis

A P B

P
H

g

h
H A1 P 1 B 1

P1

Gambar 2.13 Jarak antara dua garis sejajar
Gambar 2.12 Jarak Antara Titik dan Bidang
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Berikut ini disajikan beberapa teorema tentang jarak:
1) Jarak antara titik P dan titik Q yang berlainan adalah

panjang

segmen garis PQ. (Perhatikan Gambar 2.10)
2) Jarak antara titik P dan garis g dengan P di luar g adalah panjang
segmen garis tegak lurus dari titik P ke garis g.
Pada gambar 2.11 titik P 1 pada garis g. Jika dari titik P ditarik segmen garis
PP1 dengan P1 pada g dan PP 1 g, maka P1 disebut proyeksi titik P pada g.
pada gambar tersebut titik P1 adalah proyeksi titik P pada garis g karena
1

pada g. titik P 1 juga disebut titik kaki garis tegak lurus dari

titik P pada garis g. Segmen garis

disebut proyektor.

3) Jarak antara titik P dan dan bidang H, P di luar H, adalah panjang
segmen garis tegaklurus dari titik P ke bidang H.
Pada Gambar 2.12 satu titik diproyeksikan tegak lurus dengan bidang,
misal bidang H. Caranya dengan membuat segmen garis tegak lurus dari
titik P ke bidang H. Titik P1 yang merupakan titik potong antara proyektor
(garis melalui P tegak lurus bidang H) dengan bidang H merupakan titik
kaki garis tegak lurus dari P ke bidang H. Titik P1 tersebut merupakan
proyeksi titik P pada bidang H.
4) Jarak antara dua garis g dan h yang sejajar adalah jarak antara
sebarang titik pada salah satu garis ke garis

lainnya. (Perhatikan

Gambar 2.13)
(Al Krismanto, 2004:6-10)

4. Tingkat Berpikir Berdasarkan Teori van Hiele
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tingkat diartikan sebagai tinggi
rendah martabat (kedudukan, jabatan, kemajuan, peradaban.dsb); pangkat, derajat;
taraf; kelas. Sedangkan berpikir adalah menggunakan akal budi untuk
mempertimbangkan dan memutuskan sesuatu; menimbang-nimbang dalam
ingatan (2008:1469). Santrock berpendapat bahwa berpikir melibatkan manipulasi
dan transformasi informasi dalam memori dengan tujuan membentuk konsep,
alasan, pikiran kritis, dan penyelesaian masalah (2007:294). Sedangkan Ngalim
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Purwanto (2010
ma
Berdasarkan

pengertian-pengertian

tentang

berpikir,

maka

dapat

dirumuskan bahwa tingkat berpikir pada penelitian ini merupakan tingkat
keaktifan siswa yang melibatkan perubahan dan perpindahan informasi dalam
memori

dengan

tujuan membentuk

konsep,

membuat kesimpulan,

dan

penyelesaian masalah.
Dalam belajar geometri terdapat lima tingkat berpikir yang telah
ditemukan oleh sepasang suami istri dari Belanda Dina van Hiele-Geldof dan
Piere Marrie van Hiele. Berdasarkan teori van Hiele tersebut siswa akan melalui
lima tingkat berpikir dalam memahami materi geometri, yaitu: tingkat 0
(visualisasi), tingkat 1 (Analisis), tingkat 2 (Deduksi informal), tingkat 3
(deduksi), dan tingkat 4 (rigor).
a. Tingkat 0 (Visualisasi)
Van Hiele menyatakan bahwa obyek pemikiran pada tingkat 0 adalah
bentuk dan seperti apa bentuk itu terlihat. Pada tingkat ini siswa mulai
mengenali dan menamai bentuk-bentuk geometri didasarkan pada karakteristik
dari tampilannya secara visual. Siswa tidak terfokus pada sifat-sifat obyek yang
diamati, tetapi memandang obyek sebagai keseluruhan. Siswa belum mampu
menyatakan sifat-sifat dari suatu bentuk maupun ide geometri secara jelas (Van
de Walle, 2001:309). Pada tingkat ini siswa memandang ruang hanya sebagai
sesuatu yang ada di sekitar mereka. Konsep geometri lebih dipandang sebagai
satu kesatuan, siswa belum mampu menganalisis pada bagian-bagiannya
(Crowley,

1987:2).

Hoffer

(1981)

mengemukakan

beberapa

contoh

ketrampilan dasar geometri yang muncul, seperti: kemampuan melihat bentuk,
mengenali informasi pada gambar, mampu membuat sketsa obyek geometri.
Misalnya siswa yang berada pada tingkat 0 dapat mengidentifikasi kedudukan
garis sejajar berdasarkan gambar.
b. Tingkat 1 (Analisis)
Pada tingkat analisis, van Hiele berpendapat bahwa siswa mulai
mengenali sifat-sifat dari gambar maupun ide geometri (Hoffer, 1981:14).

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
16

Sifat-sifat yang ditemukan ini kemudian digunakan untuk mengelompokkan
bentuk-bentuk geometri.

Bentuk-bentuk geometri ini diamati dan dikenali

berdasarkan bagian-bagiannya. Meskipun demikian, hubungan antar bentuk
geometri dan sifat-sifatnya belum dapat dijelaskan oleh siswa (Crowley,
1987:2). Keterampilan dasar geometri yang muncul menurut Hoffer (1981)
seperti kemampuan dalam mengidentifikasi gambar sebagai bagian dari
gambar yang lebih besar, mendeskripsikan dengan benar berbagai sifat pada
gambar, memahami bahwa sifat obyek geometri dapat digunakan untuk
membedakan obyek geometri. Misalnya, siswa dapat menentukan proyeksi
salah satu titik pada garis sejajar untuk mencari jaraknya.
c. Tingkat 2 (Deduksi Informal)
Pada tingkat deduksi informal, van Hiele berpendapat bahwa siswa
dapat membangun hubungan antara sifat-sifat bentuk geometri baik dalam
suatu gambar maupun diantara beberapa gambar (Crowley, 1987:3). Definisi
dapat dipahami, argumen informal dapat diberikan dan dipahami. Meskipun
demikian, siswa pada tahap ini belum memahami arti deduksi secara
keseluruhan atau belum memahami aturan dari aksioma. Siswa yang berada
pada tingkat 2 secara logis dapat mengurutkan bentuk geometri dan memahami
hubungan diantara beberapa ide-ide geometri (Hoffer, 1981:14). Misalnya
siswa dapat menyimpulkan bahwa garis proyektor merupakan segmen garis
terpendek yang merupakan jarak titik ke garis pada bangun ruang.
d. Tingkat 3 (Deduksi)
Van Hiele menyatakan bahwa pada tingkat 3 siswa memahami arti
deduksi dan aturan-aturan dari postulat, teorema dan pembuktian (Hoffer,
1981:14). Hasil dari pemikiran siswa pada tingkat ini adalah sistem deduktif
aksiomatik dari geometri yang berarti bahwa siswa sudah dapat membuktikan
dengan dasar aksioma maupun teorema (van de Wall, 2001:310). Siswa yang
berada pada tingkat 3 memahami interaksi antara syarat perlu dan syarat cukup
dan memiliki peluang untuk membuktikan suatu teorema lebih dari satu cara
(Crowley, 1987:3). Misalnya, siswa dapat membuktikan ketegaklurusan garis
proyektor berdasar aksioma atau teorema.
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e. Tingkat 4 (Rigor)
Van Hiele menyatakan bahwa hasil pemikiran siswa pada tingkat 4
adalah perbandingan dan perbedaan yang terdapat pada sistem aksioma dalam
geometri (Van de Wall, 2001:310). Pada tingkat ini siswa tidak hanya
melakukan pengambilan kesimpulan berdasarkan suatu sistem tapi sistem
itulah yang menjadi kajiannya. Siswa dapat bekerja pada sistem aksioma yang
bermacam-macam, geometri non-Euclid dapat dipelajari, serta perbedaan
sistem dapat dibandingkan. Geometri dipandang secara abstrak (Crowley,
1987:3). Hoffer (1981) menyatakan bahwa pemahaman tingkat rigor jarang
bisa dicapai oleh siswa-siswa SMA. Hal tersebut didukung oleh data yang
ditemukan Sunardi (2002) yang melakukan penelitian terhadap 387 siswa
SMUN di Jember. Sunardi (2002) menemukan bahwa 4,47% siswa berada
pada tingkat perkembangan previsualisasi (belum dapat diklasifikasikan ke
dalam salah satu tingkat berpikir van Hiele); 31,52% pada tingkat visualisasi
(tingkat 0); 40,05% pada analisis (tingkat 1) ; 13,44% pada deduksi informal
(tingkat 2); 0,52% pada deduksi (tingkat 3), 0% pada rigor (tingkat 4).
Van Hiele menjelaskan bahwa tingkat berpikir dalam geometri itu
berurutan yang berarti bahwa untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, siswa
perlu melalui tingkat berpikir sebelumnya secara urut. Kemajuan tingkat
berpikir siswa menuju tingkat berpikir yang lebih tinggi lebih dipengaruhi oleh
strategi pembelajaran daripada umur. Masing-masing tingkat berpikir memiliki
bahasa simbol (linguistic symbol) untuk dapat memahami sistem relasi yang
terdapat pada materi geometri (Crowley, 1987).
Di bawah ini disajikan indikator tingkat berpikir berdasarkan teori van
Hiele yang telah disesuaikan dengan materi dimensi tiga terutama mengenai
kedudukan titik, garis, dan bidang serta jarak antara titik, garis, dan bidang
dalam ruang.
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Tabel 2.1 Indikator Tingkat Berpikir Berdasarkan Teori van Hiele Pada Materi
Dimensi Tiga.
Tingkat
berpikir
Karakteristik

berdasarkan

Indikator Tingkat Berpikir

teori van
Hiele
Obyek

Tingkat 0
(visualisasi)

pemikiran

siswa

Siswa dapat mengidentifikasi

masih didominasi bentuk

kedudukan

garis

sejajar

dan seperti apa bentuk itu

bedasarkan gambar

terlihat secara visual.

Siswa dapat mengidentifikasi
kedudukan garis berpotongan
bedasarkan gambar

Siswa

mulai

mengenali

Siswa dapat mengidentifikasi

dan mengaplikasikan suatu

kedudukan garis bersilangan

ide

pada gambar.

geometri,

mendeskripsikan
Tingkat 1
(analisis)

Tingkat 2
(deduksi
informal)

dengan

Siswa

dapat

menyebutkan

benar berbagai sifat serta

alasan mengenai kedudukan

dapat

mengidentifikasi

garis

gambar

sebagai

bidangnya.

bagian

berdasarkan

dari gambar yang lebih

Siswa

besar.

proyeksi titik ke garis

siswa dapat mengurutkan

Siswa

dan mengaitkan beberapa

kesimpulan

ide-ide

memberikan penjelasan secara

geometri

secara

dapat

letak

dapat

menentukan

membuat
dengan

logis, memahami definisi,

informal

dan menarik kesimpulan

informasi yang diberikan.

dengan

Siswa dapat menentukan jarak

memberikan

argumen secara informal.

titik ke garis atau jarak dua
garis sejajar
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Siswa

memahami

deduksi
Tingkat 3
(deduksi)

sehingga

membuktikan
dengan

arti
dapat

dengan

dasar

aksioma

maupun teorema.

Siswa

dapat

membuktikan

dengan
penjelasan
berdasarkan

memberikan
secara

formal

aksioma

atau

teorema.

5. Gaya Kognitif Field Dependent (FD) dan Field Independent (FI)
Setiap siswa

berbeda dalam cara memperoleh, menyimpan, serta

menerapkan pengetahuan. Mereka dapat berbeda dalam cara pendekatan terhadap
situasi belajar, dalam cara mereka menerima, mengorgansasi dan menghubungkan
pengalaman-pengalaman
pembelajaran.

mereka

maupun

merespon

terhadap

proses

Perbedaan ini berhubungan dengan gaya kognitif seseorang.

Muhibin Syah (2005) menjelaskan bahwa istilah cognitive berasal dari kata
cognition yang padanannya knowing, berarti mengetahui. Dalam arti luas,
cognition (kognisi) ialah perolehan, penataan, dan penggunaan pengetahuan.
Istilah kognitif merupakan wilayah atau ranah psikologi manusia yang meliputi
setiap perilaku mental yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan,
pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, dan keyakinan.
Desmit
dalam penggunaan fungsi kognitif (berpikir, mengingat, memecahkan masalah,
(2009:146). Hal
ini berarti bahwa setiap individu memiliki gaya kognitif yang berbeda dalam
memproses atau menghadapi suatu tugas dan masalah khususnya geometri. Hal
ini didukung dengan pendapat Witkin (1976) yang menyatakan, The cognitive
styles are used as mediators of student geometric performance and as a tool to
understand anomalies in the hierarchy of geometric development

(Perdikaris,

2011:40).
Dalam penelitian ini, gaya kognitif adalah karakteristik atau cara khas
siswa dalam memperoleh, menyusun, dan menggunakan informasi untuk
menghadapi dan menyelesaikan permasalahan dalam suatu materi geometri
khususnya dimensi tiga.
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Gaya kognitif dalam penelitian ini dikategorikan menjadi gaya kognitif
field dependent (FD) dan field independent (FI). Desmita (2009) menjelaskan
beberapa karakter seseorang yang memiliki gaya kognitif FD dan FI. Siswa yang
memiliki gaya kognitif

FD cenderung menerima suatu pola sebagai suatu

keseluruhan. Mereka sulit untuk memfokuskan pada satu aspek dari suatu situasi,
mereka juga kesulitan dalam menganalisa pola menjadi bagian-bagian yang
berbeda. Siswa FD cenderung kesulitan dalam memproses informasi yang
diberikan, kecuali informasi tersebut telah diubah atau dimanipulasi kedalam
bentuk yang biasa mereka kenal. Siswa FD cenderung memerlukan instruksi atau
petunjuk yang lebih jelas mengenai bagaimana memecahkan masalah. Mereka
memiliki kesulitan dalam mempelajari materi terstruktur dan butuh analisis seperti
matematika. Meskipun demikian, mereka memiliki ingatan yang baik terhadap
informasi-informasi sosial dan juga pada materi dengan muatan sosial.
Sebaliknya, siswa FI lebih dapat menerima bagian-bagian terpisah dari suatu pola
yang menyeluruh dan mampu menganalisa pola kedalam komponen-komponenya.
Hal ini disebabkan karena siswa FI memiliki kemampuan lebih baik dalam
menganalisis

informasi

yang

kompleks,

tidak

terstruktur,

dan

mampu

mengorganisasinya untuk memecahkan masalah. Siswa FI lebih menguasai materi
matematika yang membutuhkan analisis dibandingkan materi dengan muatan
sosial.
Nurdin (2005) menjelaskan bahwa orang FD melihat syarat lingkungan
sebagai petunjuk dalam merespon suatu stimulus dan memandang informasi
secara umum. Sedangkan orang FI merespon suatu tugas cenderung bersandar
atau berpatokan pada syarat-syarat dari dalam diri sendiri dan mampu
menganalisanya kedalam bagian-bagian lebih rinci. Hal ini menyebabkan siswa
FD cenderung memerlukan bantuan dan penguatan (motivasi) dari luar untuk
mencapai suatu tujuan, menggunakan pendekatan penonton (melihat) beberapa
contoh untuk mencapai suatu konsep serta membuat perbedaan yang umum dan
luas antar konsep. Sebaliknya, siswa FI mampu memotivasi diri sendiri dalam
mencapai tujuan serta menggunakan pendekatan pengetesan atau mencoba-coba

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
21

dalam pencapaian suatu konsep, serta membuat perbedaan konsep yang spesifik
dengan sedikit tumpang tindih.
Untuk mengetahui apakah seorang siswa memiliki gaya kognitif FD atau
FI dapat dilakukan tes dengan menggunakan Group Embeded Figure Test
(GEFT). GEFT dirancang untuk membedakan gaya kognitif individu dengan
mencari gambar sederhana dalam suatu gambar yang kompleks. Kemampuan
individu untuk menemukan gambar sederhana tanpa terganggu atau terpengaruh
gambar kompleks menunjukkan sejauh mana gaya FD maupun FI yang
dimilikinya. Penjelasan lebih rinci mengenai GEFT dilanjutkan pada bab III
teknik dalam penentuan subyek penelitian.

B. Penelitian Yang Relevan
Adapun penelitian

yang bersesuaian dengan penelitian yang akan

dilaksanakan ini adalah sebagai berikut:
1.

Penelitian yang dilakukan Guisande et al (2007:572-577) yang berjudul
-Independent (FDI) Cognitive Style: An Analysis of
menunjukkan bahwa anak dengan gaya kognitif FI
menunjukkan hasil yang lebih baik dibandingkan anak dengan gaya kognitif
FD. Meskipun demikian, dari 4 tes (Digits Forward Test; Digits Backward
Test; Digits Symbol Test dan Visual Search and Attention Test) terdapat satu
tes yaitu Digits Forward Test dimana anak FD lebih unggul dibandingkan
anak FI. Hasil ini membuat peneliti ingin mengetahui bagaimana tingkat
berpikir siswa FD dan FI pada materi kedudukan dan jarak pada dimensi tiga
berdasarkan teori van Hiele.

2.

Using
The Kognitif Style to Explain an Anomaly in the Hierarchy of the van Hiele
Levels
kehierarkisan tingkat berpikir siswa pada materi dimensi tiga. Penelitian ini
dilakukan karena adanya temuan dari Guttierez et al (1991) yang meneliti 50
siswa dalam tiga kelompok yang sama-sama memiliki latar belakang
matematika. Beberapa siswa tidak cocok dengan model kehierarkisan van
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Hiele karena mereka lebih mahir menjawab soal-soal pada tingkat 2 daripada
tingkat 1. Penyimpangan kehierarkisan pada materi dimensi tiga juga
ditemukan oleh Aoyama (2007), Mayberry (1983), Perdikaris (1996), dan
Usiskin (1982). Perdikaris (2011) mengemukakan suatu teori bahwa pengaruh
gaya kognitif siswa dapat menjadi alasan yang mendasari munculnya
penyimpangan tersebut. Perdikaris membuat suatu teori sebagai berikut: (1)
Siswa dengan gaya kognitif Wholist-Imager cenderung berada pada tingkat 0;
(2) Siswa dengan gaya kognitif Imager-Analitic cenderung berada pada
tingkat 1; (3) Siswa dengan gaya kognitif Analitic-Verbalist cenderung berada
pada tingkat 2; (4) Siswa dengan gaya kognitif Verbalist-Wholist cenderung
berada pada tingkat 3. Berdasarkan penelitian tersebut, peneliti ingin
mengetahui tingkat berpikir siswa berdasarkan gaya kognitif FD dan FI pada
materi dimensi tiga.

C. Kerangka Pemikiran
Matematika sebagai ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan
kemampuan berpikir logis dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi sangat
penting untuk dipelajari. Salah satu cabang dari matematika adalah geometri.
Menurut van de Walle (2001) dalam mempelajari geometri siswa dapat
mengembangkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan kemampuan
keruangan mengenai dunia nyata, melatih kemampuan membaca simbol, dan
menjelaskan argumen matematika secara deduktif. Meskipun banyak manfaat
yang bisa digali dengan mempelajari geometri, tetapi bukti-bukti di lapangan
menunjukkan bahwa hasil belajar geometri masih rendah dan perlu ditingkatkan.
Berdasarkan laporan Trend in International Mathematics and Science Study
terhadap siswa tingkat 8 pada tahun 2007 menunjukkan kemampuan geometri
siswa di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan materi matematika lain
yaitu aljabar (algebra), bilangan (number), maupun data and chance (TIMSS,
2008: 121). Rendahnya hasil belajar geometri ini mungkin disebabkan karena
siswa kurang memahami konsep geometri yang telah dipelajari.
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Menurut teori van Hiele, siswa akan melalui lima tingkat berpikir dalam
mempelajari dan memahami geometri, yaitu tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1
(analisis), tingkat 2 (deduksi informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor).
Perbedaan kriteria pada setiap tingkat berpikir menyebabkan siswa berbeda dalam
memahami dan menyelesaikan permasalahan geometri. Masing-masing tingkat
berpikir siswa dapat dilihat dari jawaban siswa dalam menyelesaikan soal pada
permasalahan dimensi tiga.
Masing-masing

siswa

memiliki

jawaban

yang

berbeda

dalam

menyelesaikan soal. Perbedaan hasil jawaban siswa tergantung informasi yang
dapat diserap dan diolah siswa selama pembelajaran. Berdasarkan hasil kajian
Woolfolk dan Nicolich (2004) menunjukkan setiap siswa akan berbeda dalam
menghadapi

tugas,

tetapi

perbedaan

ini

tidak

mencerminkan

tingkat

intelegensinya. Perbedaan yang terjadi hanya sebagai ciri khas yang dimiliki siswa
untuk memproses dan mengorganisasi informasi dan sebagai bentuk respon
terhadap lingkungan belajarnya (Desmita,2009:144). Ciri khas siswa dalam
menyusun dan mengolah informasi dinamakan sebagai gaya kognitif. Perbedaan
gaya kognitif inilah yang memungkinkan siswa berbeda dalam cara memahami
materi dan menyelesaikan permasalahan yang terdapat pada soal geometri
khususnya mengenai kedudukan dan jarak dalam dimensi tiga.
Salah satu gaya kognitif yang dikemukakan para ahli psikologi dan
pendidikan adalah gaya kognitif field dependent (FD) dan field independent (FI).
Siswa yang memiliki gaya kognitif FD cenderung menerima informasi secara
umum dan kesulitan melakukan analisis secara lebih spesifik terhadap informasi
yang diterimanya. Mereka cenderung kesulitan dalam mempelajari materi
terstruktur dan butuh analisis matematis seperti materi pada kedudukan dan jarak
pada dimensi tiga. Sebaliknya, siswa FI lebih dapat menerima bagian-bagian
terpisah dari suatu informasi yang umum dan mampu menganalisais informasi
tersebut. Hal ini disebabkan siswa FI memiliki kemampuan lebih baik dalam
menganalisis informasi untuk menyelesaikan permasalahan.
Dengan memperhatikan kecenderungan siswa FI yang lebih mampu
menganalisis suatu permasalahan dibandingkan siswa FD, tidak mengherankan
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jika siswa FI akan memiliki tingkat berpikir yang lebih tinggi dalam memahami
materi geometri dibandingkan siswa FD. Meskipun demikian, tidak menutup
kemungkinan bahwa siswa FD memiliki tingkat berpikir lebih tinggi atau sama
dengan tingkat berpikir siswa FI. Hal ini bisa terjadi selama informasi dari
permasalahan yang diterima siswa FD mampu diubah kedalam bentuk yang bisa
dia mengerti sesuai dengan tingkat berpikirnya.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tingkat berpikir siswa
dengan gaya kognitif FD dan FI. Apabila guru mengetahui tingkat berpikir siswa
dan gaya kognitifnya, maka guru dapat menentukan konsep penting dari materi
yang diajarkan sesuai dengan tingkat berpikirnya. Selanjutnya, guru juga dapat
menentukan strategi dalam mengarahkan siswa menuju tingkat berpikir yang lebih
tinggi dalam mempelajari dan memahami materi dimensi tiga.

Di bawah ini disajikan bagan kerangka berpikir siswa sebagai berikut:
Tingkat berpikir
Masalah
Hasil

van Hiele

belajar

geometri rendah

Siswa
FD

Tingkat 0

dan pemahaman
konsep
dimensi

materi

Tingkat 1
FI

tiga

Tingkat 2

belum maksimal
Tingkat 3

Gambar 2.14 Bagan Kerangka Berpikir
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian
1. Tempat Penelitian
Tempat yang dipilih untuk kegiatan penelitian adalah Sekolah Menengah
Atas (SMA) Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2011/2012 semester genap.

2. Waktu Penelitian
Waktu penelitian akan dibagi menjadi tiga tahap yaitu:
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini peneliti akan melakukan kegiatan-kegiatan berupa
permohonan pembimbing, pra survey, pengajuan proposal penelitian,
pembuatan permohonan ijin penelitian di SMA Negeri 1 Mojolaban,
pembuatan instrumen penelitian, dan persiapan perlengkapan penelitian. Ini
dilakukan mulai bulan Februari sampai Mei 2012.
b. Tahap Pelaksanaan
Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan pengambilan data.
Pengambilan data dilakukan pada April sampai Juni 2012
c. Tahap Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan
Pada tahap ini peneliti melakukan penyusunan laporan dan konsultasi
dengan pembimbing. Pengolahan data dan penyusunan laporan dimulai bulan
Juli 2012.

B. Bentuk dan Strategi Penelitian
Berdasarkan tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, maka bentuk
penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan
Taylor, penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku
yang dapat diamati (Moleong, 2009:4). Sedangkan strategi penelitiannya adalah
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deskriptif, yaitu penelitian yang berkaitan dengan pengumpulan data untuk
menjawab pertanyaan mengenai status suatu hal.

C. Sumber Data

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-

(Moleong, 2009:157). Dalam penelitian ini sumber data

utama adalah data tertulis pada saat tes dan kata-kata subyek penelitian pada saat
wawancara. Sedangkan data tambahan berupa laporan tertulis hasil observasi.

D. Instrumen Penelitian

bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti (atau orang lain yang ditugasi)
dalam kegiatan pengumpulan data agar kegiatan pengumpulan data menjadi

dikumpulkan sendiri oleh peneliti sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti
sebagai instrumen utama dalam penelitian. Selanjutnya peneliti menggunakan
instrumen bantu sebagai berikut:
a. Soal tes gaya kognitif yaitu Group Embeded Figure Test (GEFT)
b. Soal tes materi geometri tentang kedudukan titik, garis, dan bidang serta jarak
pada kubus. Soal ini terdiri atas soal A, soal B, dan soal C. Soal A digunakan
untuk pengambilan data awal dalam kegiatan tes tertulis, soal B digunakan
sebagai instrumen bantu dalam pengambalian data wawancara I, sedangkan
soal C digunakan untuk intrumen bantu dalam pengambilan data wawancara II
untuk subyek tertentu.

E. Penentuan Subyek Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan maksud untuk
menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber. Dari
berbagai macam sumber yang terkumpul, peneliti menentukan subyek penelitian
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dengan menggunakan sampel bertujuan (purposive sample). Menurut Moleong,
perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi, tetapi untuk
merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Selain itu juga
untuk menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang
(2009:224).
Subyek penelitian yang akan diambil dalam penelitian ini adalah siswa
kelas X.1 dan X.2 SMA Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2011/2012. Pemilihan
ini dilakukan karena siswa tersebut telah mendapat pelajaran materi geometri
kedudukan titik, garis, dan bidang serta jarak dalam bangun ruang. Selanjutnya
peneliti menelusuri gaya kognitif siswa kelas X.1 dan X.2. Penentuan gaya
kognitif FD dan FI dilakukan dengan memberikan tes GEFT. Pemilihan subyek
penelitian juga dilakukan dengan melihat hasil tes siswa dalam menyelesaikan
soal materi geometri yang telah disusun berdasarkan indikator tingkat berpikir van
Hiele. Pertimbangan terakhir dalam pemilihan subyek adalah kemampuan siswa
dalam berkomunikasi yang dapat diperoleh dari informasi guru atau hasil
observasi saat kegiatan belajar mengajar, serta kelengkapan siswa dalam
menjawab soal pada tes tertulis. Teknik yang digunakan dalam penentuan subyek
dijelaskan sebagai berikut:
1. Group Embeded Figure Test (GEFT)
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan tingkat berpikir
siswa baik yang memiliki gaya kognitif FD maupun FI. Oleh karena itu,
pemilihan subyek tentu harus mempertimbangkan gaya kognitif yang dimiliki
siswa tersebut. Dalam penelitian ini, pemilihan subyek terkait dengan gaya
kognitif FD dan FI diperoleh dari hasil GEFT.
GEFT terdiri dari 25 item berupa gambar kompleks yang dibagi menjadi
tiga bagian pengerjaan selama 15 menit. Bagian pertama berisi tujuh item untuk
latihan, bagian kedua dan bagian ketiga masing-masing berisi sembilan item untuk
ujian dan penilaian. Skor total diperoleh dari sejumlah gambar yang berhasil atau
benar dalam pencarian gambar kompleks pada bagian dua dan tiga pengerjaan tes.
Skor totalnya adalah 18 dimana tiap jawaban benar dinilai 1 dan salah dinilai 0.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
28

Menurut Witkin et al (1971) instrumen GEFT memiliki reliabilitas 0,82 (Jeff Q
Bostic, 1988:87). Penskoran GEFT dalam pengelompokan gaya kognitif
dirumuskan sebagai berikut:
Tabel 3.1 Tabel Penskoran Gaya Kognitif
Category

Female Score

Male Score

Strongly FD

0-8

0-9

Slightly FD

9-11

10-12

Slightly FI

12-14

13-15

Strongly FI

15-18

16-18

GEFT merupakan instrumen yang baku, maka validasi GEFT yang
dilakukan peneliti hanya mengacu pada aspek kesesuaian bahasa saja. Validasi
diarahkan pada kemampuan siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) dalam
memahami bahasa yang terdapat pada item soal GEFT. Instrumen GEFT dapat
diamati secara lengkap pada lampiran 7 halaman L-19.
2. Tes Tertulis
Salah satu pertimbangan dalam pemilihan subyek penelitian adalah
kelengkapan hasil jawaban siswa dalam mengerjakan soal tes tertulis.
Kelengkapan hasil jawaban siswa dalam tes tertulis menjadi pertimbangan utama
dalam menentukan subyek penelitian. Selain sebagai pertimbangan pemilihan
subyek, tes tertulis ini juga digunakan sebagai data utama sehingga keterangan
lebih jauh mengenai tes tertulis akan dilanjutkan pada sub bab teknik
pengumpulan data utama.
3. Penelusuran Kemampuan Berkomunikasi Siswa
Subyek penelitian yang dipilih harus mampu berkomunikasi dengan baik.
Pertimbangan ini diambil karena dalam penelitian akan dilakukan kegiatan
wawancara yang digunakan untuk menggali lebih jauh mengenai tingkat berpikir
siswa dalam menyelesaikan soal geometri. Untuk mengetahui kemampuan
berkomunikasi siswa, peneliti juga akan

mencari informasi dari guru serta

melakukan kegiatan observasi saat kegiatan belajar mengajar.
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F. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan beberapa metode. Metode utama dalam penelitian ini adalah
metode tes dan metode wawancara. Sedangkan metode tambahan yang digunakan
dalam pengumpulan data adalah metode observasi. Penjelasan lebih lanjut
mengenai metode yang digunakan dalam teknik pengumpulan data adalah sebagai
berikut:
1. Metode Tes
Budiyono berpendapat, Metode tes adalah cara pengumpulan data yang
menghadapkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan atau suruhan-suruhan kepada
(2003: 54). Sedangkan

Suharsimi Arikunto menyatakan

untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, kemampuan atau bakat yang dimiliki
(2002: 127). Tes yang akan digunakan dalam
penelitian ini berupa soal tes yang berisi pertanyaan mengenai pengetahuan siswa
khususnya materi geometri tentang kedudukan titik, garis, dan bidang serta jarak
pada kubus.
Soal tes yang berisi pertanyaan mengenai materi geometri digunakan

diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan
siswa sehingga berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilakukan

berbentuk uraian dengan tujuan untuk mengetahui setiap langkah dan alasan siswa
dalam menyelesaiakan soal sehingga dapat diketahui tingkat berpikirnya.
Penyusunan soal tes disesuaikan dengan kompetensi dasar matematika di
SMA Negeri 1 Mojolaban tahun ajaran 2011/2012. Penyusunan soal dilakukan
dengan memperhatikan indikator yang telah disusun peneliti sebelumnya (BAB II,
sub bab A, poin A, halaman 18). Adapun langkah-langkah dalam menyusun soal
tes, yaitu:
a.

Memperhatikan kompetensi dasar yang berlaku di SMA Negeri 1 Mojolaban.

b.

Memperhatikan materi yang pernah diajarkan.
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c.

Menyusun kisi-kisi tes.

d.

Menyusun soal-soal tes

e.

Melakukan validasi instrumen tes

f.

Melakukan revisi soal-soal tes jika diperlukan

g.

Menguji keterbacaan soal tes dan hasil jawaban siswa dengan memberikan
soal tes kepada dua siswa kelas X dan satu siswa kelas XII yang tidak berasal
dari SMA Negeri 1 Mojolaban.
Soal yang disusun peneliti terdiri atas soal A, soal B, dan soal C yang

dibuat setipe. Adapun kegunaan soal tes tersebut adalah sebagai berikut:
a.

Soal A digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan subyek untuk
melihat kelengkapan hasil jawaban siswa serta sebagai data utama untuk
mengetahui tingkat berpikir siswa berdasarkan indikator van Hiele yang telah
disusun.

b.

Soal B disusun sebagai instrumen bantu saat melakukan wawancara I untuk
mengetahui tingkat berpikir siswa berdasarkan teori van Hiele.

c.

Soal C disusun sebagai instrumen bantu saat melakukan wawancara II untuk
mengetahui tingkat berpikir siswa. Soal C hanya digunakan sebagai bagian
dari perpanjangan penelitian untuk subyek tertentu apabila memang
dibutuhkan.
Peneliti melakukan uji validitas pada butir-butir soal tes tertulis sebelum

digunakan dalam penelitian.
instrumen selalu tergantung pada situasi dan tujuan khusus penggunaan instrumen
tersebut. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang
(2002: 145). Dalam penelitian ini, validitas yang digunakan adalah
validitas isi. Sebuah tes dikatakan memiliki validitas isi apabila mengukur tujuan
khusus tertentu yang sejajar dengan materi atau isi pelajaran yang diberikan
(Suharsimi Arikunto, 2009: 67). Tujuan khusus yang dimaksud dalam pembuatan
soal tes tertulis pada penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat berpikir siswa
berdasarkan teori van Hiele. Uji validitas dalam penelitian ini akan dilakukan
dengan penelaahan atau pengkajian butir-butir tes oleh validator tanpa pengujian
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statistik. Validator yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang dianggap
ahli dan berkompeten dalam bidang matematika.

2. Metode Wawancara
Menurut Moleong

wawancara adalah

percakapan dengan maksud

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang
(2009:186). Sedangkan Budiyono
etode wawancara adalah cara pengumpulan data yang
dilakukan melalui percakapan antara peneliti (atau orang yang ditugasi) dengan
subyek penelitian atau responden atau sumber data 2003: 52).
Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
tingkat berpikir siswa berdasarkan teori van Hiele pada materi dimensi tiga.
Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada subyek penelitian yang telah terpilih
setelah subyek terebut menjawab soal tes yang diberikan. Wawancara yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Menurut

(2009:76). Daftar wawancara dalam penelitian ini berisi pertanyaan yang
disesuaikan dengan pertanyaan pada soal tes. Sedangkan pertanyaan lanjutan
disesuaikan dengan hasil jawaban siswa.
Kerangka

pelaksanaan

dan

garis

besar

daftar

pertanyaan

yang

direncanakan dalam proses wawancara diwujudkan dalam bentuk pedoman
wawancara. Pedoman wawancara disusun untuk mempermudah peneliti dalam
memperoleh data yang diinginkan. Pedoman wawancara berisi kemungkinan
pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dengan mempertimbangkan instrumen bantu.
Instrumen bantu dalam wawancara I adalah soal B. Sedangkan instrumen bantu
dalam pelaksanaan wawancara II adalah soal C. Soal B dan soal C tersebut
digunakan untuk mengarahkan kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti untuk
mengetahui tingkat berpikir siswa. Pelaksanaan wawancara II dilakukan hanya
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untuk subyek tertentu apabila informasi yang diperoleh dari hasil tes tertulis dan
wawancara I terdapat perbedaan yang cukup jauh.
Langkah-langkah

yang

dilakukan

dalam

penyusunan

pedoman

wawancara adalah sebagai berikut:
a. Menyusun tujuan wawancara
b. Menyusun kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan selama
proses wawancara.
c. Melakukan validasi pedoman wawancara
d. Melakukan revisi apabila diperlukan
Adapun pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini terdapat dalam
lampiran 4 (halaman L-13)

3. Metode Observasi
Metode observasi adalah cara pengumpulan data dimana peneliti (orang
yang ditugasi) melakukan pengamatan terhadap subyek penelitian demikian
hingga si subyek tidak tahu bahwa dia sedang diamati (Budiyono, 2003: 53).
Pada penelitian ini, metode observasi yang dilakukan adalah observasi
partisipasi atau pengamatan berperan serta (participant observation), yaitu
observasi yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri
dalam situasi objek yang diteliti (Moleong, 2009:164). Observasi dilakukan
dengan mengamati kegiatan belajar mengajar matematika khususnya pada materi
dimensi tiga. Tujuan observasi adalah untuk memperoleh informasi mengenai
materi kedudukan titik, garis dan bidang serta jarak pada dimensi tiga yang telah
disampaikan guru. Selain itu, observasi digunakan sebagai pertimbangan
pemilihan subyek terkait kemampuannya dalam berkomunikasi.
Peneliti melaksanakan kegiatan observasi dengan membawa pedoman
observasi. Pedoman observasi digunakan untuk mempermudah pengamatan dalam
penelitian. Langkah-langkah dalam penyusunan pedoman observasi adalah
sebagai berikut:
a. Menyusun tujuan observasi
b. Menyusun hal-hal yang perlu diamati sesuai dengan ujuan observasi.
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c. Melakukan validasi pedoman observasi
d. Melakukan revisi apabila diperlukan.
Adapun pedoman observasi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diamati
pada lampiran 3 (halaman L-11)

G. Validitas Data
Dalam penelian kualitatif pemeriksaan keabsahan data dapat dilakukan
dengan beberapa teknik. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini
adalah teknik triangulasi dan perpanjangan keikutsertaan. Menurut Moleong
(2009), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan
sesuatu lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data tersebut, sedangkan perpanjangan keikutsertaan berarti peneliti
tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai.
Perpanjangan keikutsertaan dilakukan dengan maksud sebagai berikut:
1) Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks.
2) Membatasi kekeliruan (biases) peneliti.
3) Mengkonpensasikan pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa atau
pengaruh sesaat.
Pada penelitian ini, teknik validasi data yang digunakan adalah
triangulasi metode dan triangulasi waktu untuk subyek tertentu sebagai bentuk
dari perpanjangan keikutsertaan. Triangulasi metode menurut Patton (1987)
pemeriksaan kesahihan data dengan menggunakan beberapa teknik
pengumpulan data

2009:329). Sedangkan triangulasi waktu menurut

(2008:127).
Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan teknik triangulasi

pada

penelitian ini adalah sebagai berikut.
1.

Triangulasi Metode
Peneliti melakukan analisis terhadap hasil jawaban subyek penelitian dalam
mengerjakan soal A pada saat tes tertulis. Data yang diperoleh dari hasil tes
tertulis soal A tersebut kemudian dibandingkan dengan hasil jawaban siswa
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pada wawancara I. Pelaksanaanya wawancara I menggunakan instrumen
bantu berupa soal B. Proses analisis hasil jawaban siswa tersebut dilakukan
dengan mengacu pada indikator tingkat berpikir siswa yang telah dirumuskan
pada BAB II (halaman 18)
2.

Triangulasi Waktu
Pelaksanaan triangulasi waktu dilakukan terhadap subyek tertentu sebagai
bagian dari perpanjangan keikutsertaan dengan menggunakan data hasil
wawancara I dan data hasil wawancara II. Pelaksanaan triangulasi waktu
dilakukan apabila hasil jawaban siswa pada saat tes tertulis berbeda cukup
jauh dengan hasil jawaban siswa dalam wawancara I.

H. Analisis Data
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, maka analisis datanya
adalah non statistik. Menurut Miles dan Huberman, analisis terdiri dari tiga alur
kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan/ verifikasi data (1992). Tiga alur kegiatan tersebut
diuraikan sebagai berikut.
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang menajamkan,
menggolongkan,

mengarahkan,

membuang

yang

tidak

perlu

dan

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulankesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. Penyajian Data
Penyajian data dapat diartikan sebagai sekumpulan informasi (data) tersusun
yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Penyajian data dapat berupa kalimat yang sistematis, matriks,
grafik, tabel atau bagan.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan akhir merupakan keadaan dari yang belum jelas kemudian
meningkat sampai pada pernyataan yang telah memiliki landasan kuat.
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Gambaran umum mengenai proses pelaksanaan penelitian sampai
penganalisisan adalah peneliti mula-mula mengadakan tes penentuan gaya
kognitif pada para siswa dengan menggunakan GEFT. Dari hasil tes ini, siswa
akan dikategorikan ke dalam dua kelompok gaya kognitif yang mereka miliki,
yaitu siswa FD dan FI. Setelah itu, siswa diminta mengerjakan tes tertulis untuk
mengetahui kemungkinan tingkat berpikir siswa berdasarkan teori van Hiele.
Berdasarkan

jawaban beberapa subyek yang telah terpilih, kemudian akan

dilakukan wawancara sebagai data pembanding. Selanjutnya, hasil jawaban tes
tertulis maupun wawancara dianalisis dan dibandingkan untuk memperoleh
kesimpulan akhir terkait dengan tingkat berpikirnya.

I. Prosedur Penelitian
Prosedur penelitian dalam penelitian kualitatif secara umum berisi
langkah-langkah yang terdiri atas: (1) tahap pralapangan, (2) tahap pekerjaan
lapangan, (3) tahap analisis data dan (4) tahap penulisan laporan (Moleong,
2009:127). Prosedur penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1. Tahap Pra Lapangan
a. Menyusun proposal penelitian
b. Mengurus perijinan ke lembaga yang terkait
Pada tahap ini peneliti mengurus surat ijin penelitian ke SMA Negeri 1
Mojolaban
c. Menyiapkan instrumen penelitian
Pada tahap ini peneliti menyiapkan semua instrumen yang akan digunakan
dalam penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan
a. Melakukan observasi.
Observasi dilakukan pada materi geometri khususnya mengenai kedudukan
titik, garis dan bidang serta jarak pada dimensi tiga. Pelaksanaan observasi
pada tanggal 26 April 2012 dan 28 April 2012 di kelas X.1.
b. Memberikan tes GEFT.
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Pelaksanaan tes GEFT pada tanggal 3 Mei 2012 kepada para siswa kelas
X.1 dan X.2
c. Memberikan tes tertulis
Pelaksanaan tes tertulis pada tanggal 26 Mei 2012 kepada para siswa di
kelas X.1 dan X.2.
d. Melaksanakan wawancara
Pelaksanaan wawancara dilakukan kepada subyek yang telah ditentukan dari
hasil tes GEFT dan tes tertulis. Wawancara dilakukan mulai tanggal 13 Juni
2012.
3. Tahap Analisis Data
Pada tahap analisis data, peneliti melaksanakan proses penelaahan seluruh
data, reduksi data, menyusun data ke dalam satuan-satuan, melaksanakan
kategorisasi data dengan koding, serta memeriksa keabsahan.
4. Tahap Penulisan Laporan Penelitian
Pada tahap ini, peneliti melaksanakan proses penulisan laporan berdasarkan
data-data yang telah dikumpulkan selama penelitian.
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Adapun Bagan Prosedur Penelitian:
Proposal dan Perijinan Penelitian
Penyusunan Instrumen Penelitian

Pelaksanaan Penelitian
Observasi

Informasi

materi

disampaikan

Tes GEFT

Tes Tertulis

yang

Pengelompokan hasil tes

Pengelompokan

guru,

siswa berdasarkan

siswa berdasarkan indikator

kemampuan siswa dalam

gaya

kognitif (FD/FI)

hasil

tingkat berpikir van Hiele

berkomunikasi

Pemilihan Subyek Penelitian
Data

Wawancara I

Hasil Tes Tertulis

Wawancara II

Tidak

tes

Perpanjangan

Ya

Data

Data

Keikutsertaan?

Data

Triangulasi data
Kesimpulan
Penulisan Laporan Penelitian

Gambar 3.1 Bagan Prosedur Penelitian
Keterangan:
: Urutan
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Hasil Observasi
Pada penelitian ini, observasi dilakukan untuk mengetahui materi
mengenai kedudukan titik, garis, bidang serta jarak pada dimensi tiga yang
disampaikan guru kepada siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, hasil
observasi juga digunakan sebagai pertimbangan pemilihan subyek terkait dengan
kemampuannya dalam berkomunikasi. Observasi yang terdiri atas materi yang
disampaikan guru serta informasi terkait dengan kemampuan siswa dalam
berkomunikasi pada penelitian ini merupakan hasil observasi yang dilakukan di
kelas X.1.
Dalam melakukan observasi, peneliti dibekali dengan pedoman observasi
yang telah divalidasi oleh Drs. Mardjuki, M.Si (Dosen Pendidikan Matematika),
Yemi Kuswardi, S.Si, M.Pd (Dosen Pendidikan Matematika), dan Nurrohmah,
S.Pd (Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Negeri 1 Mojolaban). Pedoman
observasi dapat dilihat pada Lampiran 3 (halaman L-11).
Deskripsi hasil observasi diuraikan sebagai berikut:
1.

Guru menyampaikan materi tentang kedudukan titik, garis, dan bidang
dengan menggambar kubus pada papan tulis. Selanjutnya guru mengajukan
pertanyaan-pertanyaan

terkait dengan

konsep

materi tersebut.

Guru

menjelaskan mengenai kedudukan unsur-unsur pada kubus melalui praktek
menggunakan ruang kelas atau menggunakan buku agar siswa lebih mudah
membayangkannya secara konkret.
2.

Pengenalan konsep oleh guru dilakukan dengan memberikan contoh-contoh
soal berupa pertanyaan yang disampaikan secara lisan. Pemberian kesimpulan
atau pendefinisian dari suatu konsep kurang terlihat. Siswa cenderung diajak
melakukan pengidentifikasian mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang
berdasarkan gambar kubus secara bersama-sama. Guru menjelaskan bahwa:
a. Garis sejajar adalah garis yang memiliki arah yang sama
b. Garis berpotongan adalah garis yang memiliki titik temu di satu titik
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c. Garis bersilangan adalah garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan.
d. Hasil perpotongan dua bidang berupa garis, sedangkan hasil perpotongan
tiga bidang berupa titik.
Proses penyimpulan yang dijelasan guru pada poin a sampai d
dilakukan secara lisan setelah melakukan tanya jawab kepada siswa.
Berdasarkan penjelasan guru pada poin a sampai d, terdapat

beberapa

penyampaian konsep yang kurang tepat selama pembelajaran. Pada poin a,
pendefinisian kedudukan garis sejajar yang disampaikan guru kurang tepat.
Penyebutan arah dalam menjelaskan kedudukan garis sejajar mungkin
sebagai penggambaran atas kemiringan atau gradien dari dua garis sejajar
yang sama, tetapi pendeskripsian tersebut kurang sesuai jika disampaikan
dalam semesta pembicaraan pada dimensi tiga. Guru lebih tepat jika
mendefinisikan kedudukan garis sejajar sebagai kedudukan garis yang
sebidang dan tidak berpotongan. Pada poin a sampai c, guru tidak mengajak
siswa untuk menganalisis kedudukan garis berdasarkan letak bidangnya. Pada
poin d, guru kurang tepat jika menyebutkan bahwa hasil perpotongan tiga
bidang berupa titik, karena tiga buah bidang juga dapat berpotongan menurut
garis tertentu.
Berikut ini akan disampaikan uraian KBM (Kegiatan Belajar
Mengajar) mengenai beberapa pengenalan konsep yang diberikan guru
selama pembelajaran.
a. Uraian KBM I (Proses Penjelasan Kedudukan Garis Sejajar)
H

G
P

E

KBM didasarkan pada gambar
kubus

F

ABCD.EFGH

di

samping
D
A

C
Q

B

Gambar 4.1 Contoh Soal Kedudukan Unsur-Unsur Pada Kubus
Mula-mula guru bertanya mengenai contoh dari kedudukan garis
sejajar yang dapat diidentifikasi siswa pada kubus ABCD.EFGH (Gambar
4.1). Siswa secara bersama-sama dapat menyebutkan beberapa contoh
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dari kedudukan garis sejajar seperti AB sejajar CD, AD sejajar EH. Guru
menanyakan

alasan suatu garis dapat dikatakan sejajar dan sebagian

siswa menjawab bahwa garis dikatakan sejajar karena sama panjangnya.
Kemudian guru mengajukan pertanyaan lanjutan dengan menggambar dua
garis yang memiliki panjang sama tetapi tidak sejajar sebagai berikut:

2 cm
2 cm

Gambar 4.2 Contoh Kedudukan Garis 1
Berdasarkan Gambar 4.2, guru dapat menunjukkan bahwa
alasan yang disampaikan siswa tidak tepat dan memancing siswa untuk
menyampaikan alasan lain. Namun, siswa juga tidak ada yang dapat
menyampaikan alasan lain. Kemudian guru menambah gambar lain untuk
menjelaskan alasan suatu garis dapat dikatakan sejajar seperti pada
Gambar 4.3.
2 cm

Guru menggambar garis lain
dan menambahi tanda panah

2 cm

Gambar 4.3 Contoh Kedudukan Garis 2
Berdasarkan Gambar 4.3, guru menyimpulkan bahwa dua garis
dikatakan sejajar karena memiliki arah yang sama. Pendefinisian yang
disampaikan guru tersebut mungkin kurang sesuai karena dapat
menyulitkan siswa apabila bekerja dalam semesta pembicaraan pada
ruang dimensi tiga. Misalnya, ketika siswa diminta menentukan jarak
dari dua garis sejajar, maka siswa tidak perlu mengetahui apakah arah dari
dua garis sejajar tersebut sama atau tidak, tetapi siswa cenderung perlu
menentukan bidang yang dapat terbentuk dari dua garis sejajar tersebut
untuk kemudian menentukan proyeksi salah satu titik yang terletak pada
garis ke garis lain yang saling sejajar. Hal ini menunjukkan bahwa guru
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kurang tepat dalam memperkenalkan definisi tentang konsep kedudukan
garis

sejajar

jika

definisi

tersebut

disampaikan

dalam

konteks

pembicaraan pada materi dimensi tiga.
b. Uraian KBM II (Proses penjelasan yang berkaitan dengan proyeksi)
Mula-mula Guru menanyakan maksud dari konsep proyeksi
kepada siswa

. Namun, tidak ada siswa yang dapat

menjawab pertanyaan Guru. Kemudian guru memberikan contoh
penerapan konsep proyeksi yang terjadi pada kubus sebagai berikut:
H

G
P

E

F

D

C
Q

A

B

Gambar 4.4 Contoh Soal Penerapan Proyeksi
o

Proyeksi P pada bidang alas kubus adalah Q

o

Proyeksi Q pada bidang atas kubus adalah P

o

proyeksi H pada bidang ABCD = D

o

proyeksi AG pada bidang ABCD = AC

o

proyeksi EG pada bidang ABCD = AC

c. Uraian KBM III (Proses awal penjelasan yang berkaitan dengan
jarak)
Guru menjelaskan konsep jarak dengan memberikan contoh soal
dalam bentuk pertanyaan yang ditulis pada papan tulis. Mula-mula guru
menggambar kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm sebagai
berikut:

H

G
Q

E

F

D
A

C
P

B

Gambar 4.5 Contoh 1 Soal Jarak Pada Kubus
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Kemudian Guru menuliskan soal di papan tulis sebagai berikut:
1) Berapa panjang AC ?
2) Berapa panjang BG ?
3) Berapa panjang AG ?
Guru menunggu siswa yang dapat menjawab pertanyaan
tersebut, tetapi tidak ada siswa yang dapat menjawabnya. Kemudian guru
menuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya di papan tulis sambil
menerangkan secara lisan bahwa,
1) Panjang AC = a

, karena AC merupakan diagonal bidang kubus dan

a merupakan rusuk kubus.
2) Panjang BG = a

, karena BG merupakan diagonal bidang kubus.

3) Panjang BG = a

, karena BG merupakan diagonal ruang kubus.

d. Uraian KBM IV (Proses ke-2 penjelasan yang berkaitan dengan
jarak)
Guru memberikan soal yang berkaitan dengan pengenalan
konsep jarak lebih lanjut. Pertanyaan yang diberikan Guru berdasarkan
gambar kubus di bawah ini:

H

G
Q

E

F

D
A

C
P

B

Gambar 4.6 Contoh 2 Soal Jarak Pada Kubus
. Namun ,
tidak

ada

siswa

yang

menjawab.

Kemudian

Guru

mengulang

pertanyaannya sambil menunjuk titik A dan garis EH pada gambar kubus
untuk memperjelas pertanyaan. Terdapat
Guru meminta penjelasan proses mendapat

kepada siswa.

Siswa

tetapi tidak ada siswa yang dapat menjelaskan lebih
lanjut.
Kemudian guru menjelaskan

alam mencari jarak,

perlu mencari jarak yang paling pendek dan biasanya menggunakan
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proyeksi. Kemudian guru menggambar proyeksi titik ke garis dan titik ke
bidang seperti pada Gambar 4.7
A

Gambar 4.7 Contoh Penjelasan Proyeksi Titik ke Bidang dan Titik ke Garis
Berdasarkan gambar tersebut, g

alam

mencari jarak titik ke bidang dan jarak titik ke garis siswa perlu mencari
proyeksinya 90º tegak lurus . Guru menerangkan proyeksi titik ke garis
dan titik ke bidang secara singkat sebelum lanjut dalam menjawab jarak A
ke EH.

menjawab. Guru bertanya lagi,
, tetapi belum juga ada siswa yang menjawab,
sehingga g

e. Uraian KBM V (Proses ke-2 penjelasan yang berkaitan dengan
jarak)
Guru memberikan contoh persoalan lain dalam mencari panjang
segmen garis pada kubus sebagai berikut:
H

G
Q

E

F

D
A

C
P

B

Gambar 4.8 Contoh 3 Soal Jarak Pada Kubus
Guru menjelaskan bagaimana proses mendapatkan panjang
segmen PG apabila rusuk kubus adalah a cm.
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Proses

penyelesaian

yang

dilakukan guru:
=

+

=

=a

+

=
=

PG =
.

=

+

= a

+

=
Berdasarkan hasil observasi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar
serta uraian mengenai KBM diperoleh informasi tambahan:
1. Observasi Terhadap Guru Mengajar
a. Berdasarkan hasil KBM I, guru memulai pengenalan konsep kedudukan
garis dari level 0. Siswa mula-mula diarahkan untuk mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar. Namun, penyampaian definisi
terhadap konsep kedudukan garis sejajar yang disampaikan guru kurang
sesuai apabila disampaikan dalam semesta pembicaraan pada dimensi tiga.
b. Berdasarkan hasil KBM II dan IV, guru tidak melakukan proses
pendefinisian secara spesifik terhadap konsep proyeksi maupun jarak. Guru
cenderung memberikan beberapa pertanyaan namun tidak ada proses
penyimpulan. Apabila siswa tidak dapat menjawab, guru akan menjawab
pertanyaan yang telah diajukannya tanpa ada tindak lanjut pengecekan
ulang terhadap pemahaman siswa melalui soal-soal lainnya.
c. Berdasarkan hasil KBM III, guru memberikan rumus secara langsung
mengenai panjang diagonal bidang dan diagonal ruang kubus tanpa ada
penjelasan mengenai langkah-langkah yang rinci. Hal ini menunjukkan
bahwa siswa tidak

diajak melakukan proses analisis yang dapat

mengarahkan siswa menuju tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 1.
Namun pada KBM V, guru tidak lagi sekedar memberikan rumus kepada
siswa. Guru menunjukkan langkah atau proses mendapatkan panjang suatu
segmen. Dari penyelesaian tersebut, memungkinkan siswa melakukan
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analisis terhadap bentuk bidang dalam ruang, penggunaan materi prakonsep
(teorema phytagoras yang berlaku pada segitiga siku-siku) dalam
menyelesaikan permasalahan pada dimensi tiga.
d. Guru menyampaikan materi dengan tanya jawab dan ceramah. Seluruh
materi dari kedudukan titik, garis, dan bidang serta jarak dijelaskan melalui
tanya jawab. Guru jarang mengecek pemahaman siswa secara keseluruhan
terhadap materi yang telah disampaikan. Apabila pertanyaan yang
disampaikan guru dapat dijawab oleh beberapa siswa maka guru langsung
menuliskan hasil jawaban pada papan tulis tanpa mencoba memberikan
tanggapan atau umpan balik kepada siswa lain yang mungkin belum paham
atau siswa lain yang tidak memperhatikan. Guru menuliskan hasil jawaban
yang benar di papan tulis kemudian memberi kesempatan siswa untuk
mencatat.
e. Guru tidak menggunakan alat bantu secara khusus. Guru menggunakan
ruang kelas dalam menjelaskan materi kedudukan titik, garis, bidang pada
kubus agar lebih konkret dan mudah diterima siswa. Terkadang guru juga
menggunakan buku LKS dan buku pendamping untuk menerangkan
kedudukan bidang-bidang dalam ruang. Guru menggunakan gambar kubus
di papan tulis yang dibuat sendiri serta ruang kelas untuk menjelaskan
materi yang berkaitan tentang jarak.
2. Observasi Terhadap Siswa Selama Proses Belajar Mengajar
a. Berdasarkan KBM IV, salah satu siswa menjawab atau memberi tanggapan
terhadap pertanyaan guru. Siswa cenderung menjawab pertanyaan tanpa
mengemukakan alasan. Sehingga tidak dapat terlihat bagaimana pemikiran
siswa sampai diperoleh jawaban yang disampaikannya tersebut.
b. Keaktifan siswa dalam bertanya maupun menanggapi penjelasan guru
kurang terlihat. Siswa cederung menerima apa saja yang diberikan guru.
Siswa jarang bertanya atau menanggapi apa yang disampaikan guru,
sehingga kurang terlihat sikap dan keaktifan siswa dalam bertanya atau
memberi tanggapan terhadap jawaban-jawaban yang diberikan guru
mengenai materi yang disampaikan. (Lihat Lampiran 16 halaman L-71)
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c. Kebanyakan siswa kurang antusias terhadap pembelajaran dimensi tiga,
terutama siswa laki-laki. Bahkan pada observasi hari pertama terdapat dua
siswa yang harus dipindahkan dari tempat duduk semula karena membuat
kondisi kelas tidak kondusif. Selama pembelajaran guru menegur siswa
berulang kali.
Hasil observasi tentang sikap dan keaktifan siswa serta proses
penyampaian materi yang disampaikan guru secara lebih lengkap dapat dilihat
pada Lampiran 15 (halaman L-56).

B. Deskripsi Hasil Tes GEFT
Dalam penelitian ini, tes GEFT digunakan untuk mendapatkan data
mengenai gaya kognitif yang dimiliki siswa yaitu gaya kognitif Field Dependent
(FD) dan gaya kognitif Field Independent (FI). Instrumen GEFT yang digunakan
untuk tes merupakan instrumen baku. Meskipun demikian, dilakukan proses
validasi terkait dengan penggunaan bahasa yang terdapat pada instrumen tersebut.
Bahasa yang digunakan dalam GEFT diharapkan mampu dipahami siswa SMA.
Validasi GEFT dilakukan oleh Drs. Mardjuki, M.Si (Dosen Pendidikan
Matematika), Yemi Kuswardi, S.Si, M.Pd (Dosen Pendidikan Matematika), dan
Nurrohmah, S.Pd (Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Negeri 1 Mojolaban).
Setelah divalidasi, dilakukan perbaikan pada petunjuk pengerjaan. Seperti
perbaikan pada petunjuk yang mula-mula tertulis,

knya bentuk yang

Adapun instrumen GEFT yang digunakan dalam penelitian ini
dapat dilihat pada lampiran.
Instrumen GEFT memiliki skor baku dalam mengelompokkan

siswa

dengan gaya kognitif FD dan FI. Sehingga peneliti memberikan tes GEFT kepada
dua kelas yaitu kelas X.1 dan X.2. Hal ini dilakukan agar peneliti lebih luas dalam
pemilihan subyek terutama untuk siswa FI yang memiliki rentang skor cukup
tinggi sebagaimana yang terdapat pada BAB III E (Tabel 3 haaman 29). Jumlah
siswa yang mengikuti tes GEFT adalah 75 siswa yang terdiri atas 36 siswa untuk

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
47

kelas X.1 dan 39 siswa untuk kelas X.2. Hasil pengelompokan gaya kognitif siswa
disajikan dalam tabel berikut ini:
Tabel 4.1 Hasil Pengelompokan Gaya Kognitif Siswa
Nomor Presensi Siswa
Kelas
X.1

FD

FI

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16,

9, 10, 15, 32

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36
X.2

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 18,

6, 7, 13, 14,

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,

16, 17, 30, 37

29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39
Jumlah

63 siswa

12 siswa

Berdasarkan tes GEFT yang dilakukan terhadap siswa kelas X.1 dan X.2
diperoleh gambaran bahwa kedua kelas tersebut didominasi oleh siswa-siswa
dengan gaya kognitif FD. Adapun jumlah skor untuk masing-masing siswa dalam
pengelompokan ini dapat dilihat pada Lampiran 12 dan 13 halaman L-51 sampai
L-54.

C.

Deskripsi Hasil Tes Tertulis

Salah satu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah
instrumen tes tertulis. Tes tertulis dalam penelitian ini digunakan untuk
mengelompokkan siswa kedalam tingkat berpikir berdasarkan teori van Hiele.
Sebelum instrumen tes tertulis digunakan, peneliti melakukan proses validasi
kepada validator yang dilakukan oleh Drs. Mardjuki, M.Si (Dosen Pendidikan
Matematika), Dr. Imam Sudjadi, M.Si (Dosen Pendidikan Matematika),
Nurrohmah, S.Pd (Guru Mata Pelajaran Matematika SMA Negeri 1 Mojolaban).
Perbaikan dalam instrumen tes dilakukan secara berulang, seperti mengganti butir
soal jarak antara dua garis yang bersilangan dengan jarak antara titik ke garis. Hal
ini disebabkan karena siswa tidak pernah mendapat materi tentang jarak antara
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dua garis yang bersilangan, sehingga selama validasi dilakukan beberapa
perubahan baik pada indikator atau pun pada beberapa butir soal.
Tes tertulis dengan menggunakan soal A dilaksanakan di kelas X.1 dan
X.2 pada tanggal 24 Mei 2012. Jumlah siswa yang mengikuti tes tertulis ini
sebanyak 73 siswa, terdiri atas 34 siswa dari kelas X.1 dan 39 siswa dari kelas
X.2. Terdapat dua siswa dari kelas X.1 yang tidak mengikuti tes tertulis, yaitu
siswa dengan nomor presensi 6 dan 36. Kedua siswa yang tidak mengikuti tes
tertulis tidak diikutkan dalam pemilihan subyek penelitian. Perangkat tes tertulis
berupa soal A dapat dilihat pada Lampiran 2 (halaman L-3).
Berdasarkan hasil tes tertulis siswa terdapat beberapa jawaban siswa
yang tidak lengkap seperti berikut:
Kebanyakan siswa tidak lengkap dalam menjawab soal nomor 1b. Hal ini
mungkin disebabkan karena permasalahan pada soal 1b memuat bahasa simbol
(linguistic symbol) dengan sistem relasi untuk tingkat berpikir yang lebih tinggi
daripada tingkat berpikir yang dimiliki siswa.
Kebanyakan siswa kurang lengkap dalam menjawab soal nomer 2. Hal ini
mungkin disebabkan karena siswa tidak memahami konsepnya sehingga
menjawab dengan jawaban yang tidak logis, atau siswa cenderung melakukan
perhitungan dengan rumus cepat tanpa memperhatikan syarat proyeksi dalam
menentukan jarak kedudukan unsur pada kubus.
Berdasarkan hasil jawaban siswa dalam tes tertulis, peneliti menyajikan
tabel deskripsi untuk setiap butir soal terkait dengan pemenuhan indikator van
Hiele baik siswa FD atau FI seperti pada Tabel 4.2,
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Tabel 4.2 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FD Untuk Soal Nomor 1a
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban
Siswa Untuk Soal

Nomor Presensi Siswa
X.1

Interpretasi

X.2

Nomor 1a
2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,

sejajar dengan
Alasan
disampaikan

dapat

yang 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11,

mengidentifikasi

siswa 16, 17, 18, 19, 12, 15, 18,

kedudukan garis

menunjukkan 20, 21, 22, 23, 19, 20, 21,

tidak

Siswa

sejajar.

analisis terhadap letak 24, 25, 26, 27, 22, 23, 24,

Siswa memenuhi

28, 29, 30, 31, 25, 26, 27,

indikator tingkat

bidangnya.

siswa 33, 34, 35, 37

Beberapa
menjawab
dan

arah

0

32, 33, 34,

garis

35, 36, 38,

sejajar karena

memiliki

28, 29, 31,

39

yang

sama.

berpotongan dengan 2, 4, 5, 7, 11, 8,

14, 18, 20, 21, 31, 34

dan

yang 23, 24, 25, 27,

Alasan
disampaikan
tidak

10,

Siswa

dapat

mengidentifikasi
kedudukan garis

siswa 28, 29, 31, 33,

berpotongan.

menunjukkan 34, 37

penganalisisan

28,

Siswa memenuhi
indikator tingkat

letak

0

bidangnya.
Contoh alasan siswa:
memiliki arah yang
berbeda.
memiliki

titik

potong.
bersilangan dengan

2, 21
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dan

tetapi

mengidentifikasi

tidak

kedudukan garis

disebutkan.
Alasan

bersilangan.

yang

disampaikan

siswa

siswa memenuhi

menunjukkan

bahwa

indikator tingkat

siswa

1

dapat

membedakannya
dengan

kedudukan

garis berpotongan.
bersilangan dengan 3, 5, 8, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5,
atau
jawaban

tidak

dan alasan siswa

lengkap 19, 22, 25, 26, 15, 18, 19,

soal 1a pada poin

alasan

mengindikasikan
tidak

membedakan
kedudukan

garis

berpotongan

yang 28, 30, 35

11,

jawaban

12,

, atau

dengan

siswa

atau 13, 14, 16, 17, 9,

Hasil

20, 21, 22,

(iii)

bahwa

23, 24, 25,

mengindikasikan

dapat

26, 27, 29,

bahwa

siswa

antara

32, 33, 35,

salah

dalam

36, 38, 39

mengenali

yang

kedudukan garis

dan

bersilangan.

bersilangan.

Contoh alasan:

Siswa

belum

Karena jika disilangkan

memenuhi

akan bertemu pada satu

indikator tingkat

titik.

1

Karena bertemu di titik
tengah.
Karena garisnya tidak
searah.
Karena

membentuk

persilangan.

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
51

Tabel 4.3 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FI Untuk Soal Nomor 1a
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban

Nomor Presensi

Siswa Untuk Soal Nomor

Siswa

1a
sejajar dengan

X.1

X.2

9*

17**

Siswa

dapat

mengidentifikasi

Contoh alasan siswa:
Karena garis

Interpretasi

kedudukan

dan

garis

sejajar

berdasarkan gambar.

memiliki arah yang
sama dan berada pada

Alasan siswa nomor 9*

bidang yang sama*

menunjukkan siswa dapat

Karena

mengidentifikasi

bila

dan

kedudukan

diperpanjang

garis

sejajar

sepanjang-panjangnya

berdasarkan

letak

tidak akan bertemu di

bidangnya.

suatu titik**

Alasan siswa nomor 17**
menunjukkan bahwa siswa
melakukan

analisis

terhadap kedudukan garis
sejajar

tersebut

dengan

memperpanjang
garis

KB

segmen
dan

AR

(pemahaman garis tidak
sebatas tampilan gambar).
Dengan

demikian

pemikiran

siswa

sudah

sampai tahap analisis.
Siswa

(9*

memenuhi
tingkat 0
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Siswa

(9*)

memenuhi

indikator tingkat 1
Siswa (17**) melakukan
pemikiran tingkat analisis
terhadap kedudukan garis
sejajar

meskipun

tidak

terkait

dengan

letak

bidangnya.
10,

sejajar dengan

15, 6,

7,

Siswa

dapat

Alasan yang disampaikan 32

13, 14,

mengidentifikasi

siswa tidak menunjukkan

16,

kedudukan garis sejajar.

penganalisisan

30, 37

Siswa memenuhi indikator

terhadap

tingkat 0

letak bidangnya.
Beberapa siswa menjawab
garis
karena

dan
memiliki

sejajar
arah

yang sama.
berpotongan dengan

10, 15

dan

6, 13,

Siswa

17, 30

mengidentifikasi

dapat

Alasan yang disampaikan

kedudukan

garis

siswa tidak menunjukkan

berpotongan.

siswa menganalisis letak

Siswa memenuhi indikator

bidangnya

tetapi

tingkat 0

menunjukkan

siswa

mengamati titik potong.

berpotongan dengan

9

-

Siswa

dapat

mengidentifikasi

dan

kedudukan

Alasan siswa karena garis
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tersebut

berada

pada

berpotongan.

bidang yang sama dengan

Alasan siswa nomor 9*

garis KB namun arahnya

menunjukkan siswa dapat

berbeda

mengidentifikasi

dan

atau

menyinggung/menyentuh

kedudukan

garis KB

berpotongan

garis
dengan

memperhatikan

letak

bidangnya.
Siswa memenuhi indikator
tingkat 0
Siswa memenuhi indikator
tingkat 1.
bersilangan dengan
,

,

9*

17**

Siswa

dapat

mengidentifikasi

.

kedudukan

Contoh alasan siswa:
Karena

garis

bersilangan.

garis-garis

tersebut memiliki letak

Alasan siswa nomor 17**

pada bidang yang berbeda

menunjukkan bahwa siswa

dengan garis KB, dan

tidak fokus pada gambar

garis

tetapi

mampu

menyinggung sama sekali

membedakannya

dengan

*

kedudukan

tersebut

Karena
tidak

mereka

berpotongan

tidak

garis

berpotongan.

semua

Alasan siswa nomor 9*

dan

menunjukkan siswa dapat

tidak sejajar**

mengidentifikasi
kedudukan

garis

bersilangan

berdasarkan

letak bidangnya.
Siswa memenuhi indikator
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bersilangan
atau

dengan 32

, atau

jawaban

tidak

dengan

atau
lengkap

alasan

mengindikasikan
siswa

Hasil jawaban dan alasan

16, 30,

siswa soal 1a pada poin

37

(iii)

mengenali

bahwa

membedakan
garis

mengindikasikan

bahwa siswa salah dalam

yang

tidak

kedudukan

7, 14,

kedudukan

dapat

garis bersilangan.

antara

Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1

yang

berpotongan dan bersilangan.
Contoh alasan siswa:
Karena arah dari segmen
SA bersilangan dengan
segmen KB
bersilangan dengan
karena

garis

BL

bertemu di satu titik
,
tidak

,

,

sejajar

karena
maupun

berpotongan.

Berdasarkan tabel 4.2 dan tabel 4.3 dapat diinterpretasi untuk soal nomor
1a sebagai berikut:
Siswa yang memenuhi indikator van Hiele tingkat 0
Semua siswa FD dapat mengidentifikasi kedudukan

garis

sejajar

berdasarkan gambar.
Semua siswa FI dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan
gambar.
Siswa FD kelas X.1 nomor presensi 2, 4, 5, 7, 11, 14, 18, 20, 21, 23, 24, 25,
27, 28, 29, 31, 33, 34, 37 dan siswa kelas X.2 nomor presensi 8, 10, 28, 31,
34 dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar.
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Siswa FI kelas X.1 nomor presensi 9, 10, 15 dan siswa kelas X.2 dengan
nomor presensi 6, 13, 17, 30 dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan berdasarkan gambar.
Siswa yang memenuhi indikator van Hiele tingkat 1
Siswa FD kelas X.1 dengan nomor presensi 2 dan 21 dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar
Siswa FI kelas X.1 dengan nomor presensi 9 dan siswa kelas X.2 dengan
nomer presensi 17 dapat mengidentifikasi

kedudukan garis bersilangan

berdasarkan gambar
Siswa FI kelas X.1 dengan nomor presensi 9 dapat menyebutkan alasan
terhadap kedudukan garis berdasarkan letak bidangnya.

Tabel 4.4 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FD Untuk Soal Nomor 1b
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban
Siswa Untuk Soal Nomor

Nomor Presensi Siswa
X.1

X.2

21

-

Interpretasi

1b
Kedudukan garis h dan
g

sejajar

dengan

memberikan

bukti

Siswa

dapat

membuat
kesimpulan

informal berupa gambar

dengan

kubus yang memenuhi

memberikan

syarat

penjelasan secara

sesuai

dengan

permasalahan

informal
berdasarkan
informasi

yang

diberikan.
Siswa memenuhi
indikator tingkat
2.
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Siswa menjawab dengan 2, 3, 4, 5, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5,

Siswa

jawaban

memenuhi

tidak

yang

salah, 11, 12, 13, 14, 8, 9, 10, 11,

lengkap

menjawab
jawaban

atau 16, 17, 18, 19, 12, 15, 18,

indikator tingkat

dengan 20, 22, 23, 24, 19, 20, 21,
yang

belum

2.

benar 25, 26, 27, 28, 22, 23, 24,

tetapi tidak memenuhi 29, 30, 31, 33, 25, 26, 27,
syarat

sesuai

dengan 34, 35, 37

28, 29, 31,

soal.

32, 33, 34,
35, 36, 38,
39

Tabel 4.5 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FI Untuk Soal Nomor 1b
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban Siswa

Nomor Presensi

Untuk Soal Nomor 1b

Siswa
X.1

X.2

9

-

Kedudukan garis h dan g

Interpretasi

Siswa dapat membuat

sejajar dengan memberikan

kesimpulan

bukti

memberikan penjelasan

informal

gambar

berupa

kubus

memenuhi

yang

syarat

dengan

secara

sesuai

informal

berdasarkan

dengan permasalahan.

informasi

yang diberikan.
Siswa

memenuhi

indikator tingkat 2.
Siswa menjawab

dengan 10, 15, 6, 7, 17,

jawaban yang salah, tidak 32

13,

lengkap

16,

atau

menjawab

dengan jawaban yang benar
tetapi

tidak

30, 37

memenuhi

syarat sesuai dengan soal.
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Berdasarkan tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat diinterpretasi untuk soal nomor
1b sebagai berikut:
Siswa yang memenuhi indikator van Hiele tingkat 2
Siswa FD kelas X.1 dengan nomor presensi 21 dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi yang
diberikan.
Siswa FI kelas X.1 dengan nomor presensi 9 dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi yang
diberikan.

Tabel 4.6 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FD Untuk Soal Nomor 2a
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban Siswa

Nomor Presensi

Untuk Soal Nomor 2a

Siswa

Siswa menjawab dengan

X.1

X.2

2

-

Interpretasi

siswa

belum

dapat

memproyeksikan titik P ke

memproyeksikan

titik

tengah-tengah AQ. Contoh

ke garis

jawaban siswa:

Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1

Sehingga jarak antara P dan
Q salah.
Siswa

terbalik

dalam (*) : 14,

(*) : -

Ada dua kelompok:

meletakkan titik P dan Q 25

(**) : 19,

(*)

:

siswa menjawab

pada gambar kubus. Di (**) : 3,

26, 35, 38

dengan benar jarak P ke

bawah ini disajikan contoh 4, 16, 21,

AQ sesuai permasalahan.

gambar

Dengan

peletakan

posisi 22, 27,

titik P dan Q yang terbalik. 34

diinterpretasikan
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Titik P yang seharusnya

dapat

terletak pada pertengahan

titik ke garis.

bidang

(**) : siswa tetap

ABCD

tetapi

pada

bidang

diletakkan

memproyeksikan

salah

dalam menjawab jarak P

EFGH

ke AQ. Dengan demikian
diinterpretasikan

siswa

tidak

dapat

memproyeksikan titik ke
garis.
Siswa menjawab jarak titik

17, 28,

P ke segmen AQ dengan

29, 35

-

Siswa

belum

menentukan

dapat
proyeksi

menghitung panjang AQ

titik ke garis.

atau panjang PG

Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1.

Siswa menjawab jarak P ke
AQ adalah

-

dari panjang

rusuk kubus.
Langkah penyelesaian soal
siswa

terlihat

2, 3, 4, 5,

siswa

11, 12, 20,

memproyeksikan titik ke

22, 23, 28,

garis.

29, 31, 34,

Siswa belum memenuhi

36, 39

asal

belum

dapat

indikator tingkat 1

menjawab saja.
Siswa menjawab jarak P ke

5, 8, 11,

-

AQ adalah 4 cm.

18, 19,

memproyeksikan titik ke

Langkah penyelesaian soal

23, 26,

garis.

siswa tidak ada atau terlihat

30, 33

Siswa belum memenuhi

tidak logis.
Siswa

tidak

menjawab

belum

dapat

indikator tingkat 1.
menjawab

sama sekali, tidak lengkap,
atau

siswa

dengan

jawaban yang tidak logis

7, 12, 13,

1, 8, 9, 10,

Siswa

20, 31,

15, 18, 21,

memproyeksikan titik ke

37

24, 25, 27,

garis.

32, 33

belum

Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1
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Siswa tidak diikutkan
dalam pemilihan subyek
penelitian.

Tabel 4.7 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FI Untuk Soal Nomor 2a
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban Siswa Nomor Presensi Siswa
Untuk Soal Nomor 2a

X.1

X.2

Siswa menjawab dengan

-

7,17

Interpretasi

siswa

belum

dapat

memproyeksikan titik P ke

memproyeksikan titik

tengah-tengah

ke garis

AQ,

sehingga jarak antara P dan

Siswa

belum

Q salah.

memenuhi

indikator

tingkat 1
Siswa

terbalik

dalam (*) : 9

(*) : -

Ada dua kelompok:

meletakkan titik P dan Q (**) : 10,

(**) : 6,

(*) : siswa menjawab

pada gambar kubus. Di 15

13

dengan benar jarak P ke

bawah ini disajikan contoh

AQ sesuai permasalahan.

gambar

Dengan demikian siswa

peletakan

posisi

titik P dan Q yang terbalik.

diindikasikan

Titik P yang seharusnya

memproyeksikan titik ke

terletak pada pertengahan

garis.

bidang
diletakkan

dapat

ABCD

tetapi

(**) : siswa tetap salah

pada

bidang

dalam menjawab jarak P

EFGH

ke AQ. Dengan demikian
siswa diindikasikan tidak
dapat

memproyeksikan

titik ke garis.
Siswa menjawab jarak titik
P ke segmen AQ dengan

32

-
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menghitung panjang AQ

titik ke garis.

atau panjang PG

Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1.

Siswa menjawab jarak P ke
AQ adalah

-

16, 30, 37

belum

memproyeksikan

dari panjang

dapat
titik

ke garis.

rusuk kubus.

Siswa belum memenuhi

Langkah penyelesaian soal
siswa

siswa

terlihat

indikator tingkat 1

asal

menjawab saja.
Siswa

tidak

menjawab

-

14

sama sekali

Siswa

belum

memproyeksikan

dapat
titik

ke garis.
Siswa belum memenuhi
indikator tingkat 1
Siswa tidak diikutkan
dalam

pemilihan

subyek penelitian.

Berdasarkan tabel 4.6 dan tabel 4.7 dapat diinterpretasi untuk soal nomor
2a sebagai berikut:
Siswa yang memenuhi indikator van Hiele tingkat 1
Siswa FD kelas X.1 dengan nomor presensi 14 dan 25 dapat
memproyeksikan titik ke garis.
Siswa FI kelas X.1 dengan nomor presensi 9 dapat memproyeksikan titik ke
garis.
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Tabel 4.8 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FD Untuk Soal Nomor 2b dan 2c
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban Siswa

Nomor Presensi

Untuk Soal Nomor 2b dan 2c

Siswa

Siswa menjawab jarak antara
AQ

dan

PG

X.1

X.2

2

1

dengan

Interpretasi

siswa

belum

dapat

memproyeksikan titik

menghitung panjang QG tanpa

ke garis

melakukan proyeksi.

Siswa

belum

memenuhi

indikator

tingkat 1

Siswa

terbalik

dalam (*) : 14,

(*) : -

Ada dua kelompok:

meletakkan titik P dan Q pada 25

(**) : 19,

(*) : siswa menjawab

gambar kubus. Di bawah ini (**) : 3,

26, 35,

dengan

disajikan

38

antara

contoh

gambar 4, 16, 21,

benar
PG

dan

jarak
AQ

peletakan posisi titik P dan Q 22, 27, 34

sesuai

yang terbalik. Titik P yang

Dengan demikian siswa

seharusnya

terletak

diindikasikan

pertengahan

bidang

pada
ABCD

permasalahan.

dapat

memproyeksikan titik ke

tetapi diletakkan pada bidang

garis.

EFGH

(**) : siswa tetap salah
dalam menjawab jarak
antara

PG

dan

AQ.

Dengan demikian dapat
diinterpretasikan

siswa

tidak

dapat

memproyeksikan titik ke
garis.
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Siswa menjawab jarak titik P

17, 28,

ke segmen AQ dan jarak

29, 35

-

Siswa

belum

dapat

menentukan proyeksi

antara AQ dan PG dengan

titik ke garis.

menghitung panjang AQ atau

Siswa

panjang PG

memenuhi

belum
indikator

tingkat 1.
Siswa menjawab jarak PG dan
AQ adalah

-

dari panjang

rusuk kubus.
Langkah

penyelesaian

soal

siswa terlihat asal menjawab
saja.

2, 3, 4, 5,

siswa

belum

dapat

11, 12,

memproyeksikan titik

20, 22,

ke garis.

23, 28,

Siswa

29, 31,

memenuhi

34, 36,

tingkat 1

belum
indikator

39
Siswa menjawab jarak PG dan

5, 8, 11,

AQ adalah 4 cm.

18, 19,

memproyeksikan titik

soal

23, 26,

ke garis.

siswa tidak ada atau terlihat

30, 33

Siswa

Langkah

penyelesaian

-

tidak logis.

siswa

belum

dapat

belum

memenuhi

indikator

tingkat 1.
Siswa tidak menjawab sama

7, 12, 13,

1, 8, 9,

Siswa

sekali, tidak lengkap, atau

20, 31, 37

10, 15,

memproyeksikan titik

18, 21,

ke garis.

24, 25,

Siswa

27, 32,

memenuhi

menjawab

dengan

yang tidak logis

jawaban

33

belum

dapat

belum
indikator

tingkat 1
Siswa tidak diikutkan
dalam

pemilihan

subyek penelitian.
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Tabel 4.9 Deskripsi Hasil Tes Tertulis Siswa FI Untuk Soal Nomor 2b dan 2c
Berdasarkan Indikator van Hiele
Rangkuman Jawaban Siswa

Nomor

Untuk Soal Nomor 2b dan 2c

Presensi Siswa

Siswa menjawab jarak antara AQ
dan

PG

dengan

benar

X.1

X.2

-

7, 17

tetapi

Interpretasi

siswa

dapat

memproyeksikan titik

menggunakan cara cepat. Namun,

ke garis

berdasarkan sketsa gambar dapat

Siswa

diinterpretasikan

indikator tingkat 1

bahwa

siswa

memenuhi

menentukan proyeksi titik ke garis.
Contoh jawaban siswa:

Siswa terbalik dalam meletakkan (*) : 9

(*) : -

Ada dua kelompok:

titik P dan Q pada gambar kubus. (**) :

(**) : 6, (*) : siswa menjawab

Di bawah ini disajikan contoh 10, 15

13

dengan

benar

jarak

gambar peletakan posisi titik P dan

antara PG dan AQ sesuai

Q yang terbalik. Titik P yang

permasalahan.

seharusnya

demikian

siswa

pertengahan bidang ABCD tetapi

diindikasikan

dapat

diletakkan pada bidang EFGH

memproyeksikan titik ke

terletak

pada

Dengan

garis.
(**) : siswa tetap salah
dalam menjawab jarak
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antara

PG

dan

AQ.

Dengan demikian siswa
diindikasikan tidak dapat
memproyeksikan titik ke
garis.
Siswa menjawab jarak titik P ke

32

-

Siswa

belum

segmen AQ dan jarak antara AQ

menentukan

dan

titik ke garis.

PG

dengan

menghitung

panjang AQ atau panjang PG

dapat

proyeksi

Siswa

belum

memenuhi

indikator

tingkat 1.
Siswa menjawab jarak PG dan AQ

-

16, 30,

adalah dari panjang rusuk kubus.

37

siswa

belum

dapat

memproyeksikan titik
ke garis.

Langkah penyelesaian soal siswa

Siswa

terlihat asal menjawab saja.

belum

memenuhi

indikator

tingkat 1

Siswa tidak menjawab sama sekali

14

Siswa

belum

dapat

memproyeksikan titik
ke garis.
Siswa
memenuhi

belum
indikator

tingkat 1
Siswa tidak diikutkan
dalam

pemilihan

subyek penelitian.
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Berdasarkan tabel 4.8 dan tabel 4.9 dapat diinterpretasi untuk soal nomor
2b dan 2c sebagai berikut:
Siswa yang memenuhi indikator van Hiele tingkat 1
Siswa FD kelas X.1 dengan nomor presensi 14 dan 25 dapat
memproyeksikan titik ke garis.
Siswa FI kelas X.1 dengan nomor presensi 9 dan siswa FI kelas X.2 dengan
nomer presensi 7 dan 17 dapat memproyeksikan titik ke garis.
Berdasarkan tabel 4.2 - 4.9, dilakukan pengelompokan terhadap hasil
interpretasi jawaban tes tertulis siswa sebagai pertimbangan pengambilan subyek
seperti berikut ini,
Tabel 4.10 Pengelompokan Hasil Tes Tertulis Berdasarkan Indikator van
Hiele
GK

FD

FI

Kelompok

Kelas X.1 :

Jumlah
siswa

Kelas X.1 :

3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 16, 17, 10, 15, 32
18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27,

I

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 37

Kelas X.2 :

Kelas X.2 :

6, 13, 14,

66

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 30, 37
15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 38, 39
II

III

Kelas X.1 :

Kelas X. 2:

2, 14, 25

7 ,17

Kelas X.2 :

Kelas X.1:

21

9

Keterangan Tabel:
GK

: Gaya Kognitif

FD

: Field Dependent
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FI
Kelompok I

: Field Independent
: Kelompok siswa yang memenuhi semua atau beberapa
indikator van Hiele tingkat 0

Kelompok II : Kelompok siswa yang memenuhi semua indikator tingkat
0 dan beberapa indikator tingkat 1
Kelompok III : Kelompok siswa yang memenuhi semua indikator tingkat
0, beberapa indikator tingkat 1, dan beberapa indikator
tingkat 2.
Berdasarkan hasil pengelompokan siswa yang disajikan pada tabel 4.10
menunjukkan:
1.

Mayoritas siswa berada pada kelompok I sebanyak 66 siswa, terdiri atas 57
siswa FD dan 9 siswa FI. Siswa-siswa pada kelompok I memenuhi indikator :
a.

Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan
gambar.

b.

Beberapa siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan
berdasarkan gambar. Pengidentifikasian garis yang berpotongan hanya
dipenuhi beberapa siswa karena sebagian siswa baik FD maupun FI tidak
dapat membedakan antara garis yang berpotongan dan bersilangan.
Sehingga kedudukan garis yang bersilangan diidentifikasi sebagai garis
yang berpotongan karena alasan yang disampaikan mengarah pada
karakteristik dari kedudukan garis yang berpotongan. (Perhatikan tabel
4.2 dan 4.3)

2.

Siswa yang masuk pada kelompok II sebanyak 5 siswa, terdiri atas 3 siswa
FD dan dua siswa FI. Siswa pada kelompok II memenuhi indikator:
a.

Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan
gambar

b.

Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis yang berpotongan. Namun
siswa dengan nomor presensi 7 (kelas X.2) termasuk siswa yang tidak
dapat membedakan antara kedudukan garis yang bersilangan dan
berpotongan.
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c.

Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan, yaitu siswa
dengan nomor presensi 2 (kelas X.1) dan 17 (kelas X.2). Karena alasan
yang dikemukakan kedua siswa tersebut mengindikasikan bahwa siswa
mampu membedakannya dengan kedudukan garis yang berpotongan.
Sehingga dapat diinterpretasikan siswa tidak hanya fokus pada gambar
tetapi menganalisis perbedaan bidang dari dua garis bersilangan.
(Perhatikan tabel 4.2 dan 4.3)

d. Siswa dapat menentukan proyeksi titik ke garis untuk soal nomor 2b, yaitu
siswa dengan nomor presensi 7 dan 17 (kelas X.2). Meskipun demikian,
langkah penyelesaian siswa tidak terlihat karena siswa hanya menggunakan
rumus. Interpretasi diberikan setelah melakukan pengamatan terhadap
jawaban siswa yang terlihat pada hasil sketsa gambar yang terdapat pada
lembar jawab siswa. Siswa dengan nomor presensi 14 dan 25 (kelas X.1)
terbalik dalam meletakkan titik P dan Q, namun berdasarkan jawabannya
dapat diinterpretasi siswa memenuhi syarat proyeksi dalam menentukan
jarak titik ke garis (Perhatikan tabel 4.6 - 4.9)
3. Siswa yang masuk kelompok III sebanyak 2 siswa, terdiri atas satu siswa FD
dan satu siswa FI. Siswa pada kelompok III memenuhi indikator:
a. Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar
b. Siswa dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar.
c. Siswa

dapat

mengidentifikasi

kedudukan

garis

yang

bersilangan

kedudukan

garis

berdasarkan

berdasarkan gambar.
d. Siswa

dapat

mengidentifikasi

letak

bidangnya. Hanya siswa FI dengan nomer presensi 9 (kelas X.1) yang
memperhatikan letak bidang baik kedudukan garis sejajar, berpotongan,
atau bersilangan.
e. Siswa dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi yang diberikan. Kedua siswa memenuhi
level 2 pada soal nomor 1b. Kedua siswa dapat memberikan bukti informal
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berupa sketsa gambar yang memenuhi syarat pada permasalahan yang
diberikan.
f. Siswa dapat memproyeksikan titik ke garis, yaitu siswa FI dengan nomor
presensi 9 (kelas X.1). Kedua siswa sama-sama terbalik dalam meletakkan
titik P dan Q pada soal nomer 2 tetapi hanya siswa nomor 9 yang menjawab
dengan benar. Sehingga dapat diinterpretasikan memenuhi indikator ini.
(Perhatikan tabel 4.6

4.9)

Demikian deskripsi hasil jawaban siswa pada tes tertulis. Selanjutnya
akan dilakukan wawancara dengan mengambil masing-masing 1 siswa pada tiap
kelompok untuk memastikan tingkat berpikirnya.

D. Deskripsi Pemilihan Subyek
Berdasarkan deskripsi hasil tes tertulis yang telah diuraikan pada BAB
IV subbab B dan kriteria pemilihan subyek pada BAB III subbab E mengenai
gaya kognitif siswa, hasil tes tertulis, serta kemampuan siswa dalam
berkomunikasi, terdapat 6 siswa yang terpilih sebagai subyek penelitian. Skema
pemilihan subyek penelitian dapat dilihat pada Lampiran 14 halaman L-55. Enam
subyek penelitian tersebut terdiri atas tiga siswa FD dan tiga siswa FI.
1.

Subyek Penelitian dengan Gaya Kognitif FD
a. NWT adalah siswa dengan gaya kognitif FD dengan nomor presensi 28
(kelas X.1). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang lengkap.
Berdasarkan hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis, siswa masuk
kedalam kelompok I yang memenuhi semua indikator tingkat 0. Selain
itu, berdasarkan informasi dari guru, siswa tersebut mampu berkomunikasi
dengan baik. Selanjutnya, siswa tersebut dikategorikan sebagai subyek
pertama dengan gaya kognitif FD yang dinamakan sebagai SDA.
b. AD adalah siswa dengan gaya kognitif FD dengan nomor presensi 2 (kelas
X.1). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang lengkap. Berdasarkan
hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis, siswa masuk kedalam
kelompok II yang memenuhi semua indikator tingkan 0 dan beberapa
indikator tingkat 1. Selain itu, berdasarkan informasi dari guru dan hasil
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observasi, siswa tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya,
siswa tersebut dikategorikan sebagai subyek kedua dengan gaya kognitif
FD yang dinamakan sebagai SDB.
c. KB adalah siswa dengan gaya kognitif FD dengan nomor presensi 21
(kelas X.1). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang lengkap.
Berdasarkan hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis, siswa masuk
kedalam kelompok III yang memenuhi semua indikator tingkan 0,
beberapa indikator tingkat 1 dan beberapa indikator tingkat 2. Selain itu,
berdasarkan informasi dari guru, siswa tersebut mampu berkomunikasi
dengan baik. Selanjutnya, siswa tersebut dikategorikan sebagai subyek
ketiga dengan gaya kognitif FD yang dinamakan SDC
2.

Subyek Penelitian dengan Gaya Kognitif FI
a. RW adalah siswa dengan gaya kognitif FI dengan nomor presensi 30
(kelas X.2). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang hampir
lengkap. Berdasarkan hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis,
siswa masuk kedalam kelompok I yang memenuhi semua indikator
tingkan 0. Selain itu, berdasarkan informasi dari guru, siswa tersebut
mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, siswa tersebut
dikategorikan sebagai subyek pertama dengan gaya kognitif FI yang
dinamakan SIA
b. IB adalah siswa dengan gaya kognitif FI dengan nomor presensi 17 (kelas
X.2). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang lengkap. Berdasarkan
hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis, siswa masuk kedalam
kelompok II yang memenuhi semua indikator tingkan 0 dan beberapa
indikator tingkat 1. Selain itu, berdasarkan informasi dari guru, siswa
tersebut mampu berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, siswa tersebut
dikategorikan sebagai subyek kedua dengan gaya kognitif FI yang
dinamakan SIB
c. DS adalah siswa dengan gaya kognitif FI dengan nomor presensi 9 (kelas
X.1). Siswa tersebut memiliki hasil tes tertulis yang lengkap. Berdasarkan
hasil interpretasi terhadap jawaban tes tertulis, siswa masuk kedalam
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kelompok III yang memenuhi semua indikator tingkan 0, semua indikator
tingkat 1 dan beberpa indikator tingkat 2. Selain itu, berdasarkan
informasi dari guru serta pengamatan observasi, siswa tersebut mampu
berkomunikasi dengan baik. Selanjutnya, siswa tersebut dikategorikan
sebagai subyek ketiga dengan gaya kognitif FI yang dinamakan SIC.

E. Analisis Data Hasil Penelitian
Selanjutnya untuk memperoleh data tentang tingkat berpikir siswa,
dilakukan wawancara semi terstruktur terhadap keenam subyek penelitian
tersebut. Selama melaksanakan wawancara, peneliti dibekali pedoman wawancara
yang telah divalidasi terlebih dahulu oleh Dr. Imam Sudjadi, M.Si (Dosen
Pendidikan Matematika) dan Nurrohmah S.Pd (Guru Matematika SMA Negeri 1
Mojolaban). Dari informasi hasil tes tertulis dan wawancara atau dari hasil dua
kali wawancara akan dilakukan proses analisis. Dalam melakukan analisis,
dilakukan pengkodean terhadap data yang terkumpul

untuk menjaga rahasia

subyek, menghindari subyektivitas, dan untuk mempermudah proses analisis.
Pedoman pengkodean dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:
1. Pengkodean hasil tes tertulis
a. Pengkodean tes tertulis siswa FD disimbolkan dengan TD.x.y.z, dengan:
1) x menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) y menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) z menyimbolkan urutan obyek yang diamati =
b. Pengkodean tes tertulis siswa FI disimbolkan dengan TI.x.y.z, dengan:
1) x menyimbolkan nomor soal = {1, 2}
2) y menyimbolkan poin soal = {a, b, c}
3) z menyimbolkan urutan obyek yang diamati = {1, 2, 3, ...}
2. Pengkodean hasil wawancara
a. Pewawancara disimbolkan P.s.t.u, dengan:
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
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b. Subyek pertama dari kelompok I dengan gaya kognitif FD disimbolkan
SDA.s.t.u
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
c. Subyek kedua dari kelompok II dengan gaya kognitif FD disimbolkan
SDB. s.t.u
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
d. Subyek ketiga dari kelompok III dengan gaya kognitif FD disimbolkan
SDC.s.t.u, dengan:
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
e. Subyek pertama dari kelompok I dengan gaya kognitif FI disimbolkan
SIA.s.t.u, dengan:
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
f. Subyek kedua dari kelompok II dengan gaya kognitif FI melakukan
wawancara sebanyak dua kali disimbolkan SIBr.s.t.u, dengan:
1) r menyimbolkan wawancara I atau wawancara II = {I, II}
2) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
3) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
4) u menyimbolkan urutan dialog wawancara = {1,2,3,...}
g. Subyek ketiga dari kelompok III dengan gaya kognitif FI disimbolkan
SIC.s.t.u, dengan:
1) s menyimbolkan nomor soal = {1,2}
2) t menyimbolkan poin soal = {a,b,c}
3) u menyimbolkan urutan dialog wawancara =
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Berikut ini merupakan analisis tingkat berpikir siswa berdasarkan data
hasil tes dan data hasil wawancara I dengan menggunakan instrumen bantu soal B
1. Analisis Data Subyek Dengan Gaya Kognitif FD
a. Analisis Data Subyek SDA
1) Analisis Butir Soal Nomor 1a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban tes tertulis dari SDA untuk soal nomor 1a dapat dilihat pada
gambar 4.9.
TD .1.a.1
TD.1.a.2
TD.1.a.3
TD.1.a.4
TD.1.a.5
TD.1.a.6
Gambar 4.9 Jawaban Tes Tertulis SDA Nomor 1a
Analisis jawaban tes tertulis:
(1) Pada bagian TD.1.a.1, subyek SDA menulis bahwa segmen garis yang
sejajar dengan

adalah

. Jawaban SDA tepat. Dengan demikian,

SDA dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan
gambar.
(2) Pada bagian TD.1.a.2, SDA menulis alasan bahwa

//

. Alasan

SDA cenderung menulis ulang pernyataan bahwa KB sejajar AR
dengan menuliskan simbol matematisnya. SDA belum menyebutkan
bidang dari dua garis yang sejajar karena mungkin SDA belum
memahami definisi dari kedudukan garis yang sejajar, yaitu garis yang
sebidang dan tidak berpotongan. Dengan demikian, SDA belum
mencapai tingkat 1 terkait pengidentifikasian kedudukan garis yang
sejajar.
(3) Pada bagian TD.1.a.3, subyek SDA menulis bahwa segmen garis yang
berpotongan dengan

adalah
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Dengan demikian, SDA dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan.
(4) Pada bagian TD.1.a.4, subyek SDA menuliskan alasan bahwa
berpotongan dengan

di titik B dan berpotongan dengan

dititik

K. SDA belum mengamati lebih luas terhadap bidang yang dapat
terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan. SDA cenderung
fokus pada pengamatan titik potong yang tampak pada gambar.
Dengan demikian SDA belum mencapai tingkat 1 terkait dengan
pengidentifikasian garis yang berpotongan.
(5) Pada bagian TD.1.a.5, SDA menuliskan bahwa segmen garis yang
bersilangan dengan
segmen garis

adalah

. Jawaban subyek SDA tepat karena

memang bersilangan dengan

. Namun, pada saat

pemberian alasan, SDA tampak salah dalam memahami kedudukan
garis yang bersilangan sebagaimana analisis poin (6).
(6) Pada bagian TD.1.a.6, SDA menuliskan alasan bahwa
dengan

bersilangan

karena antara garis yang satu dengan garis yang lain saling

bersinggungan dan bertemu pada satu titik tengah. Alasan subyek
SDA ini menunjukkan bahwa siswa salah dalam mengenali konsep
garis yang saling bersilangan. SDA mungkin hanya memperhatikan
titik potong dan tidak mengamati perbedaan bidang dari dua garis
yang bersilangan. Hal ini menyebabkan pemahaman SDA mengenai
kedudukan garis bersilangan dan berpotongan menjadi tercampur atau
bisa dikatakan bahwa SDA mungkin belum dapat membedakan antara
kedudukan garis bersilangan dan berpotongan pada gambar. Dengan
demikian, SDA belum dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar.
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b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada saat wawancara, SDA menulis jawaban

dan

sebagai segmen garis-segmen garis yang sejajar dengan
Jawaban subyek yang menulis bahwa segmen
tepat, tetapi jawaban bahwa

.

sejajar dengan

sejajar dengan

tidak tepat.

Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap jawaban subyek seperti
pada Kutipan 1,
Kutipan 1
P.1.a.5
SDA.1.a.6
P.1.a.7

: karena?

SDA.1.a.8
P.1.a.9
SDA.1.a.10

Analisis Kutipan 1
Berdasarkan bagian SDA.1.a.6, subyek SDA tepat dalam
mengidentifikasi bahwa

sejajar dengan

Alasan yang

disampaikan SDA pada bagian SDA.1.a.6 dan SDA.1.a.8 belum
menunjukkan sampai tingkat analisis karena SDA menyatakan bahwa
garis

sejajar dengan

karena berhadapan langsung. Hal ini

menunjukkan bahwa subyek cenderung mengamati posisi gambar
garis dan belum melakukan analisis bidang. SDA juga kurang tepat
dalam mendeskripsikan garis yang sejajar, karena menyatakan bahwa
garis sejajar adalah garis yang berhadapan langsung. Kesalahan
pendeskripsian ini mungkin disebabkan karena subyek

tidak

memahami definisi dari kedudukan garis yang sejajar. Selain itu,
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Kesalahan pendeskripsian ini juga sempat menyebabkan SDA salah
dalam pengidentifikasian kedudukan garis sejajar sebagaimana
kutipan 2.
Kutipan 2
P.1.a.11
SDA.1.a.12
P.1.a.13
SDA.1.a.14
P.1.a.15
SDA.1.a.16
tampak ragu)
P.1.a.17
SDA.1.a.18
P.1.a.19

nggambar

SDA.1.a.20 : (menggambar
P.1.a.21

)

rut kamu DQ dan AC tadi sejajar

SDA.1.a.22
P.1.a.23

,

SDA.1.a.24

)

Analisis Kutipan 2
Pada

bagian

SDA.1.a.14,

SDA

sempat

salah

dalam

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar, karena menjawab bahwa
juga sejajar dengan

, padahal seharusnya

dan

bersilangan.

Namun pada bagian SDA.1.a.20, subyek diminta menggambar dan
memutuskan bahwa AC tidak sejajar dengan DQ.
Berdasarkan analisis kutipan 1 dan 2, diperoleh data bahwa
SDA

dapat

mengidentifikasi

kedudukan

garis

yang

sejajar

berdasarkan gambar tetapi alasan yang disampaikan SDA belum
menunjukkan pengamatan terhadap letak bidangnya. SDA cenderung
mengamati posisi garis pada bangun ruang yang dideskripsikan
sebagai garis yang berhadapan. Dengan demikian, tingkat berpikir
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SDA belum mencapai tingkat analisis (tingkat 1) terkait dengan
pengidentifikasian garis yang sejajar.
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis yang berpotongan
tampak pada kutipan 3 dan 4.
Kutipan 3
P.1.a.25

(menunjuk
) yang berpotongan dengan DQ

SDA.1.a.26

)

P.1.a.27
SDA.1.a.28
P.1.a.29

?

SDA.1.a.30

Analisis Kutipan 3
Pada

bagian

SDA.1.a.26,

tampak

subyek

mengidentifikasi kedudukan garis yang berpotongan dengan

dapat
yaitu

. Jawaban subyek SDA belum lengkap karena hanya menjawab satu
segmen

saja yang berpotongan dengan DQ. Namun akhirnya SDA

dapat menyebutkan secara lengkap segmen garis yang berpotongan
dengan

ketika ditanyakan satu per satu sebagaimana pada kutipan 4.
Pada bagian SDA.1.a.28, tampak subyek memberikan alasan

bahwa

dan

berpotongan dengan memperhatikan titik potongnya

yang terlihat pada gambar dengan tepat dan belum sampai tahap analisis
lebih luas terkait dengan pengamatan bidang yang dapat terbentuk dari
dua garis yang berpotongan.
Kutipan 4
P.1.a.42
SDA.1.a.43

BD, QP dan AC
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P.1.a.44
SDA.1.a.45
P.1.a.46
SDA.1.a.47

Analisis Kutipan 4
Pada bagian SDA.1.a.42 dan SDA.1.a.43 tampak subyek SDA
dapat mengidentifikasi garis yang saling berpotongan dengan tepat.
Subyek SDA dapat menyebutkan bahwa
dengan

dan

berpotongan

. Dua jawaban ini mengindikasikan bahwa SDA dapat

mengidentifikasi semua kedudukan garis yang berpotongan dengan
secara lengkap.
Berdasarkan kutipan 3 dan 4, dapat diperoleh data bahwa SDA
dapat mengidentifikasi kedudukan garis yang berpotongan berdasarkan
gambar. Alasan yang disampaikan SDA menunjukkan bahwa SDA
cenderung fokus terhadap titik potong yang terlihat pada gambar dan
belum mengamati bidang yang dapat terbentuk dari dua garis yang
berpotongan. Dengan demikian, tingkat berpikir SDA belum mencapai
tingkat 1 (analisis) terkait dengan kedudukan garis yang berpotongan,
tetapi indikator tingkat 0 terpenuhi yaitu SDA dapat mengidentifikasi
kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar.
Berkaitan dengan pengidentifikasian kedudukan garis yang
bersilangan dapat dilihat pada kutipan 5 dan 6.
Kutipan 5
P.1.a.31

SDA.1.a.32
P.1.a.33
SDA.1.a.34
P.1.a.35
SDA.1.a.36
P.1.a.37

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
78

SDA.1.a.38

P.1.a.39
SDA.1.a.40 :
P.1.a.42

Analisis Kutipan 5
Pada bagian SDA.1.a.32, tampak subyek SDA menyebutkan
bahwa

bersilangan dengan

. Jawaban subyek SDA ini tepat,

tetapi alasan yang disampaikan SDA menjadi pertimbangan bahwa
SDA

mengalami

kesalahan

dalam

memahami

konsep

garis

bersilangan.
Pada bagian SDA.1.a.34, SDA memberikan alasan bahwa suatu
garis dikatakan bersilangan karena saling memotong. Alasan yang
disampaikan SDA menunjukkan bahwa SDA mengalami kesalahan
terkait pemahamannya terhadap konsep kedudukan garis bersilangan.
SDA mungkin kesulitan dalam melakukan analisis keruangan
berdasarkan gambar sehingga tidak memperhatikan perbedaan letak
bidang dari EP dan DQ. SDA cenderung mengamati gambar yang ada
sehingga dua garis yang sebenarnya tidak memotong tetapi dikatakan
sebagai garis yang memotong. SDA tidak dapat membedakan antara
garis yang berpotongan dan bersilangan. Hal ini terlihat ketika SDA
diminta menggambar garis yang bersilangan, tetapi SDA menggambar
garis yang berpotongan secara menyilang (bagian SDA.1.a.38). Selain
itu, SDA kurang tepat dalam mendeskripsikan perbedaan garis yang
berpotongan dan bersilangan dengan menyebut bahwa garis yang
berpotongan adalah garis yang tidak sejajar, tetapi garis yang
bersilangan merupakan garis yang beda arahnya. Pendeskripsian SDA
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yang tidak tepat ini mungkin disebabkan karena SDA kurang
memahami konsep kedudukan garis bersilangan yang tidak sebidang.
Terdapat

tiga

segmen

kedudukannya dengan segmen

garis

yang

belum

ditentukan

. Salah satunya adalah segmen

yang seharusnya merupakan garis yang saling bersilangan dengan

.

Konfirmasi mengenai jawaban dari subyek SDA mengenai kedudukan
segmen

dan

terdapat pada kutipan 6.

Kutipan 6
P.1.a.48
SDA.1.a.49
P.1.a.50
SDA.1.a.51
P.1.a.52

garis yang saling bersilangan dan berseberangan itu sama ga
Dek

SDA.1.a.53 : (sisw
P.1.a.54
SDA.1.a.55
P.1.a.56
SDA.1.a.57
Analisis Kutipan 6

Subyek SDA tampak menjawab bahwa
bersebrangan, padahal seharusnya

dan

dan

bersilangan. Hal ini

disebabkan karena SDA tidak mengingat konsep dari kedudukan garis
bersilangan, sehingga kemudian menjawab

dan

sebagai garis

yang bersebrangan secara asal saja.
Berdasarkan analisis kutipan 5 dan 6 dapat diperoleh data
bahwa SDA tidak dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
berdasarkan gambar.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan analisis data tes tertulis dan data wawancara diproleh hasil
bahwa:
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(1) Pada analisis data tes tertulis dan hasil wawancara terdapat
kesesuaian tingkat 0 terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis

sejajar.

Pada analisis data tes tertulis SDA dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar dan
belum mencapai tingkat analisis dalam pengidentifikasiannya. Pada
saat wawancara SDA sempat salah mengidentifikasi salah satu
kedudukan garis bersilangan sebagai garis sejajar, tetapi ketika
diminta menggambar akhirnya SDA dapat mengidentifikasi dengan
tepat kedudukan garis yang sejajar. SDA belum mencapai tingkat
analisis

dalam

mengamati

pengidentifikasiannya

bahwa

dua

garis

sejajar

karena

belum

sebidang

dan

dapat
tidak

berpotongan. Oleh karena itu terdapat kesesuaian pada indikator
tingkat 0, yaitu SDA dapat mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar berdasarkan gambar.
(2) Pada analisis data tes tertulis dan hasil wawancara terdapat
kesesuaian tingkat 0 terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis berpotongan. Pada analisis data tes tertulis SDA dapat
mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar
melalui pengamatan titik potong yang tampak pada gambar. SDA
belum mengamati bidang yang dapat terbentuk dari dua garis yang
berpotongan sehingga belum mencapai tingkat analisis

dalam

pengidentifikasiannya. Pada analisis hasil wawancara, SDA dapat
mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan dengan mengamati
titik potong yang tampak pada gambar. Awalnya, SDA tidak
menyebutkan secara lengkap kedudukan garis yang berpotongan.
Namun, setelah diberi pertanyaan secara khusus

terhadap

kedudukan garis yang belum disebutkan maka SDA dapat
mengidentifikasinya sebagai garis yang berpotongan. Oleh karena
itu terdapat kesesuaian pada indikator tingkat 0, yaitu SDA dapat
mengidentifikasi
gambar.

kedudukan

garis

commit to user

berpotongan

berdasarkan

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
81

(3) Pada analisis data tes tertulis dan data analisis hasil wawancara
terdapat kesesuaian terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis bersilangan. Pada analisis data tes tertulis, SDA tepat dalam
mengidentifikasi

salah

satu

kedudukan

garis

yang

saling

bersilangan. Namun alasan yang diberikan SDA menunjukkan
bahwa SDA mengalami kesalahan dalam memahami konsep garis
bersilangan, dengan kata lain SDA tidak dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan. Pada analisis hasil wawancara SDA
tidak tepat dalam mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
karena mengalami kesalahan dalam memahami konsep kedudukan
garis bersilangan. Oleh karena itu indikator tingkat 1 tidak
terpenuhi yaitu siswa tidak dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan bahwa data
valid. SDA dapat mengidentifikasi kedudukan garis-garis sejajar dan
garis-garis berpotongan berdasarkan gambar. SDA tidak dapat
mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
Dengan demikian, tingkat berpikir SDA pada soal nomor 1a berada
pada tingkat 0.

2) Analisis Butir Soal Nomor 1b Untuk Tingkat 2
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Tes tertulis subyek SDA untuk butir soal 1b dapat dilihat pada Gambar
4.10
TD.1.b.1
TD.1.b.2
TD.1.b.3
Gambar 4.10 Jawaban
Tes
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Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan jawaban subyek yang terdapat pada bagian TD .1.b.1,
tampak SDA menyimpulkan bahwa kedudukan antara garis h dan
garis g adalah berpotongan. Kesimpulan yang disampaikan SDA
tidak tepat.
(2) Berdasarkan pengamatan terhadap gambar SDA pada bagian
TD.1.b.2 dan penjelasannya pada bagian TD.1.b.3, tampak terjadi
kesalahan dalam penamaan bidang, garis, dan titik. Kemungkinan
SDA

kurang

mampu

membedakan

konsep,

melakukan

penggambaran, serta memberi penamaan secara matematis antara
bidang, garis, dan titik. SDA menentuan nama bidang U dan V
yang saling berpotongan serta garis g dan h sebagaimana penamaan
titik. Hal ini mungkin mengakibatkan kesalahan dalam membuat
kesimpulan. Dengan demikian, SDA tidak dapat membuat
kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi yang diberikan.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan subyek pada saat wawancara

adalah

. Pada hasil pekerjaan

di atas, subyek SDA menyimpulkan bahwa kedudukan garis l dan k
adalah berpotongan. Selanjutnya dilakukan wawancara terkait dengan
hasil pekerjaan subyek seperti pada Kutipan 7 sampai 9.
Kutipan 7
P.1.b.58
SDA.1.b.59
P.1.b.60

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
83

SDA.1.b.61

gimana mbak?
(menunjuk kalimat

P.1.b.62

-nya sejajar sama dua-duanya.
Sejajarnya sama bidang

dan juga sejajar sama bidang

SDA.1.b.63

Analisis Kutipan 7:
Berdasarkan kutipan 7, tampak subyek SDA kurang

bidang

dan bidang

tersebut dengan menggunakan kalimat yang lebih

sederhana

sebagaimana pada bagian P.1.b.62.
Selanjutnya

mengenai

kesimpulan

subyek

mengenai

kedudukan garis k dan l terdapat pada kutipan 8.
Kutipan 8
P.1.b.64

... Menurut kamu bagaimana kedudukan garis k dan garis l

SDA.1.b.65
P.1.b.66
SDA.1.b.67

)

Analisis Kutipan 8
Berdasarkan kutipan 8, subyek SDA menyimpulkan bahwa
kedudukan garis l dan k adalah berpotongan. Kesimpulan yang
diambil subyek SDA ini tidak tepat karena seharusnya kedudukan
garis l dan k adalah sejajar.
Selanjutnya

dilakukan

konfirmasi

untuk

mengetahui

penamaan bidang dan garis yang dilakukan subyek SDA untuk
menelusuri penyebab kesalahan yang dilakukan subyek SDA.
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Kutipan 9
P.1.b.68

SDA.1.b.69

(mengamati gambar

P.1.b.70

nya?

)

SDA.1.b.71
P.1.b.72
SDA.1.b.73
P.1.b.74

-

SDA.1.b.75

)

P.1.b.76
SDA.1.b.77
(sambil menunjuk garis HM)
P.1.b.78
SDA.1.b.79
P.1.b.80
SDA.1.b.81
P.1.b.82
SDA.1.b.83
bidang

dan bidang . Berarti kan garis k nya berhadapan

bidang dan bidang
P.1.b.84

, garis k yang kamu tentukan sudah sejajar
sama bidang belum

SDA.1.b.b5

mungkin

Analisis Kutipan 9
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Berdasarkan kutipan 9, tampak subyek SDA dapat menentukan
bidang

(bagian SDA.1.b.69), bidang

(SDA.1.b.71), dan garis l (SDA.1.b.73)

dengan tepat. Tetapi subyek SDA tidak dapat menentukan garis k secara
tepat (SDA.1.b.75). SDA menentukan garis MI yang terletak pada bidang
sebagai garis k. Kesalahan penentuan ini disebabkan siswa kurang dapat
memahami soalnya. Pemahaman SDA terhadap kedudukan garis yang
sejajar bidang kurang maksimal karena SDA mendeskripsikan konsep
garis yang sejajar bidang sebagai garis yang sama atau berhadapan
dengan bidang, tetapi ketika dihadapkan pada garis k yang sejajar
terhadap dua buah bidang yang saling berpotongan SDA menjadi tidak
mampu menentukan garis k. Sehingga kesimpulan yang diambil SDA
mengenai kedudukan garis k dan l tidak tepat. Dengan demikian, SDA
tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi yang terdapat pada soal.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil analisis data tes tertulis dan s data wawancara
terdapat kesesuaian. Pada data analisis tes tertulis SDA tidak dapat
membuat

kesimpulan

dengan

memberikan

penjelasan

informal

berdasarkan informasi pada soal, begitu juga saat wawancara.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan data valid, SDA
tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi yang diberikan soal. Oleh karena itu
terdapat kesesuaian bahwa indikator van Hiele tingkat 2 tidak terpenuhi
dengan kata lain tingkat berpikir SDA belum mencapai tingkat 2.
3) Analisis Butir Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
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TD .2.a.1

TD.2.a.2

Gambar 4.11 Jawaban Tes Tertulis SDA Nomor 2a
Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan bagian TD .2.a.1, tampak SDA memberikan sketsa gambar
kubus untuk menentukan jarak titik P ke

. Namun dari gambar

tersebut dapat diinterpretasikan bahwa penentuan jarak titik P ke
tidak tepat. SDA tampak mengamati bidang PAQ, tetapi SDA tidak
memproyeksikan titik P ke
dengan menghitung panjang

. SDA menjawab jarak titik P ke
seperti yang terdapat pada bagian

TD .2.a.2. Dengan demikian, SDA tidak dapat menentukan jarak titik ke
garis karena indikator van Hiele tingkat 1 tidak terpenuhi yaitu tidak
dapat menentukan proyeksi titik ke garis.
b) Data dan Analisis Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan subyek SDA saat wawancara tertulis

. Pada hasil pekerjaan
saat wawancara, tampak SDA tidak memproyeksikan titik B ke garis
AR dalam menentukan jarak titik ke garis. Selain itu, penjelasan dari
subyek SDA tampak tidak logis karena subyek SDA menganggap
bahwa garis AQ tegak lurus MQ dan berpotongan di titik B, padahal
MQ dan AR terletak pada bidang yang berbeda sehingga tidak
mungkin berpotongan.
Selanjutnya dilakukan wawancara sebagaimana kutipan 10.
Kutipan 10
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P.2.a.90

SDA.2.a.91
P.2.a.92

SDA.2.a.93
P.2.a.94
pada sketsa gambar. Pada gambarmu ini, jarak titik B ke AR
SDA.2.a.95

P.2.a.96
SDA.2.a.97
P.2.a.98

napa kok kamu milihnya ini (Bi)? Kenapa
tidak ini atau ini (seolah-olah menarik garis dari titik B ke

SDA.2.a.99 : (siswa diam

ga

Analisis Kutipan 10
Berdasarkan

kutipan

10,

tampak

mengidentifikasi kedudukan titik B dan garis
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ketika ditanya mengenai penentuan jarak B ke
bahwa jarak antara B ke

, subyek menjawab

adalah Bi

ditarik dari titik B ke tengah-tengah

. Kemudian menghitung

panjang Bi dengan perhitungan yang kurang logis.
Selanjutnya dilakukan wawancara lebih lanjut untuk mengecek
penjelasan SDA yang menyatakan bahwa
sehingga menentukan

Bi sebagai jarak B ke

tegak lurus dengan
seperti pada kutipan

11.
Kutipan 11
P.2.a.100

ini,

). Apa hubungannya kalimat ini
(jawaban SDA) dengan kamu memilih jaraknya ini (menunjuk Bi
pada gambar)? Coba ceritakan dari awal sampai
SDA.2.a.101
P.2.a.102
SDA.2.a.103

P.2.a.104
SDA.2.a.105

-

P.2.a.106
SDA.2.a.107 : (siswa diam)
P.2.a.108
SDA.2.a.109
P.2.a.110

menurut kamu kalau ke tengah-tengah nanti tegak lurus?

SDA.2.a.111 : (siswa diam)
P.2.a.112
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SDA.2.a.113
P.S2.a.114
SDA.2.a.115
P.2.a.116
SDA.2.a.117

)
P.2.a.118

menurut kamu gitu caranya. Garis yang ditarik dari B ke AR

SDA.2.a.119

MQ seolah-olah

P.2.a.120
SDA.2.a.121
P.2.a.122

SDA.2.a.123

dan menunjuk

Analisis Kutipan 11
Berdasarkan kutipan 11, tampak SDA menentukan jarak titik B ke
dengan menarik garis B ke tengah-tengah

(segmen Bi ) dimana

segmen Bi adalah segmen yang berimpit dengan MQ, sehingga jika
diperpanjang akan berpotongan dengan AR secara tegak lurus. Hal ini
tampak pada bagian SDA.2.a.101 sampai SDA.2.a.109, dimana SDA menganggap
bahwa garis MQ akan berpotongan dengan
antara MQ dan

secara tegak lurus, padahal

tidak mungkin berpotongan karena terletak pada
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bidang yang berbeda. Hal ini berarti SDA kurang dapat melakukan analisis
keruangan terhadap perbedaan bidang dan cenderung memperhatikan
gambar.
Ketika permasalahan diubah ke dalam bentuk yang sederhana
sebagaimana pada bagian P.2.a.122, SDA tetap salah dalam menentukan
jarak A ke BF. SDA tidak menentukan proyeksi titik A ke BF tetapi
menentukan diagonal bidang sebagai jarak titik B ke AF. Hal ini mungkin
disebabkan karena SDA menganggap untuk menentukan jarak cukup
dengan mencari panjang diagonal bidangnya (bagian SDA.2.a.115), sehingga
jawaban SDA tampak tidak logis. Dengan demikian, SDA tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis karena indikator van Hiele tingkat 1 tidak
terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan proyeksi titik ke garis.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan

hasil

tes

tertulis

tampak SDA

tidak dapat

menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat 1 tidak terpenuhi
yaitu tidak dapat menentukan proyeksi titik ke garis. Begitu pula saat
wawancara SDA juga tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena
hanya memperhatikan tampilan gambar serta tidak menentukan proyeksi
titik ke garis. Hal ini berarti terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes
tertulis dan hasil wawancara sehingga data valid.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa data valid.
SDA tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat
berfikir van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat
menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan demikian, tingkat berpikir
SDA pada soal 2a belum mencapai tingkat 1.
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4) Analisis Butir Soal Nomor 2b, 2c
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis

TD .2.b.1

TD.2.b.2
TD.2.c.1
Gambar 4.12 Jawaban Tes Tertulis SDA Nomor 2b dan 2c
Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan sketsa gambar untuk soal 2b pada bagian TD.2.b.1 dan
langkah penyelesaian siswa pada bagian TD.2.b.2, tampak SDA
menghitung panjang
jarak antara

dan

dan

kemudian menentukannya sebagai

. Langkah perhitungan yang dilakukan SDA

juga tidak tepat baik dari penentuan panjang

,

, penggunaan

rumus phytagoras, maupun operasi penarikan akar yang dilakukan.
Selain itu, SDA tidak memproyeksikan salah satu titik pada

ke

atau sebaliknya untuk menentukan jarak dua garis sejajar. Dengan
demikian, SDA tidak dapat menentukan jarak antara dua garis sejajar
karena indikator van Hiele tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat
menentukan proyeksi titik pada suatu garis ke garis lain yang saling
sejajar.
(2) Berdasarkan jawaban subyek untuk soal 2c pada bagian TD.2.c.1, SDA
menyimpulkan jarak P ke

sama dengan jarak

dan

karena

kedua garis tersebut sejajar. Jawaban SDA ini tepat, tetapi SDA tidak
memberikan penjelasan lebih lanjut terkait dengan konsep penentuan
jarak dua garis sejajar. Selain itu, jarak yang ditentukan SDA baik
jarak titik ke garis (soal 2a) atau jarak dua garis sejajar (soal 2b) tidak
tepat karena tidak menggunakan syarat proyeksi. Dengan demikian
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indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu SDA tidak dapat membuat
kesimpulan dengan

memberikan

penjelasan

secara

informal

berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep jarak.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan SDA saat wawancara tertulis:

.

Berdasarkan

hasil

pekerjaan tersebut, tampak SDA sekedar menghitung panjang diagonal
bidang. Perhitungan yang dilakukan SDA juga mengalami kesalahan
dalam operasi penarikan akar. Selain itu, subyek SDA tidak melakukan
proyeksi terhadap salah satu titik pada garis yang saling sejajar tersebut
dalam menentukan jaraknya.
Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap hasil pekerjaannya
pada kutipan 12.
Kutipan 12
P.2.b.124

:

. Tentukan jarak antara KB dan AR. Menurut kamu, jarak

SDA.2.b.125
P.2.b.126
SDA.2.b.127
P.2.b.128

Memang kalau menentukan jarak dua garis yang sejajar
gimana? Ada syaratnya ga?

SDA.2.b.129 :
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Analisis Kutipan 12
Berdasarkan kutipan 12, tampak SDA mengerti bahwa
kedudukan garis antara

dan

sejajar. Namun SDA tidak dapat

menentukan jarak dua garis sejajar karena cenderung menentukan
jarak secara asal dan tidak menghubungkan dengan konsep penentuan
jarak yang benar yaitu memproyeksikan sembarang titik ke garis.
Dengan demikian, SDA tidak dapat menentukan jarak dua garis
sejajar karena indikator van Hiele tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak
menentukan proyeksi sembarang titik pada salah satu garis ke garis
lain yang saling sejajar.
Selanjutnya mengenai pertanyaan pada butir soal 2c tampak pada
kutipan 13
Kutipan 13
P.2.c.130
SDA.2.c.131
P.2.c.132
SDA.2.c.133
P.2.c.134

dimensi tiga itu gimana dhek pelajarannya

SDA.2.c.135

pelajarannya itu susah dimengerti, rumit. Gurunya kalau
nerangin cepet dan yang diperhatiin yang sudah bisa-bisa gitu
loh

P.2.c.136

oh gitu

SDA.2.c.137 :
berikutnya mbak
P.2.c.138
SDA.2.c.139

Analisis Kutipan 13
Berdasarkan kutipan 13, tampak SDA menyimpulkan bahwa
jarak titik B ke

berbeda dengan jarak
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memperhatikan bahwa kedudukan garis

dan

sejajar tetapi tidak

memperhatikan letak titik B yang terdapat pada

dan syarat proyeksi

apabila menentukan jarak titik ke garis atau jarak dua garis sejajar. SDA
mungkin kurang mengerti mengenai konsep penentuan jarak yang
terdapat pada dimensi tiga baik jarak titik ke garis atau pun jarak dua
garis sejajar sehingga kesimpulan yang diambil pada permasalahan
yang ada tidak tepat. Dengan demikian, indikator van Hiele pada
tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan
memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada
soal yang berkaitan dengan jarak.
c) Triangulasi Data
(1) Terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil
analisis wawancara pada soal nomor 2b. Pada analisis hasil tes
tertulis SDA tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena
indikator tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi,
yaitu tidak memproyeksikan sembarang titik pada suatu garis ke
garis lain yang saling sejajar, begitu juga pada saat wawancara SDA
menunjukkan hasil yang sama. Oleh karena itu, hasil analisis data
valid.
(2) Terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil
analisis wawancara. Pada analisis tes tertulis SDA menyimpulkan
jarak titik ke garis dengan jarak dua garis sejajar sama, sedangkan
pada hasil analisis wawancara SDA menyimpulkan jarak titik ke
garis berbeda dengan jarak dua garis sejajar.
d) Kesimpulan
(1) Pada soal nomor 2b dapat disimpulkan data valid. SDA tidak dapat
menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator van Hiele
tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi
sembarang titik ke garis.
(2) Pada soal 2c data tidak valid sehingga tidak dapat ditarik
kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.
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Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil triangulasi tiap
butir soal dapat dibuat tabel seperti Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Kesimpulan Tingkat Berpikir SDA
Nomor
Kumpulan Data Valid

Soal

Keterangan

SDA dapat mengidentifikasi kedudukan
garis

sejajar

dan

berpotongan

Indikator tingkat
0 terpenuhi

berdasarkan gambar.
1a

SDA

tidak

dapat

mengidentifikasi

Indikator tingkat

kedudukan garis bersilangan berdasarkan

1 tidak terpenuhi.

gambar.

1b

SDA tidak dapat membuat kesimpulan

Indikator tingkat

dengan memberikan penjelasan secara

2 tidak terpenuhi.

informal berdasarkan informasi yang
diberikan.

2a

2b, 2c

SDA tidak dapat menentukan jarak titik

Indikator

ke garis karena tidak dapat menentukan

tingkat 1 tidak

proyeksi titik ke garis.

terpenuhi.

SDA tidak dapat menentukan jarak dua

Indikator

garis

sejajar

karena

tidak

menentukan proyeksi titik ke garis.

dapat

tingkat 1 tidak
terpenuhi.

Kesimpulan:
Hanya indikator tingkat visualisasi (tingkat 0) yang terpenuhi. Dengan
demikian, tingkat berpikir SDA berada pada tingkat 0 (visualisasi).
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b. Analisis Data Subyek SDB
1) Analisis Butir Soal Nomor 1a
a) Data dan Hasil Analisis Tes Tertulis
Jawaban tertulis subyek SDB untuk soal 1a dapat dilihat pada gambar
4.13

TD.1.a.1
TD.1.a.2
TD.1.a.3
TD.1.a.4
TD.1.a.5
TD.1.a.6
Gambar 4.13. Hasil Tes Tertulis Subyek SDB Untuk Butir Soal 1a
Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Pada bagian TD.1.a.1, tampak subyek SDB menulis
simbol

yang dilakukan SDB berarti bahwa

=

. Penulisan

sama dengan

,

tetapi dari jawaban tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kedudukan
garis yang sejajar dengan

adalah

. Dengan demikian SDB dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
(2) Pada bagian TD.1.a.2, tampak subyek SDB memberikan alasan bahwa garis
tersebut (

) memiliki arah yang sama. Arah yang sama ini mungkin

sebagai pendeskripsian verbal terhadap kemiringan dari dua garis sejajar.
SDB belum melakukan analisis terhadap bidang dari dua garis yang
sejajar. Dengan demikian, SDB belum mencapai tingkat 1 (analisis)
terkait dengan konsep kedudukan garis yang sejajar.
(3) Pada bagian TD.1.a.3, SDB menulis

berpotongan dengan

dan

.

Pengidentifikasian yang dituliskan SDB ini tepat. Dengan demikian, SDB
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dapat mengidentifikasi kedudukan garis yang berpotongan berdasarkan
gambar.
(4) Pada bagian TD.1.a.4, tampak subyek SDB menuliskan alasan karena salah
satu ujung garis (

) berpotongan (dengan

dan

). Berdasarkan

alasan yang disampaikan, terlihat SDB cenderung mengamati titik potong
yang tampak pada gambar dan belum memperhatikan bidang yang dapat
terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Dengan demikian, tingkat
berpikir SDB belum mencapai tingkat 1 (analisis) terkait dengan
kedudukan garis yang berpotongan.
(5) Pada bagian TD.1.a.5, tampak subyek SDB mengidentifikasi kedudukan
garis yang bersilangan dengan

adalah

dan

. Jawaban SDB ini

tepat, tetapi ada satu segmen garis yang belum diidentifikasi sebagai garis
yang bersilangan dengan

yaitu

. Meskipun jawaban SDB tidak

lengkap, tetapi dengan mengamati alasan SDB pada bagian TD.1.a.6 dapat
diinterpretasikan bahwa SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
yang bersilangan sebagaimana analisis poin (6).
(6) Pada bagian TD.1.a.6, tampak SDB menulis alasan karena garis KB dengan
atau

tidak berpotongan maupun sejajar. Alasan yang ditulis SDB

menunjukkan bahwa SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar, dan mampu menganalisis gambar yang
ada, sehingga tidak fokus dengan titik potong yang tampak pada gambar,
misalnya gambar

dan

bidang dari dua garis yaitu

. SDB dapat mengamati perbedaan letak
dan

sehingga mengidentifikasinya

sebagai garis yang saling bersilangan meskipun pada gambar tampak
berpotongan. Dengan demikian, indikator tingkat 1 terpenuhi yaitu SDB
dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
b) Data dan Hasil Analisis Wawancara
Pada hasil pekerjaan SDB saat wawancara tertulis
Jawaban SDB yang menuliskan bahwa

sejajar dengan segmen

tepat. Selanjutnya dilakukan wawancara seperti pada kutipan 14,

commit to user

.

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
98

Kutipan 14
P.1.a..7

SDB.1.a.8

P

P

kedua ujung DQ maupun PF tidak saling bersinggungan
atau tidak berp
P.1.a.9
SDB.1.a.10 : (siswa dia
P.1.a.11

pokoe ngenten

ad

SDB.1.a.12 :

(siswa diam)

-ujung

dari

garis

DQ

atau

PF

itu

belum

SDB

dapat

bersinggungan atau tidak berp
Analisis Kutipan 14
Berdasarkan
mengidentifikasi bahwa

bagian

SDB.1.a.8,

sejajar dengan

subyek

Dengan demikian, SDB

dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
SDB memberikan alasan bahwa

sejajar dengan

karena

kedua garis tidak berpotongan dan arahnya sama. Jawaban SDB bahwa
garis yang sejajar tidak berpotongan tepat, tetapi deskripsi verbal
mengenai arah yang sama mungkin berarti memiliki kemiringan yang
sama tetapi penjelasan yang diberikan SDB dengan menyebutkan arah ini
kurang sesuai jika disampaikan pada konteks materi dimensi tiga. SDB
menyebutkan bahwa dua garis yang sejajar tidak berpotongan tetapi belum
mengamati persamaan letak bidang dari dua garis yang sejajar. Dengan
demikian, SDB berada pada tingkat 0 terkait tentang konsep kedudukan
garis sejajar.
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis yang berpotongan dan
alasannya terdapat pada kutipan 15
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Kutipan 15
P.1.a.13
ini (menunjuk

SDB.1.a.14

), yang berpotongan

potongan... sama dengan CQ, BD, terus QP

P.1.a.15

pa CQ berp

SDB.1.a.16

P
potongan di titik B, kalau QP
berp

Analisis Kutipan 15
Berdasarkan kutipan 15 pada bagian SDB.1.a.14, tampak subyek
SDB mengidentifikasi bahwa

berpotongan dengan

,

, dan

.

Pengidentifikasian yang dilakukan SDB tepat. Dengan demikian, SDB
dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar.
Pada bagian SDB.1.a.16, tampak subyek SDB memberikan alasan
bahwa

dan

berpotongan di titik Q. DQ dan BD berpotongan di titik

D, serta DQ dan QP berpotongan di titik Q. Berdasarkan jawaban tersebut,
SDB mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan dengan mengamati
titik potong yang tampak pada gambar. SDB belum memperhatikan bidang
yang dapat terbentuk dari dua garis yang berpotongan tersebut. Dengan
demikian, tingkat berpikir SDB berada pada tingkat 0 terkait tentang
konsep kedudukan garis berpotongan.
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis yang bersilangan dan
alasannya terdapat pada kutipan 16.
Kutipan 16
P.1.a.17

... dari keenam segmen ini (menunjuk
garis yang bersilangan dengan DQ

SDB.1.a.18

EP

P

garis tidak berpotongan dan arahnya pun
P.1.a.19
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SDB.1.a.20

rti garisnya sejajar, kalau arahnya
berbeda... umpamanya EP dan AC, cuma contoh

P.1.a.21

perhatikan DQ dan EP (menunjuk

).

Pada gambar terlihat EP dan DQ berpotongan, tapi bagaimana
kamu bisa mengatakan kalau garisnya bersilangan dan ga
berp
SDB.1.a.22

kok bisa berpotongan?, padahal salah satu ujung tidak
be
bertemu

(P
SDB menjawab:

pa bisa

P berada di tengah, kalau DQ itu

berada di belakang garis EP
Analisis Kutipan 16
Pada bagian SDB.1.a.18 subyek SDB mengidentifikasi
bersilangan dengan

dan

. Jawaban SDB tepat. Pada bagian SDB.1.a.18, subyek

SDB menyebut alasan bahwa

dan

bersilangan dengan

karena

tidak berpotongan dan arahnya pun tidak sama. Penyebutan alasan mengenai
arah yang tidak sama mungkin sebagai pendeskripsian verbal yang berarti
bahwa dua garis yang bersilangan memiliki kemiringan berbeda, karena
kemudian SDB membandingkannya dengan kedudukan garis sejajar yang
memiliki arah yang sama atau kemiringan yang sama. Selanjutnya, SDB
tampak menganalisis perbedaan bidanguntuk dapat mengidentifikasi
kedudukan dari dua garis bersilangan. Hal ini tampak saat SDB
menyebutkan bahwa

terletak di belakang

, sehingga kedua garis

tersebut tidak berpotongan (bagian SDB.1.a.22). Dengan demikian, indikator
tingkat 1 terpenuhi yaitu SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan data analisis tes tertulis dan data analisis hasil wawancara
diproleh hasil bahwa:
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(1) Pada analisis data tes tertulis dan hasil wawancara terdapat kesesuaian
tingkat 0 terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis sejajar. Pada
analisis data tes tertulis, SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar berdasarkan gambar dan belum mencapai tingkat analisis dalam
pengidentifikasiannya. Pada analisis data wawancara, SDB dapat
mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dengan tepat. SDB belum
mencapai tingkat analisis dalam pengidentifikasiannya karena SDB
menyebutkan bahwa garis yang sejajar tidak berpotongan dan memiliki
arah yang sama, tetapi belum melakukan analisis lebih jauh bahwa dua
garis yang sejajar terletak pada bidang yang sama.
(2) Pada analisis data tes tertulis dan wawancara terdapat kesesuaian tingkat 0
terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan. Pada
analisis data tes tertulis, SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan berdasarkan gambar melalui pengamatan titik potong yang
tampak pada gambar. Pada analisis hasil wawancara, SDB juga dapat
mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan dengan mengamati titik
potong yang tampak pada gambar. SDB belum mengamati bidang yang
dapat terbentuk dari dua garis yang berpotongan sehingga belum mencapai
tingkat analisis dalam pengidentifikasiannya.
(3) Pada analisis data tes tertulis dan data analisis hasil wawancara terdapat
kesesuaian tingkat 1 terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis
bersilangan. Pada analisis data tes tertulis, SDB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan meskipun tidak lengkap. Alasan yang ditulis
SDB menunjukkan bahwa SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar, dan mampu menganalisis perbedaan
bidang dari gambar yang ada, sehingga meskipun pada gambar tampak
berpotongan tetapi SDB mampu mengidentifikasinya sebagai garis yang
bersilangan. Pada analisis hasil wawancara, SDB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar. SDB menyebutkan
bahwa dua garis bersilangan tidak berpotongan karena mengamati
perbedaan bidang dari dua garis bersilangan.
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d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa data
valid. SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan
berpotongan berdasarkan gambar, sehingga tingkat berpikir subyek berada
pada tingkat 0 terkait tentang konsep kedudukan garis sejajar dan
berpotongan. Selain itu, indikator tingkat 1 juga terpenuhi, yaitu dapat
mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.

2) Analisis Butir Soal Nomor 1b
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis

TD.1.b.1

TD.1.b.2

TD.1.b.3

Gambar 4.14. Hasil Tes Tertulis Subyek SDB Untuk Butir Soal 1b
Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan jawaban subyek yang terdapat pada bagian TD .1.b.1,
tampak subyek SDB menjawab kedudukan antara garis h dan garis
g adalah sejajar. Kesimpulan yang dituliskan SDB tepat.
(2) Berdasarkan pengamatan terhadap gambar SDB pada bagian
TD.1.b.2, tampak SDB dapat menentukan bidang U dan V dengan
tepat meskipun dalam penamaan bidang U dan V yang dilakukan
SDB terjadi kesalahan karena SDB menamai bidang U dan V
dengan penamaan pada tiap titik sudut. Kesalahan penamaan ini
mungkin terjadi karena SDB menganggap bidang sebatas pada
tampilan gambar atau karena SDB tidak terbiasa dengan penamaan
bidang secara matematis. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan
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gambar dan penjelasannya pada bagian TD.1.b.3, tampak SDB dapat
menentukan gambar dua bidang yang saling berpotongan menurut
garis h dengan tepat. Namun, SDB tidak tepat dalam menentukan
garis g yang sejajar terhadap bidang U dan V. Melalui pengamatan
gambar dan penjelasan SDB yang menyatakan garis g merupakan
kusen dari pintu maka dapat diinterpretasikan bahwa garis g
terletak pada bidang U dan V. Penentuan garis g yang terletak pada
bidang U atau V tidak tepat karena seharusnya garis g sejajar
terhadap bidang U dan V. Oleh karena itu, meskipun pada
kesimpulan yang diambil SDB tepat, tetapi terdapat kesalahan
dalam penentuan garis g yang sejajar bidang U dan V. Dengan kata
lain, SDB belum dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang
berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang.

b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan siswa saat wawancara diperoleh hasil

ini

.

Pada

hasil

pekerjaan di atas, subyek SDB menyimpulkan bahwa kedudukan garis l
dan k adalah sejajar, tetapi terdapat kesalahan dalam penentuan garis k.
Berdasarkan hasil pekerjaan SDB, tampak garis k berimpit dengan garis l,
padahal seharusnya garis k sejajar bidang

dan . Selanjutnya dilakukan

wawancara terhadap hasil pekerjaan SDB seperti pada kutipan 17.
Kutipan 17
P.1.b.23

: ... menurut mu

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
104

SDB.1.b.24

niku (sambil menunjuk-nunjuk gambar pada

lembar jawabnya

), garis k dan garis l itu

sama saja dalam satu garis, tapi saya jawab sejajar saja.
Karena

berpotongan

kayaknya

tidak

mungkin,

kalau

bersilangan kayaknya ya gak mungkin, jadi saya jawab

P.1.b.25

ok, kalau menurut gambarmu, garis k dan garis l itu sama,
tapi kamu menjawabnya sejajar saja

SDB.1.b.26
Analisis Kutipan 17
Berdasarkan kutipan 17, tampak subyek SDB menyimpulkan
bahwa garis k dan l adalah sejajar. Berdasarkan sketsa gambar, SDB
menentukan bahwa kedudukan garis l dan k adalah berimpit dengan
mengatakan bahwa garis l dan k sebenarnya sama tetapi SDB
menyimpulkan bahwa kedudukan garis l dan k adalah sejajar. Pengambilan
kesimpulan yang dilakukan SDB cenderung didasarkan pada kemungkinan
logis, tetapi tidak dapat menjelaskan lebih lanjut. Hal ini mungkin karena
SDB mengalami kesulitan dalam menjelaskan secara verbal atas dasar
sketsa gambar yang telah dibuat.
Selanjutnya dilakukan pengecekan lagi terhadap kesimpulan yang
disampaikan SDB yang terdapat pada kutipan 18.
Kutipan 18

P.1.b.27

)
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SDB.1.b.28

), garis k
itu garis samping yang membatasi
, bidang

dan , jadi antara garis k

dan

P.1.b.29

SDB.1.b.30

(menunjuk dan menamai

), ini

(menunjuk dan menamai
P.1.b.31

SDB.1.b.32

)

P.1.b.33
SDB.1.b.34 : (siswa diam sebentar

(menunjuk

) disamping-sampingnya

dan

Analisis Kutipan 18
Berdasarkan kutipan 18, tampak subyek dapat menentukan bidang
, bidang

, dan garis l dengan tepat. Tetapi SDB tidak tepat dalam

menentukan garis k, karena garis k yang ditentukan SDB bukanlah garis k
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yang sejajar bidang

dan , tetapi garis k yang terletak pada bidang

atau

bidang .
Selanjutnya dilakukan penelusuran mengenai pemahaman subyek
mengenai garis yang sejajar bidang seperti pada kutipan 19.
Kutipan 19
P.1.b.35

adi kan sejajar bidang

dan ,

menurut kamu garis yang kamu tunjuk itu sejajar dengan
dan
SDB.1.b.36

, karena kan bidang

dan

nya berdiri, dan garis k

juga berdir
P.1.b.37

, kalau bidangnya berdiri dan garisnya

SDB.1.b.38

aaa... syaratnya nek ujung-ujung garis tidak
bertemu bidang, dan arahnya sama, berarti garisnya sejajar

P.1.b.39

kamu maksud itu, garis k yang bagaimana?
Apa garis k sama dengan l, garis k nya diluar bidang
atau garis k nya nempel di bidang

SDB.1.b.40

.disamping bidang
membatasi bidang

dan

dan

dan , pie ya aku njelaske

SDB.1.b.42

)

SDB.1.b.44

(siswa diam)

(siswa diam lama), berarti

P.1.b.41

P.1.b.43

nempel
P

nggih

Analisis Kutipan 19
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Berdasarkan kutipan 19 khususnya pada bagian SDB.1.b.36 , tampak
SDB kurang maksimal dalam memahami garis yang sejajar bidang. SDB
menganggap garis yang sejajar bidang adalah garis yang ujung-ujungnya
tidak bertemu bidang

dan memiliki arah yang sama dengan bidang,

sehingga SDB beranggapan bahwa ketika bidang itu berdiri maka garis
yang sejajar bidang juga berdiri. SDB cenderung menentutukan kedudukan
bidang dan garis sebatas pada pengamatan posisi gambar daripada letak
garis terhadap bidangnya. Pada bagian SDB.1.b.42, SDB menentukan garis
sejajar adalah garis yang terletak pada samping bidang

atau

atau

membatasi bidang kemudian menyimpulkan bahwa garis k menempel
bidang, padahal garis yang sejajar bidang seharusnya tidak terletak pada
bidang. Hal ini mungkin karena pemahaman SDB terhadap kedudukan
garis dan bidang yang sejajar kurang maksimal, sehingga SDB juga
kesulitan dalam menentukan garis k yang sejajar terhadap dua bidang
sekaligus, yaitu bidang

dan . Oleh karena itu, meskipun kesimpulan

yang disampaikan SDB tepat tetapi SDB belum dapat memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang telah
diberikan.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil analisis data tes tertulis dan data wawancara
terdapat kesesuaian. Pada tes tertulis diperoleh data bahwa SDB tidak
dapat membuat kesimpulan dengan mempberikan penjelasan informal
berdasarkan informasi pada soal, begitu juga saat wawancara.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan data valid.
Indikator tingkat 2 tidak terpenuhi, yaitu SDB tidak dapat membuat
kesimpulan

dengan

memberikan

penjelasan

informal

berdasarkan

informasi pada soal yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan
bidang. Oleh karena itu, tingkat berpikir SDB belum mencapai tingkat 2.
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3) Analisis Butir Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban SDB pada saat tes tertulis dapat diamati pada gambar 4.15

TD.2.a.2

TD.2.a.1

Gambar 4.15. Hasil Tes Tertulis Subyek SDB Untuk Butir Soal 2a
Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan jawaban SDB untuk soal 2a pada bagian TD.2.a.1, tampak
SDB memberikan sketsa gambar kubus untuk menentukan jarak titik P
ke

. Berdasarkan sketsa gambar diinterpretasikan bahwa PO

merupakan jarak titik P ke

tidak tepat. Dengan mengamati sketsa

gambar, langkah penyelesaian serta penjelasan siswa pada bagian TD.2.a.2,
dapat diinterpretasikan bahwa SDB tidak memproyeksikan titik P ke

,

tetapi menarik garis dari titik P ke titik O yang terletak di tengah-tengah
. Berdasarkan langkah pengerjaan ini, mungkin SDB mengalami
kesalahan dalam memahami konsep penentuan jarak titik ke garis.
Dengan demikian, SDB tidak dapat menentukan jarak titik ke garis
karena indikator van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi yaitu, tidak
menentukan proyeksi titik ke garis.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Hasil pekerjaan siswa saat wawancara adalah seperti berikut

.

Berdasarkan

hasil

pekerjaan SDB saat wawancara, tampak SDB tidak melakukan proyeksi
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dalam menentukan jarak B ke

. Berdasarkan analisis sketsa gambar

dan langkah perhitungan dapat diinterpretasikan bahwa jarak B ke
adalah

, dimana SDB menarik garis B ke tengah

menentukan jarak B ke

untuk

. Selanjutnya dilakukan wawancara seperti

pada kutipan 20.
Kutipan 20
P.2.a.47

:

Kamu diminta

menggambar sketsa gambar untuk menentukan jarak titik B ke AR.

SDB.2.a..48

:(siswa menerangkan gambar

)

R kita buat garis AR, dan dari B kita buat garis yang dapat
menyiku, sehingga berpotongan dengan garis AR, lalu kita

)
P.2.a.49

alah

SDB. 2.a.50
P. 2.a.51
SDB. 2.a.52
P. 2.a.53
kamu mendapatkan jarak titik B ke AR adalah panjang BO dan
sama

dengan

setengah
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SDB. 2.a.54

AR sama dengan BS.
BO itu kan memotong ditengah-tengah AR, jadi BO sama dengan
setengah AR, karena AR sama dengan BS. Jadi, BO sama dengan

P. 2.a.55

tadi kamu bilang menyiku, terus sekarang
berpotongan di tengah-tengah, gimana

SDB. 2.a.56

-tengah, tapi saya ngambil sikunya disini (SRB),
siku-sikunya disini (titik R). Dan setelah itu, saya mencari garis BS

P. 2.a.57

-

SDB. 2.a.58
P.2.a.98

kok kamu bisa tau SRB siku-

SR dan RB

)

SDB.2.a.99

menunjuk BR), ini kan sisi atas
tow (menunjuk SR), padahal sisi atas dan sisi samping sudutnya
90º

Analisis Kutipan 20
Berdasarkan

percakapan

pada

kutipan

20,

tampak

SDB

menentukan jarak titik B ke AR adalah BO. Pada awal penentuan jarak,
SDB menyatakan bahwa untuk menentukan panjang BO maka perlu dicari
segmen garis yang saling menyiku. Selanjutnya pada bagian P.2.a.53 sampai
SDB.2.a.58, tampak subyek menjelaskan bahwa maksud dari garis yang
menyiku bukanlah BO yang menyiku AR tetapi BR ke AR untuk
mempermudah subyek dalam menentukan panjang BO. Berdasarkan
jawaban tersebut, tampak SDB tidak tepat dalam menentukan jarak titik ke
garis karena SDB menarik garis B ke tengah-tengah AR dan bukan secara
tegak lurus (memproyeksikan B ke AR). Meskipun demikian, SDB dapat
menjelaskan ketegaklurusan antara BR dan SR berdasarkan besar sudut
yang terbentuk antara bidang-bidang sisi kubus.
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Selanjutnya

dilakukan

pengecekan

lebih

lanjut

terhadap

pemahaman siswa mengenai penentuan jarak titik ke garis pada kutipan
21.
Kutipan 21
P. 2.a.59

-

SDB. 2.a.60

-sikunya hampir

P. 2.a.61
SDB. 2.a.62

-sikunya. Saya cari
teruuuus, tapi ternyata sampai kemana pun saya buat garis, tetap
gak bisa nemu yang siku-

P. 2.a.63

J

SDB. 2.a.64
P. 2.a.65

:

SDB.2.a.66
papa. tapi, kalau gak bisa ya gak papa, dipotongkan ke tengah-

Analisis Kutipan 21
Berdasarkan jawaban siswa pada kutipan 21, tampak SDB
secara teknis biasanya mencari panjang garis proyektor (garis yang
menghubungkan titik dan garis secara tegak lurus). Namun, pada
permasalahan 2a SDB merasa kesulitan dalam menentukan panjang
apabila tegak lurus dengan
tengah-tengah

, sehingga memilih menarik titik B ke

. Hal ini diperkuat dengan jawaban SDB pada bagian

P.2.a.63 sampai SDB.2.a.66, dimana SDB menentukan jarak B ke AR adalah
panjang

meskipun

tidak tegak lurus dengan AR. SDB mungkin

mengalami kesalahan pemahaman terhadap konsep penentuan jarak titik
Kemungkinan SDB
tidak dapat mengaitkan hubungan antara definisi jarak secara umum
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dengan penentuan jarak titik ke garis pada permasalahan ini, dimana
hanya proyektorlah penghubung terpendek antara titik B dengan

.

Dengan demikian, SDB tidak dapat menentukan jarak titik ke garis
karena indikator tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi
yaitu tidak menentukan proyeksi titik ke garis.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil tes tertulis tampak SDB tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik
ke garis. Begitu pula saat wawancara SDB juga tidak dapat menentukan
jarak titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik ke garis.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan data valid. SDB
tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat
berfikir van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat
menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan demikian, tingkat berpikir
SDB belum mencapai tingkat 1.

4) Analisis Butir Soal Nomor 2b dan 2c
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Hasil jawaban siswa pada saat tes tertulis dapat diamati pada Gambar
4.16

TD.2.b.1

TD.2.b.2

TD.2.c.1
Gambar 4.16. Hasil Tes Tertulis Subyek SDB Untuk Butir Soal 2b dan 2c
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Analisis Hasil Tes Tertulis
(1) Berdasarkan sketsa gambar subyek untuk soal 2b pada bagian TD.2.b.1,
tampak SDB tidak memproyeksikan salah satu titik pada
sebaliknya. SDB menulis bahwa jarak antara
atau

=

ke

atau

sama dengan jarak

. Muncul ketidaksesuaian antara sketsa gambar bagian TD.2.b.1

dengan penjelasan dan langkah penyelesaian bagian TD.2.b.2. Berdasarkan
sketsa gambar,

merupakan rusuk kubus tetapi pada jawaban tertulis

disebutkan bahwa jarak
menghitungnya

adalah setengah dari diagonal sisi kubus dan

dengan

cara

cepat.

Meskipun

demikian,

dapat

diinterpretasikan bahwa kemungkinan SDB kurang teliti dalam penulisan
dan pengamatan sketsa gambar. Sehingga panjang
sama dengan

ditulis sama dengan jarak

sebagai jarak antara

dan

. Penentuan

tidak tepat, karena

garis penghubung tegak lurus antara

dan

yang seharusnya

atau

atau
bukanlah

. Dengan demikian, SDB

tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar kerena indikator van Hiele
pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak memproyeksikan sembarang
titik pada suatu garis ke garis lain yang saling sejajar.
(2) Berdasarkan jawaban SDB untuk soal 2c pada bagian TD.2.b.1, tampak SDB
menyimpulkan bahwa jarak titik P ke
dan

tidak sama dengan jarak antara

. Kesimpulan yang diambil SDB tidak tepat, karena SDB

cenderung menyimpulkan berdasarkan hasil perhitungan dan tidak
mengaitkan dengan konsep penentuan jarak dua garis sejajar. SDB tidak
memperhatikan bahwa titik P terletak pada PG dimana PG sejajar dengan
AQ. Selain itu, penentuan jarak yang dilakukan SDB pada soal 2a dan 2b
tidak tepat sehingga mempengaruhi kesimpulan yang disampaikan subyek.
Dengan demikian, indikator tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 2 tidak
terpenuhi yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak.
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b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada

hasil

pekerjaan

SDB

saat

wawancara

tertulis

. Berdasarkan jawaban
di atas, tampak SDB tidak tepat dalam menentukan jarak antara KB dan AR.
SDB menentukan bahwa jarak KB dan AR adalah KA atau BR kemudian
menghitung panjang KA dengan menggunakan cara cepat.
Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan SDB
seperti pada kutipan 22.
Kutipan 22
P.2.b.78

:

soal ini (membaca soal 2b). Coba ceritakan

SDB.2.b.79

(menunjuk

)
P. 2.b.80
SDB. 2.b.81
P. 2.b.82

? Ada
syaratnya ga

SDB. 2.b.83

:

Analisis Kutipan 22
Berdasarkan kutipan 22, dapat diketahui bahwa SDB dapat
mengidentifikasi kedudukan KB dan AR adalah sejajar (bagian SDB. 2.b.81).
Tetapi, SDB tidak tepat dalam menentukan jarak antara KB dan AR, karena
tidak memperhatikan syarat proyeksi. SDB menentukan jarak antara KB dan
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AR adalah segmen KA atau RB tetapi tidak dapat memberikan alasan atas
penentuan yang dilakukannya tersebut. Oleh karena itu, SDB tidak dapat
menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator van Hiele pada tingkat 1
tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan proyeksi salah satu titik pada
garis ke garis lain yang saling sejajar.
Selanjutnya, kesimpulan yang diambil SDB tentang pertanyaan 2c
dapat dilihat pada Kutipan 23
Kutipan 23
P.2.c.84

ini

SDB. 2.c.85
(membaca soal)
P. 2.c.86

SDB. 2.c.87

tak itung

P. 2.c.88
SDB. 2.c.89
P. 2.c.90

:

B ke

AR nya jadi
SDB. 2.c.91

diagonal

sisi kubus

)

P. 2.c.92
SDB. 2.c..93
P. 2.c.94

eh.. maksudnya diagonal sisi, dapatnya 3
memangnya jarak B ke AR yang kamu maksud tadi juga
setengah diagonal sisi
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SDB. 2.c.95

hasilnya kan sama-sama 3

P. 2.c.96
SDB. 2.c.97

Analisis Kutipan 23
Berdasar pada kutipan 23, tampak SDB menyimpulkan bahwa
jarak B ke AR sama dengan jarak KB dan AR dengan alasan karena sejajar
(SDB.2.c.89). Alasan yang disampaikan SDB tepat, tetapi penjelasan yang
disampaikan SDB cenderung didasarkan pada hasil perhitungan saja,
karena SDB menentukan jarak B ke AR adalah panjang segmen B yang
ditarik ke tengah-tengah AR sedangkan jarak antara KB dan AR adalah
panjang KA atau BR (panjang diagonal sisi). Penentuan jarak dari dua
permasalahan yang dikerjakan SDB berbeda, tetapi karena SDB salah
melakukan perhitungan maka hasil yang diperoleh memiliki panjang sama,
yaitu setengah dari diagonal sisi kubus dengan panjang 3

. Dengan

demikian, indikator tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 2 tidak
terpenuhi yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak.
c) Triangulasi Data
(1) Terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil analisis
wawancara pada soal nomor 2b. Pada analisis hasil tes tertulis SDB
tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator tingkat
berpikir pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi
sembarang titik pada garis ke garis lain yang saling sejajar. Begitu juga
pada hasil analisis wawancara SDB juga tidak memenuhi indikator
tingkat 1, sehingga hasil analisis data valid.
(2) Terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil
analisis wawancara pada soal nomor 2c. Pada analisis hasil tes tertulis
SDB menyimpulkan jarak titik ke garis dengan jarak dua garis sejajar
pada permasalah yang ada adalah berbeda. Sedangkan pada analisis
hasil wawancara, SDB menyimpulkan sama.
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d) Kesimpulan
(1) Pada soal nomor 2b data valid, SDB tidak dapat menentukan jarak dua
garis sejajar karena indikator tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak
menentukan proyeksi sembarang titik pada salah satu garis ke garis lain
yang saling sejajar.
(2) Pada soal 2c data tidak valid sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan
terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil triangulasi tiap butir
soal dapat dibuat tabel seperti Tabel 4.12.
Tabel 4.12 Kesimpulan Tingkat Berpikir SDB
Nomor

Kumpulan Data Valid

Soal

Keterangan

SDB dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis
1a

sejajar

dan

berpotongan 0 terpenuhi

berdasarkan gambar.
SDB dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis bersilangan berdasarkan gambar.

1 terpenuhi.

SDB tidak dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara Indikator tingkat
1b

informal berdasarkan informasi yang 2 tidak terpenuhi.
diberikan pada soal.

2a

2b, 2c

SDB tidak dapat menentukan jarak titik

Indikator

ke garis karena tidak dapat menentukan

tingkat 1 tidak

proyeksi titik ke garis.

terpenuhi.

SDB tidak dapat menentukan jarak dua

Indikator

garis

tingkat 1 tidak

sejajar

karena

tidak

menentukan proyeksi titik ke garis.
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Kesimpulan:
Semua indikator tingkat visualisasi (tingkat 0) terpenuhi dan sebagian
indikator tingkat analisis (analisis) terpenuhi. Dengan demikian, tingkat
berpikir SDB berada pada tingkat 1 (analisis) yang belum sempurna atau
Pra Analisis.

c. Analisis Data Subyek SDC
1) Analisis Butir Soal Nomor 1a
a) Data dan Hasil Analisis Tes Tertulis
Jawaban tertulis subyek SDC untuk soal 1a dapat dilihat pada gambar
4.17
TD.1.a..2

TD.1.a.1

TD.1.a.4

TD.1.a.3
TD.1.a.5

TD.1.a.6
Gambar 4.17. Hasil Tes Tertulis Subyek SDC Soal Nomor 1.a
Berdasarkan jawaban siswa pada lembar jawab di atas dapat
diperoleh data:
(1) Pada bagian TD.1.a.1, SDC menuliskan

//

. Jawaban ini dapat

diartikan bahwa segmen garis yang sejajar dengan

adalah

.

Jawaban SDC tepat. Dengan demikian, SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkn gambar.
(2) Pada bagian TD.1.a.2, SDC menulis alasan bahwa
dengan

letaknya sejajar

. Berdasarkan jawaban tersebut tampak SDC memberikan

alasan tanpa melakukan analisis terkait dengan letak dari KB dan AR
yang sebidang tetapi menuliskan bahwa letaknya sejajar. SDC
mungkin kesulitan menyebutkan alasan terkait dengan definisi dari
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kedudukan garis sejajar yang letaknya sebidang dan tidak berpotongan.
Dengan demikian SDC belum mencapai tingkat 1 (analisis) terkait
dengan pemahaman konsep kedudukan garis sejajar.
(3) Pada bagian TD. 1.a.3, SDC menulis

berpotongan dengan

dan

. Jawaban yang dituliskan SDC ini tepat. Dengan demikian SDC
dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar.
(4) Pada bagian TD. 1.a.4, SDC menulis alasan bahwa
berpotongan dengan
pada satu titik.

dan

karena letaknya berbeda namun berpotongan

dan

berpotongan di titik K, sedangkan

dan

Berdasarkan jawaban SDC tersebut,
tampak SDC mengamati titik potongnya pada gambar. SDC belum
mengamati persamaan bidang yang dapat terbentuk dari dua garis yang
saling berpotongan tersebut. Dengan demikian, SDC belum mencapai
tingkat 1 (analisis) terkait dengan kedudukan garis yang berpotongan.
(5) Pada bagian TD.1.a.5, SDC menuliskan
simbol

X

,

X

matematis yang dilakukan SDC tidak tepat. Namun,

penulisan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa
dengan

. Penulisan

dan

bersilangan dengan

bersilangan

. Pengidentifikasian dari

SDC terkait dengan segmen garis yang bersilangan dengan
tetapi masih terdapat satu segmen garis yaitu

tepat,

yang belum tertulis

atau teridentifikasi oleh SDC. Meskipun jawaban SDC tidak lengkap,
tetapi dengan mempertimbangkan alasan SDC pada bagian TD.1.a.6
(analisis poin (6)) dapat diinterpretasikan bahwa SDC dapat
mengidentifikasi

kedudukan

garis

yang

bersilangan

dengan

menganalisis perbedaan bidang yang terdapat pada gambar.
(6) Pada bagian TD.1.a.6, SDC menulis alasan bahwa
bersilangan dengan

dan

karena letaknya berbeda dan tidak bertemu

salah satu titiknya dengan

. Berdasarkan alasan SDC tersebut,

tampak SDC mampu menganalisis perbedaan bidang dari dua garis
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yang bersilangan meskipun tidak dituliskan secara jelas. Dengan kata
lain, SDC dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
berdasarkan gambar, dan mampu menganalisis gambar yang ada.
SDC tidak fokus dengan titik potong yang tampak, tetapi menganalisis
perbedaan bidangnya

sehingga SDC dapat mengidentifikasinya

sebagai garis bersilangan. Dengan demikian, indikator tingkat tingkat 1
(analisis) terpenuhi yaitu dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan SDC saat wawancara tertulis
. Berdasarkan hasil pekerjaan tersebut, tampak SDC
menjawab bahwa

sejajar dengan

. Selanjutnya dilakukan

wawancara seperti pada kutipan 24.
Kutipan 24
P.1.a.1

Dari

keenam

segmen

garis

ini

(menunjuk

SDC.1.a.2
P.1.a.3
SDC.1.a.4
P.1.a.5
SDC.1.a.6

Analisis Kutipan 24
Pada bagian SDC.1.a.2, tampak SDC menjawab bahwa
dengan

sejajar

. Jawaban SDC ini tepat. Dengan demikian, SDC dapat

mengidentifikikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
Pada

bagian

SDC.1.a.2

menyebutkan alasan bahwa

sampai

sejajar dengan

SDC.1.a.6,

tampak

SDC

karena letaknya sejajar.

Maksud dari letaknya sejajar adalah memiliki arah yang sama. Penyebutan
arah oleh SDC mungkin berkaitan dengan gambar garis sejajar yang
memiliki kemiringan yang sama. SDC belum mengamati persamaan
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bidang dari dua garis sejajar. Hal ini mungkin disebabkan SDC belum
memahami definisi kekudukan garis sejajar yang sebidang dan tidak
berpotongan. Dengan demikian, SDC belum mencapai tingkat analisis
terkait pemahaman kedudukan garis sejajar.
Berdasar hasil pekerjaan SDC saat wawancara terkait dengan
pengidentifikasian

garis

yang

berpotongan

tertulis

.
Berdasarkan jawaban tersebut, tampak SDC menulis bahwa
berpotongan dengan

,

dan

. Kemudian dilakukan wawancara

seperti pada kutipan 25.
Kutipan 25
P.1.a.7
segmen

ini

(menunjuk

)

yang

berpotongan dengan DQ mana? Dan alasannya kenapa?
SDC.1.a.8

:

DQ berpotonga dengan

garis CQ, karena salah satu titiknya sama
P.1.a.9
SDC.1.a.10

DQ berpotongan dengan BD, yang sama titik D. Kalau QP

Analisis Kutipan 25
Berdasarkan kutipan 25, tampak SDC mengidentifikasi
dan

berpotongan dengan

,

,

. Jawaban SDC tepat. Dengan demikian,

SDC dapat mengidentifikasi kedudukan berpotongan berdasarkan gambar.
Alasan yang disampaikan SDC menunjukkan bahwa SDC mengamati titik
potong yang tampak pada gambar. SDC belum mengamati bidang yang
dapat terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Oleh karena itu, SDC
belum

mencapai

tingkat

analisis

terkait

berpotongan.
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Berdasar hasil pekerjaan SDC saat wawancara terkait dengan
pengidentifikasian

garis

yang

berpotongan

tertulis

Berdasarkan jawaban tersebut, tampak SDC menulis bahwa
bersilangan dengan

dan

. Kemudian dilakukan wawancara seperti

pada kutipan 26.
Kutipan 26
P.1.a.11
(menunjuk

) kelompokkan segmen garis

SDC. 1.a.12
titiknya gak ada yang bertemu dan DQ juga bersilangan dengan
titiknya tidak pernah
P. 1.a.13

). EP dan DQ ini salah satu titiknya

SDC. 1.a.14
P. 1.a.15
SDC. 1.a.16
P. 1.a.17
SDC. 1.a.18
tersenyum)
P. 1.a.19
SDC. 1.a.20
dan Q, berbeda garisnya. Kan kalau digambar kelihatan
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Analisis Kutipan 26
Berdasarkan kutipan 26, tampak SDC mengidentifikasi bahwa
dan

bersilangan dengan

. Jawaban SDC tepat. Pada bagian SDC.1.a.12

sampai SDC.1.a.20 , SDC menyebutkan alasannya mengidentifikasi
bersilangan dengan

dan

karena kedua garis tersebut tidak berpotongan

dan tidak sejajar. SDC tidak fokus pada gambar tetapi menganalisis
perbedaan bidang dari dua garis bersilangan tersebut dengan menerangkan
bahwa

dan

meskipun tampak berpotongan tetapi sebenarnya tidak

berpotongan. Dengan demikian, SDC dapat mengidentifikasi kedudukan
garis bersilangan berdasarkan gambar.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan data analisis tes tertulis dan data analisis hasil wawancara
diproleh hasil bahwa:
(1) Terdapat kesesuaian tingkat 0 pada hasil analisis data tes tertulis dan
hasil analisis wawancara terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis sejajar. Pada analisis data tes tertulis, SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar dan belum mencapai tingkat
analisis dalam pengidentifikasiannya karena belum mengamati letak dari
dua garis sejajar yang sebidang. Pada analisis data wawancara, SDC
dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dengan tepat. SDC belum
mencapai tingkat analisis dalam pengidentifikasian kedudukan garis
sejajar karena menyebutkan bahwa letaknya sejajar yang berarti bahwa
memiliki arah yang sama dan bukan letak bidangnya yang sama. Hal ini
berarti bahwa SDC belum melakukan analisis lebih jauh bahwa dua garis
sejajar terletak pada bidang yang sama dan tidak berpotongan.
(2) Terdapat kesesuaian tingkat 0 pada hasil analisis data tes tertulis dan
hasil analisis wawancara terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis berpotongan. Pada analisis data tes tertulis, SDC dapat
mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar
melalui pengamatan titik potong yang tampak pada gambar. Pada analisis
hasil wawancara, SDC dapat mengidentifikasi kedudukan garis
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berpotongan juga dengan mengamati titik potong yang tampak pada
gambar. SDC belum mengamati bidang yang dapat terbentuk dari dua
garis yang berpotongan, sehingga SDC belum mencapai tingkat analisis
terkait kedudukan garis berpotongan.
(3) Pada analisis data tes tertulis dan data analisis hasil wawancara terdapat
kesesuaian

terkait

dengan

pengidentifikasian

kedudukan

garis

bersilangan. Pada analisis data tes tertulis, SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan. Meskipun segmen garis yang diidentifikasi
SDC tidak lengkap, tetapi

alasan yang ditulis SDC menjadi

pertimbangan karena menunjukkan bahwa SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar, dan
menganalisis

gambar yang ada,

sehingga tidak

mampu

fokus dengan titik

potong yang tampak pada gambar, meskipun pada gambar tampak
berpotongan tetapi SDC dapat mengidentifikasinya sebagai garis yang
bersilangan. Pada analisis hasil wawancara, SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar. SDC menyebutkan
bahwa dua garis bersilangan tidak berpotongan karena meskipun secara
gambar tampak berpotongan tetapi sebenarnya tidak berpotongan. Hal ini
menunjukkan bahwa SDC menganalisis perbedaan bidang dari dua garis
yang bersilangan.
e) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan data valid. SDC dapat
mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan berpotongan berdasarkan
gambar, sehingga tingkat berpikir SDC berada pada tingkat 0 tentang
pemahaman konsep kedudukan garis sejajar dan berpotongan. Selain itu,
indikator tingkat 1 juga terpenuhi yaitu SDC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
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2) Analisis Butir Soal Nomor 1b
a) Data dan Analisis Tes Tertulis

TD. 1.b.1

TD.1.b.2

TD.1.b.3

Gambar 4.18. Hasil Tes Tertulis Subyek SDC Soal Nomor 1b
(1) Pada bagian TD.1.b.2, SDC menulis bahwa kedudukan garis h dan g
adalah sejajar. Berdasarkan jawaban SDC tersebut tampak SDC
menyimpulkan dengan tepat mengenai kedudukan garis h dan g.
(2) Berdasarkan sketsa gambar beserta keterangannya pada bagian
TD.1.b.1 dan dengan mengamati penjelasan pada bagian TD.1.b.3,
tampak SDC memberikan penjelasan informal berdasarkan sketsa
gambar kubus yang dibuat. SDC menentukan secara khusus bahwa
bidang V adalah bidang SAR, bidang U adalah bidang SKLR, garis h
adalah SR, dan garis g adalah NM. Penentuan bidang U dan V yang
berpotongan menurut garis h sudah tepat sesuai dengan informasi
pada soal. Selain itu, penentuan garis g juga tepat, karena garis g
(NM) yang ditentukan SDC merupakan garis yang sejajar bidang U
dan V. Selanjutnya, SDC menulis bahwa garis SR//NM dan bukan
salah satu garis dari bidang U dan V jadi h (SR) // g (NM) .
Berdasarkan penjelasan SDC tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa
SDC mengerti syarat garis g yang sejajar bidang U dan V, yaitu
dengan menyebutkan sebagai garis yang bukan salah satu garis dari
bidang U dan V sehingga berakibat garis h sejajar g. Dengan
demikian, indikator tingkat berpikir van Hiele pada tingkat 2
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terpenuhi yaitu dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi yang diberikan.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan SDC saat wawancara tertulis

.
Berdasarkan

hasil

pekerjaan

di

atas,

tampak

SDC

menyimpulkan bahwa kedudukan garis l dan k sejajar. Selanjutnya,
dilakukan wawancara terhadap jawaban SDC melalui percakapan pada
kutipan 27
Kutipan 27
P.1.b.21

... menurutmu, bagaimana kedudukan garis l

SDC. 1.b.22

Analisis Kutipan 27
Berdasarkan kutipan 27, SDC menyimpulkan bahwa kedudukan
garis l dan k adalah sejajar. Kesimpulan yang disampaikan SDC tepat.
Selanjutnya dilakukan penelusuran terhadap penjelasan informal
berdasar sketsa gambar yang diberikan SDC seperti pada kutipan 28.
Kutipan 28
P. 1.b.23
bidang dan bidang -

SDC. 1.b.24 : (siswa menceritakan gambarnya ini
itu bidang ABFE. Bidang
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P. 1.b.25
SDC. 1.b.26

dan bidang , didepan bidang dan
bidang

P. 1.b.27
SDC. 1.b.28
DH dan BF tidak bersilangan d
P. 1.b.29
SDC. 1.b.30
diam lama), karena memang ini tidak berpotongan dan letaknya
P. 1.b.31
SDC. 1.b.32

Analisis Kutipan 28
Berdasarkan kutipan 28, khususnya bagian SDC.
SDC.1.b.26, terlihat SDC dapat menentukan bidang

1.b.24

dan

(ABFE), bidang

(BCGF), garis l (BF) dan garis k (DH) dengan tepat. SDC mampu
menentukan bidang dan garis sesuai dengan informasi pada soal.
Namun, SDC kurang dapat memberikan alasan logis terhadap hasil
kesimpulannya. Ketika dipancing oleh peneliti tentang ada tidaknya
kemungkinan garis k berpotongan dan bersilangan dengan garis l,
subyek kurang dapat memberikan penjelasan atas dasar informasi yang
ada pada soal tetapi cenderung menjelaskan kesimpulan akhir yang
telah subyek dapatkan. Hal ini menunjukkan bahwa subyek masih
kurang dapat memberi penjelasan atas dasar informasi pada soal
meskipun telah dipancing dengan mengecek kemungkinan lain dari
kesimpulan yang diberikan. Oleh karena itu, diberikan pertanyaan
pancingan

lagi untuk

mengecek

pemahaman subyek

kedudukan garis dan bidang seperti pada kutipan 29
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Kutipan 29
P.1.b.33

), boleh sebagai garis kSDC.1.b.34
bidang dan
P.1.b.35

-

SDC.1.b.36
P.1.b.37

-

SDC.1.b.38
P.1.b.39
SDC.1.b.40

yang
ditetapkan SDC adalah bidang ABFE)

P.1.b.41
(siswa diam sambil mengamati gambar)
SDC.1.b.42

tersenyum) (P bertanya:
ng
yang ditetapkan SDC adalah bidang ABFE)

P.1.b.43

-

SDC.1.b.44
termasuk bidang

yang ditetapkan SDC adalah

bidang BCGF)
P.1.b.45

-nya tak taruh di DB

SDC.1.b.46
P.1.b.47

(menggambar
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SDC.1.b.48

Analisis Kutipan 29
Berdasarkan kutipan P.1.b.33 sampai SDC.1.b.44, tampak SDC
memahami bahwa garis yang sejajar bidang

dan

adalah garis yang

tidak termasuk bidang, dengan kata lain garis yang tidak terletak pada
bidang

dan

. Jawaban-jawaban SDC terhadap pertanyaan

pancingan yang diberikan dapat dijawab dengan tepat. Selain itu,
pada bagian SDC.1.b.46, tampak SDC memberikan penjelasan bahwa
kedudukan garis k tidak mungkin berpotongan dengan l (misalnya

Hal ini menunjukkan bahwa SDC memahami kedudukan
garis yang sejajar bidang yaitu garis yang tidak terletak pada bidang.
Namun, ketika pertanyaan pancingan mengarah pada kemungkinan
kedudukan garis l dan k bersilangan (bagian P. 1.b.47 sampai SDC. 1.b.48)
SDC menjawab bahwa kedudukan garis tidak boleh bersilangan
karena bidangnya tegak tidak miring

Jawaban SDC tentang

kemungkinan garis k dan l tidak boleh bersilangan kurang tepat karena
seharusnya garis tersebut akan menembus bidang. Alasan yang
disampaikan SDC itu menunjukkan bahwa pemahaman bidang dan
garis yang dimiliki belum maksimal karena masih dipengaruhi
tampilan gambar.
Berdasarkan kutipan 27, tampak

bahwa SDC mampu

membuat kesimpulan dengan tepat, tetapi SDC kurang mampu
memberikan penjelasan secara logis dan terurut (Kutipan 28).
Beberapa pertanyaan pancingan yang diberikan dapat dijawab dengan
tepat (kutipan 29). Hal tersebut menunjukkan bahwa SDC mengerti
tentang kedudukan garis dan bidang yang sejajar, tetapi secara verbal
subyek masih kesulitan menjelaskan secara logis dan terurut. Selain
itu, pemahaman SDC tentang konsep garis dan bidang belum
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maksimal karena apa yang dipahami subyek masih sebatas pada
tampilan gambar. Oleh karena itu, SDC cenderung kurang dapat
memberikan penjelasan informal berdasarkan informasi pada soal.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil analisis data tes tertulis dan hasil analisis
data wawancara terdapat ketidaksesuaian. Pada data analisis tes tertulis
SDC dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan
kedudukan titik, garis, dan bidang, tetapi pada saat wawancara subyek
cenderung tidak dapat memberikan penjelasan secara informal dari
kesimpulan yang telah diambil karena kesulitan menjelaskan secara
logis dari informasi yang diberikan.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan data tidak
valid. Oleh karena itu tidak dapat ditarik kesimpulan terhadap data ini.

3) Analisis Butir Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Tes Tertulis

TD.2.a.1

TD.2.a.2

Gambar 4.19. Hasil Tes Tertulis Subyek SDC Soal Nomor 2a
(1) Pada bagian TD.2.a.1, tampak SDC membuat sketsa gambar kubus
untuk menentukan jarak titik P ke AQ. Berdasarkan sketsa gambar
tersebut tampak SDC terbalik dalam meletakkan titik P dan Q.
Seharusnya Titik P merupakan titik tengah bidang ABCD,
sedangkan titik Q merupakan titik tengah bidang EFGH.
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(2) Berdasarkan langkah pengerjaan SDC pada bagian TD.2.a.2, tampak
SDC menghitung panjang AQ. Padahal seharusnya jarak titik P ke
AQ

adalah

PQ.

Berdasarkan

sketsa

gambar

dan

langkah

perhitungannya, dapat diinterpretasikan bahwa SDC tidak dapat
menentukan titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik ke
garis terlebih dahulu tetapi hanya menghitung panjang AQ. Dengan
demikian, indikator tingkat 1 tidak terpenuhi.

b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada hasil pekerjaan SDC saat wawancara tertulis

Berdasarkan hasil pekerjaan di atas, tampak SDC menentukan jarak titik B
ke AR dengan menarik garis dari titik B ke tengah-tengah AR. Selain itu,
SDC menyelesaikan persoalan dengan menggunakan rumus cepat untuk
mencari panjang BS tetapi penggunaan rumus cepat tersebut tidak tepat.
Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap hasil pekerjaan SDC
seperti pada kutipan 30.
Kutipan 30
P.2.a.51

:

. Tentukan jarak B ke segmen garis AR

SDC.2.a.52

)

P.2.a.53

SDC.2.a.54

ambil tengah-tengah sini (menunjuk
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P. .2.a.55

-tengah?
diam)

BR atau

dari B ke lainnya selain tengahSDC.2.a.56

misal BR, nanti bukan jarak titik B ke AR tapi
jarak titik B dan R jadi mencari jarak ini dicari yang tengah-

Analisis Kutipan 30
Berdasarkan kutipan 30, tampak SDC menentukan jarak B ke AR
dengan menarik garis dari titik B ke tengah-tengah AR. Jawaban SDC
tidak tepat, karena SDC tidak memproyeksikan titik B ke AR secara tegak
lurus. SDC mungkin tidak mengerti bagaimana cara menentukan jarak
titik ke garis, sehingga SDC menentukan jarak B ke AR dengan menarik
garis dari B ke tengah-tengah AR.
Berdasarkan hasil pekerjaan SDC pada lembar jawab saat
wawancara

tertulis

langkah

pengerjaan

dimana

langkah

tersebut

kebanyakan menggunakan rumus cepat dan rumus cepat yang dipakai
terdapat kesalahan, sehingga dilakukan konfirmasi terhadap SDC seperti
pada kutipan 31.
Kutipan 31
P. .2.a.57

ok,

sekarang

)
SDC. .2.a.58

: (siswa diam)
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P. .2.a.59

kamu bisa menghitung kalau jarak ini (menunjuk

)

membaca

sama

dengan

ini

(menunjuk

sambil

)

SDC.2.a.60
Dari titik B ke S (siswa diam), BS nyarinya pakai rumus... (siswa
diam lama)
P.2.a.61
SDC.2.a.62
P.2.a.63

.)

(membaca

bisa nulis kalau

)?

SDC.2.a.64

),

P.2.a.65
SDC.2.a.66
P.2.a.67

kamu mengerjakan soalnya, a

SDC.2.a.68

ke S, terus BS kan setengahnya MS,
jadi BS =

=

, terus jaraknya kan setengahnya BS jadi

jaraknya 1
P.2.a.69

itu untuk menghitung

kamu BS itu setengahnya MS

SDC.2.a.70

)
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P.2.a.71

ok. kamu itu nek

ngerjain kan pake rumus-rumus tow,

dapetnya darimana, Dek
SDC.2.a.72

(siswa tersenyum)

Analisis Kutipan 31
Berdasarkan kutipan 31 tampak SDC menentukan panjang segmen
garis yang dianggap sebagai jarak B ke AR dengan rumus cepat, dimana
rumus cepat yang digunakan diambil secara asal. Pada bagian SDC.2.a.68
sampai SDC.2.a.72, tampak SDC menganggap BS =

, dimana

merupakan panjang MS, dengan kata lain BS merupakan setengah MS.
Apa yang disampaikan SDC tidak tepat karena BS dan MS terletak pada
bidang yang berbeda dan panjang BS tidak setengah dari MS. Hal ini
berarti bahwa SDC menentukan panjang BS hanya berdasarkan perkiraan
gambar. Selain itu, SDC cenderung menentukan panjang MS, BS, dan
jarak dengan menggunakan sembarang rumus.
Berdasarkan kutipan 31 dan 32, tampak SDC tidak dapat
menentukan jarak titik B ke AR karena SDC tidak menentukan proyeksi B
ke AR, melainkan menarik garis dari B ke tengah-tengah AR. Selain itu,
langkah penyelesaian yang dilakukan SDC dikerjakan secara asal dengan
mengambil sembarang rumus. Dengan demikian, SDC tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat berpikir pada
tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi titik ke garis.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil tes tertulis tampak SDC tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik ke
garis. Begitu pula saat wawancara SDC juga tidak dapat menentukan jarak
titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan
demikian, terdapat kesesuaian antara hasil tes tertulis dan wawancara.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan bahwa data
valid. SDC tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator
tingkat berfikir van Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat
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menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan demikian, tingkat berpikir
SDC pada soal nomor 2a belum mencapai tingkat 1.

4) Analisis Butir Soal Nomor 2b, 2c
a) Data dan Analisis Tes Tertulis

TD.2.b.1

TD.2.b.2

TD.2.c.1
Gambar 4.20. Hasil Tes Tertulis Subyek SDC Soal Nomor 2b dan 2c
(1) Pada soal 2b bagian TD.2.b.1, tampak subyek SDC membuat sketsa
gambar kubus untuk menentukan jarak antara AQ dan PG.
Berdasarkan sketsa gambar tersebut tampak SDC terbalik dalam
meletakkan titik P dan Q. Seharusnya Titik P merupakan titik tengah
bidang ABCD, sedangkan titik Q merupakan titik tengah bidang
EFGH. Berdasarkan bagian TD. 2.b.2, tampak SDC menghitung jarak
antara PG dan AQ dengan menggunakan rumus cepat

a

. Nilai a

pada rumus cepat tersebut dapat diduga sebagai panjang rusuk kubus
yaitu 4 cm. Jawaban SDC tersebut tidak tepat karena SDC tidak
memproyeksikan salah satu titik pada salah satu garis ke garis lain
yang saling sejajar, tetapi SDC tampak menghitung saja. Selain itu,
tampak SDC mengalami kesalahan dalam melakukan operasi
penarikan akar dalam perhitungannya. Dengan demikian, SDC tidak
dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator tingkat
berpikir tingkat pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak
menentukan proyeksi titik ke garis.
(2) Berdasarkan

jawaban

soal

2c

pada

bagian

TD.2.c.1,

SDC

menyimpulkan bahwa jarak P ke AQ tidak sama dengan jarak PG dan
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AQ. Kesimpulan yang diambil SDC tersebut tidak tepat. Hal ini
mungkin karena SDC tidak memperhatikan bahwa titik P terletak
pada garis PG yang sejajar dengan AQ, tetapi cenderung
memperhatikan hasil akhir perhitungan yang diperoleh dan belum
dapat mengaitkan dengan konsep jarak dari dua garis yang sejajar,
dimana jarak setiap titik yang terletak pada salah satu garis ke garis
lain yang sejajar akan sama. Selain itu, SDC juga tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis atau jarak dua garis sejajar pada soal
2a dan 2b. Dengan demikian, indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu
tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada

hasil

Berdasarkan

pekerjaan

hasil

SDC

pekerjaan

di

saat

atas,

wawancara

tampak

tertulis

SDC

tidak

memproyeksikan sembarang titik pada salah satu garis ke garis lain yang
sejajar dalam menentukan jarak dua garis sejajar. Selain itu, SDC juga
menyimpulkan bahwa jarak B ke

berbeda dengan jarak

dan

.

Selanjutnya dilakukan wawancara seperti pada kutipan 32.
Kutipan 32
P.2.b.73

ini (membaca soal 2b). Menurut kamu, jarak
r siswa

)
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SDC.2.b.74

)
P.2.b.75

a milih jaraknya dari B sampai R atau dari A sampai

SDC.2.b.76

Analisis Kutipan 32
Berdasarkan kutipan 32, tampak SDC menentukan jarak KB dan
AR yang saling sejajar adalah BR atau AK. Penentuan yang dilakukan
SDC tidak tepat, karena SDC tidak memproyeksikan salah satu titik pada
garis ke garis lain yang saling sejajar. Hal ini mungkin dikarenakan SDC
tidak mengerti konsep jarak dari dua garis sejajar, dimana perlu
menentukan segmen penghubung yang tegak lurus terhadap dua garis yang
saling sejajar.
Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap kesimpulan yang
diambil SDC pada soal nomor 2c pada kutipan 33.
Kutipan 33
P.2.c.77

Menurut kamu, jarak B ke AR sama ga dengan jarak antara

SDC.2.c.78
P.2.c.79

hanya dilihat garisnya?

SDC.2.c.80

iya mbak

Analisis Kutipan 33
Berdasarkan kutipan 33, tampak SDC menyimpulkan bahwa jarak
B ke AR tidak sama dengan jarak antara KB dan AR. Kesimpulan yang
diambil SDC tidak tepat. SDC tidak memperhatikan bahwa titik B terletak
pada KB yang sejajar dengan AR tetapi cenderung

memperhatikan

gambar garisnya (segmen garis yang ditentukan sebagai jarak pada soal 2a
dan 2b). SDC belum dapat mengaitkan dengan konsep jarak dari dua garis
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sejajar, dimana jarak setiap titik yang terletak pada salah satu garis ke garis
lain yang sejajar akan sama. Selain itu, SDC juga tidak dapat menentukan
jarak titik ke garis atau jarak dua garis sejajar pada soal 2a dan 2b yang
tentunya akan memperngaruhi kesimpulan yang diambil SDC pada nomor
2c. Dengan demikian, tingkat berpikir SDC belum mencapai tingkat 2
karena indikator tingkat berpikir pada tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu tidak
dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep
jarak.
c) Triangulasi Data
(1) Terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil analisis
wawancara pada soal nomor 2b. Pada analisis hasil tes tertulis SDC
tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator tingkat
berpikir pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan
proyeksi sembarang titik pada garis ke garis lain yang saling sejajar.
Begitu juga pada analisis wawancara SDC juga tidak memenuhi
indikator tingkat 1.
(2) Terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil analisis
wawancara pada soal nomor 2c. Pada analisis hasil tes tertulis SDC
menyimpulkan jarak titik ke garis berbeda dengan jarak dua garis
sejajar

begitu

juga

saat

wawancara

wawancara

SDC

juga

menyimpulkan bahwa jaraknya berbeda. SDC tidak menentukan
proyeksi titik ke garis pada soal nomor 2a dan 2b, sehingga
berpengaruh terhadap kesimpulan pada soal 2c. SDC cenderung
memperhatikan perbedaan gambar garis yang ditentukan sebagai jarak
dan tidak mengaitkannya dengan konsep jarak dua garis sejajar. Oleh
karena itu terdapat kesesuaian baik hasil analisis tes tertulis dan
wawancara yaitu indikator van Hiele pada tingkat 2 tidak terpenuhi
yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak.
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d) Kesimpulan
(1) Pada soal nomor 2b data valid. SDC tidak dapat menentukan jarak dua
garis sejajar karena tidak memenuhi indikator tingkat 1, yaitu tidak
menentukan proyeksi sembarang titik pada salah satu garis ke garis
lain yang saling sejajar tersebut.
(2) Pada soal nomor 2c data valid. Tingkat berpikir SDC belum mencapai
tingkat 2 karena indikator van Hiele pada tingkat 2 tidak terpenuhi
yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak.
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil triangulasi tiap
butir soal dapat dibuat tabel seperti Tabel 4.13
Tabel 4.13 Kesimpulan Tingkat Berpikir SDC
Nomor
Kumpulan Data Valid

Soal

Keterangan

SDC dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis
1a

sejajar

dan

berpotongan 0 terpenuhi

berdasarkan gambar.
SDC dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis bersilangan berdasarkan gambar.

2a

SDC tidak dapat menentukan jarak titik

Indikator

ke garis karena tidak dapat menentukan

tingkat 1 tidak

proyeksi titik ke garis.

terpenuhi.

SDC tidak dapat menentukan jarak dua

Indikator

garis

tingkat 1 tidak

sejajar

karena

tidak

dapat

menentukan proyeksi titik ke garis.
2b, 2c

1 terpenuhi.

SDC tidak dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi yang
diberikan pada soal.
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Kesimpulan:
Semua indikator tingkat 0 (visualisasi) terpenuhi tetapi indikator tingkat
berpikir analisis (tingkat 1) hanya terpenuhi sebagian. Dengan demikian,
tingkat berpikir SDC berada pada tingkat 1 yang belum sempurna atau
Pra Analisis.

2.

Analisis Data Subyek Dengan Gaya Kognitif FI
a. Analisis Data Subyek SIA
1) Analisis Soal Nomor 1a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban Tes Tertulis SIA untuk soal nomor 1a dapat dilihat pada
gambar 4.20.
TI.1.a.1

TI.1.a.2

TI.1.a.3

TI.1.a.4

TI.1.a.6

TI.1.a.5
Gambar 4.21. Hasil Tes Tertulis Subyek SIA Soal Nomor 1a
(1) Pada bagian TI.1.a.1, tampak SIA menulis AR sejajar dengan KB.
Jawaban SIA tepat. Dengan demikian, SIA dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
(2) Pada bagian TI.1.a.2, SIA menuliskan alasan kenapa

sejajar

dengan

, yaitu karena hanya segmen garis

yang sejajar

dengan

. SIA belum menganalisis bidang dari dua garis yang

sejajar. SIA mungkin belum memahami definisi dari kedudukan
garis sejajar, yaitu garis yang sebidang dan tidak berpotongan.
Dengan demikian, SIA belum mencapai tingkat 1 (analisis) terkait
pemahaman konsep dari kedudukan garis sejajar.
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(3) Pada bagian TI .1.a.5, SIA menuliskan

berpotongan dengan

.

Jawaban SIA tepat, tetapi jawaban SIA tidak lengkap karena tidak
menyebutkan segmen garis lain yang juga berpotongan dengan
yaitu

,

. Meskipun demikian, tampak SIA dapat mengidentifikasi

kedudukan garis berpotongan dengam melihat alasan yang
disampaikan SIA pada bagian TI.1.a.6. Dengan demikian, SIA dapat
mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar.
(4) Pada bagian TI.1.a.6, SIA menulis alasan bahwa
berpotongan karena segmen garis
berpotongan dengan garis

dan

apabila diteruskan akan

. Berdasarkan alasan tersebut, tampak

SIA cenderung fokus pada tampilan gambar, karena sebetulnya
tanpa meneruskan garis BL, sudah tampak bahwa
berpotongan pada titik B.

dan

Dengan demikian, alasan yang

disampaikan SIA belum sampai tingkat 1 (analisis) karena SIA
tidak mengamati bidang yang dapat terbentuk dari dua garis yang
berpotongan. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIA belum mencapai
tingkat 1 (analisis) terkait pengidentifikasian garis berpotongan.
(5) Pada bagian TI .1.a.3, SIA menulis

bersilangan dengan

Jawaban SIA tepat, tetapi belum lengkap karena selain
terdapat segmen garis lain yang bersilangan dengan
dan

.

masih
, yaitu

. Selain itu, dengan mempertimbangkan alasan yang terdapat

pada bagian TI.1.a.4 (analisis poin (6)) tampak SIA salah dalam
memahami konsep kedudukan garis bersilangan.
(6) Pada bagian TI.1.a.4, SIA menulis alasan
karena hanya segmen garis

bersilangan dengan

yang memotong di tengah

.

Dengan mempertimbangkan alasan tersebut, maka kemungkinan
SIA salah dalam memahami konsep kedudukan dua garis yang
bersilangan. Dengan demikian, indikator tingkat 1 belum terpenuhi
yaitu SIA tidak dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
berdasarkan gambar.
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b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis yang sejajar, hasil
pekerjaan SIA saat wawancara tertulis

. Berdasarkan hasil

pekerjaan tertulis tersebut SIA mengidentifikasi kedudukan garis yang
sejajar dengan

adalah

. Selanjutnya dilakukan konfirmasi

terhadap jawaban yang dilakukan SIA tersebut sebagaimana kutipan 34
Kutipan 34
P.1.a.1
segmen

garis

ini

(menunjuk

)

SIA.1.a.2
mbak,
P.1.a.3

: maksud dari garisnya sama itu bagaimana?

SIA.1.a.4

: ya..

Analisis Kutipan 34
Berdasarkan kutipan 34, tampak SIA mengidentifikasi
sejajar dengan

. Jawaban SIA tepat. Dengan demikian, SIA dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
Pada bagian SIA.1.a.2 sampai SIA .1.a.4, SIA menyebutkan alasan
bahwa garis sejajar karena garisnya sama tetapi tidak mampu
mendeskripsikan lebih spesifik lagi. SIA mungkin belum dapat
mengamati bahwa dua garis yang sejajar terletak pada bidang yang
sama dan tidak berpotongan. Dengan demikian, tingkat berpikir SIA
belum mencapai tingkat analisis terkait kedudukan garis yang sejajar.
Berkaitan dengan pengidentifikasian kedudukan garis yang
berpotongan pada hasil pekerjaan SIA saat wawancara tertulis

.

SIA hanya mengidentifikasi satu segmen yang berpotongan dengan
yaitu

. Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap jawaban SIA

seperti pada kutipan 35.
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Kutipan 35
P.1.a.5

dari keenam segmen garis ini (

),

SIA.1.a.6
dengan garis DQ
P.1.a.7

:

SIA.1.a.8

Analisis Kutipan 35
Tampak pada bagian SIA .1.a.6 , SIA mengidentifikasi

dan

berpotongan. Jawaban SIA ini tepat, tetapi jawaban SIA belum
lengkap karena dari keenam segmen garis yang disajikan pada soal
masih terdapat dua segmen yang berpotongan dengan
. Namun, pada bagian SIA.1.a.6

yaitu

dan

sampai SIA.1.a.8, tampak SIA

megidentifikasi garis berpotongan dengan melihat titik potong yang
tampak pada gambar dan belum dapat mengamati bidang yang dapat
terbentuk dari dua garis yang berpotongan. Dengan demikian, SIA
dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar.
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis bersilangan, pada
hasil pekerjaan SIA saat wawancara tertulis
tidak tepat, karena

. Jawaban SIA ini

bukan bersilangan dengan

melainkan

berpotongan. Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap jawaban SIA
sebagaimana kutipan 36
Kutipan 36
P.1.a.9

ari keenam segmen ini (

SIA.1.a.10
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P.1.a.11
SIA.1.a.12
P.1.a.13

SIA.1.a.14

),

P.1.a.15

gambar SIA) sama gak

SIA.1.a.16
P.1.a.17
SIA.1.a.18

gerakkan pensil pada gambar-gambar garis untuk mengetahui
perbedaannya)

P.1.a.19
menganguk). Nah, kalau DQ dan CQ tak perpanjang seperti

ini (menggambar

) akan membentuk silang

gak?
SIA.1.a.20
P.1.a.21
berpotongan? (SIA diam). Gini aja, kenapa kamu mengatakan
kalau DQ dan CQ berpotongan, sedangkan DQ dan BD
SIA.1.a.22
P.1.a.23
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SIA.1.a.24

ama BD yang sama D nya dan
saling bersilangan. kalau CQ dan DQ juga sama...tapi
memotong...(siswa mulai

Analisis Kutipan 36
Berdasarkan jawaban SIA pada bagian SIA .1.a.10, tampak SIA
mengidentifikasi kedudukan garis yang bersilangan dengan
. Jawban SIA tidak tepat, karena

berpotongan dengan

adalah
. SIA

tidak dapat membedakannya dengan kedudukan garis berpotongan. Hal
ini diperkuat dengan gambar SIA pada bagian SIA .1.a.14

yang

menunjukkan bahwa SIA mengenal garis bersilangan sebagai garis
yang bentuknya silang tanpa memperhatikan perbedaan bidang. Pada
bagian P.1.a.19, SIA dipancing dengan pertanyaan untuk membandingkan
bentuk silang antara garis bersilangan dan berpotongan, tetapi SIA
tampak bingung karena yang dianggap sebagai silang sama saja dengan
berpotongan. SIA mengalami kesalahan dalam memahami kedudukan
garis

berpotongan

yang

mengakibatkan

SIA

tidak

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap kedudukan garis
yang belum diidentifikasi dari keenam segmen yang diberikan pada soal
sebagaimana pada kutipan 37
Kutipan 37
P.1.a.25
dan BD tow. Nah, menurut kamu segmen garis EP, AC, dan
SIA.1.a.26
P.1.a.27

-

SIA.1.a.28

(P: kenapa?) Karena posisi garisnya

P.1.a.29
SIA.1.a.30

yakin

Analisis Kutipan 37
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Berdasarkan kutipan 37, tampak SIA tidak dapat menentukan
kedudukan

dengan

,

dan

. SIA menganggap ketiga

segmen tersebut tidak sejajar, tidak berpotongan, dan tidak bersilangan,
padahal seharusnya kedudukan
sedangkan kedudukan

dan

dengan

dan

adalah berpotongan
adalah bersilangan. SIA

tidak dapat mengelompokkan kedudukan garis yang bersilangan dengan
mungkin karena tidak memahami

konsep kedudukan garis

bersilangan yang tidak sebidang. Selain itu, obyek pemikiran SIA masih
berdasar tampilan bentuk gambar, akibatnya siswa tidak dapat
membedakan

antara

kedudukan

garis

yang

berpotongan

dan

bersilangan. Subyek cenderung menyebut bahwa garisnya sama atau
beda tanpa bisa menjelaskan maksud sama atau bedanya tersebut.
c) Triangulasi
Berdasarkan data analisis tes tertulis dan data analisis hasil
wawancara diproleh hasil bahwa:
(1) Terdapat kesesuaian pada tingkat 0 dari hasil analisis data tes
tertulis

dan

hasil

analisis

wawancara

terkait

dengan

pengidentifikasian kedudukan garis sejajar. Pada analisis data tes
tertulis, SIA dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar
berdasarkan gambar dan belum mencapai tingkat analisis dalam
pengidentifikasiannya karena SIA tidak menyebutkan letak garis
sejajar yang sebidang dan tidak berpotongan. Pada analisis data
wawancara, SIA dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar
dengan tepat. SIA menyebutkan bahwa garis yang sejajar
merupakan garis yang sama tetapi tidak dapat menjelaskan maksud
dari garis yang sama tersebut lebih lanjut. SIA belum mencapai
tingkat analisis karena belum memperhatikan letak dari dua garis
sejajar yang sebidang dan tidak berpotongan.
(2) Terdapat kesesuaian pada tingkat 0 dari hasil analisis data tes
tertulis

dan

hasil

analisis

wawancara

terkait

dengan

pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan. Pada analisis data
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tes

tertulis,

SIA

dapat

mengidentifikasi

kedudukan

garis

berpotongan berdasarkan gambar melalui pengamatan titik potong
yang tampak pada gambar meskipun jawaban yang diberikan tidak
lengkap.

Pada

analisis

hasil

wawancara,

SIA

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan dengan mengamati
titik potong yang tampak pada gambar. Jawabanan yang diberikan
SIA juga tidak lengkap karena pemahaman SIA terkait dengan
pengidentifikasian garis berpotongan pada bangun ruang yang
belum maksimal. SIA belum mengamati bidang yang dapat
terbentuk dari dua garis berpotongan sehingga belum mencapai
tingkat analisis dalam pengidentifikasiannya.
(3) Terdapat kesesuaian pada hasil analisis data tes tertulis dan hasil
analisis wawancara terkait dengan pengidentifikasian kedudukan
garis bersilangan. Pada analisis data tes tertulis, SIA dapat
mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan meskipun tidak
lengkap. Namun Alasan yang ditulis SIA menjadi pertimbangan
yang menunjukkan bahwa SIA mengalami kesalahan dalam
memahami

konsep

garis

bersilangan.

Pada

analisis

hasil

wawancara, SIA tidak tepat dalam mengidentifikasi kedudukan
garis

bersilangan karena segmen garis yang diidentifikasi

merupakan segmen garis yang berpotongan. Oleh karena itu
indikator tingkat 1 tidak terpenuhi.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa SIA
dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan berpotongan
berdasarkan gambar, sehingga tingkat berpikir SIA berada pada tingkat
0 terkait tentang pemahaman konsep kedudukan garis sejajar dan
berpotongan. Tetapi indikator tingkat 1 tidak terpenuhi karena SIA
tidak dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan
gambar.
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2) Analisis Soal Nomor 1b
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban SIA dapat diamati pada gambar 4.21

TI.1.b.2
TI.1.b.1

Gambar 4.22 Hasil Tes Tertulis SIA untuk Nomor Soal 1b
(1) Pada bagian TI.1.b.1, tampak SIA menyimpulkan bahwa kedudukan
antara garis h dan g adalah sejajar. Kesimpulan yang diambil SIA
tepat, tetapi SIA tidak memberikan penjelasan atas jawaban
tersebut. SIA tampak menggambar kubus pada bagian TI.1.b.2, tetapi
dari gambar tersebut tidak dapat diinterpretasikan bagaimana
akhirnya SIA menyimpulkan bahwa kedudukan garis g dan h adalah
sejajar. Dengan demikian, indikator van Hiele tingakt 2 tidak
terpenuhi,

yaitu

tidak

dapat

membuat

kesimpulan

dengan

memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada
soal yang berkaitan dengan kedudukan titik, garis, dan bidang.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Berdasarkan hasil pekerjaan SIA saat wawancara diperoleh
hasil sebagai berikut:

. Kesimpulan yang diambil SIA
mengenai kedudukan garis l dan k adalah bersilangan. Selanjutnya
dilakukan wawancara seperti kutipan 38
Kutipan 38
P.1.b.31

sekarang soal ini
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SIA. 1.b.32
P. 1.b.33

alasannya kenapa

SIA. 1.b.34

pada garis yang sama, bidang yang sama

P. 1.b.35

? Garis yang sama bidang yang sama itu?

SIA. 1.b.36 : (subyek diam mengamati gambar)

Analisis Kutipan 38
Berdasarkan kutipan 38, tampak SIA menyimpulkan kedudukan
garis l dan k adalah bersilangan. Kesimpulan yang diambil SIA tidak
tepat. Pada bagian SIA.

1.b.34

sampai SIA.

1.b.36 ,

SIA kurang dapat

memberikan penjelasan atas jawabannya tersebut.
Selanjutnya akan dilakukan konfirmasi terhadap penentuan
garis dan bidang yang dilakukan SIA pada kutipan 39
Kutipan 39
P. 1.b.37
SIA. 1.b.38

pengen ditanyain dari soalnya ga?
ga mbak

P. 1.b.39

pada gambar mu ini mana?

(menunjuk

SIA. 1.b.40

)

P. 1.b.41

SIA. 1.b.42
P. 1.b.43
SIA. 1.b.44

, tapi bentuknya gak bisa bagus nggambarnya
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P. 1.b.45

ada soal nomer 1a ini

,
SIA. 1.b.46
P. 1.b.47
SIA. 1.b.48

-l nya yang ini, l nya itu di bidang

(menunjuk

P. 1.b.49
SIA. 1.b.50

ya di bidang

P. 1.b.51

atau dimana gitu?

SIA. 1.b.52

itu garis k. Ini garis l (menunjuk

), ini garis k (menunjuk

)

P.1.b.53
SIA.1.b.54
bingung)
P.1.b.55
SIA.1.b.56
P.1.b.57

ngerti soalnya ga
,
susahnya dimana

SIA.1.b.58
P.1.b.59

kenapa akhirnya nyimpulin garis l dan k itu

SIA.1.b.60

an dengan bidang

dan

P.1.b.61

garis mana

SIA.1.b.62

garis k dan l bersilangan karena bidangnya ini juga
bersilangan (menunjuk bidang dan )
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Analisis Kutipan 39
Pada bagian SIA.1.b.40 sampai SIA.1.b.46, tampak SIA dapat
menentukan bidang

dan

yang saling berpotongan. Tetapi SIA tidak

dapat menentukan letak garis l dan k dengan tepat. SIA menyatakan
bahwa garis l terletak pada bidang

sedangkan garis k terletak pada

bidang , tetapi pada sketsa yang digambar subyek tampak garis k yang
ditentukan SIA juga terletak pada bidang

, sehingga SIA menjadi

bingung dengan jawaban yang diberikannya. SIA mungkin belum
memahami bahwa dua bidang yang berpotongan selalu menurut garis
tertentu. SIA kurang dapat menjelaskan setiap jawaban yang
disampaikannya karena cenderung tidak

memperhatikan informasi

konsep yang disajikan pada soal. Hal ini mungkin disebabakan karena
SIA kesulitan memahami soal sehingga dalam menentukan kedudukan
garis dan bidang mengalami kesalahan. Selain itu, pada bagian SIA.1.b.60
sampai SIA.1.b.62, tampak SIA mengalami kesalahan dalam penentuan
dan pendeskripsian konsep kedudukan garis dan bidang. Awalnya SIA
tepat dalam menentukan bidang

dan bidang

sebagai dua bidang

yang saling berpotongan, tetapi kemudian SIA menyimpulkan bahwa
garis l dan k bersilangan karena bidang
ini

berarti

bahwa

SIA

cenderung

dan

juga bersilangan. Hal

mengamati

bentuk

karena

menyimpulkan dua garis saling bersilangan karena dua bidang yang
berpotongan dianggap sebagai dua bidang yang bersilangan. SIA tidak
menggunakan informasi pada soal dan cenderung tidak logis dalam
pengambilan kesimpulan. Dengan demikian, tingkat berpikir SIA belum
mencapai tingkat 2, karena indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu
tidak

dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan

informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan
kedudukan titik, garis, dan bidang.
c) Triangulasi Data
Pada hasil analisis tes tertulis SIA menyimpulkan kedudukan
garis h dan g sejajar. Sedangkan pada hasil analisis wawancara SIA
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menyimpulkan kedudukan garis l dan k bersilangan. Meskipun
terdapat ketidaksesuaian pada kesimpulan yang diambil SIA, namun
baik dari hasil tes tertulis dan hasil wawancara SIA tidak dapat
memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi yang
diberikan.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, tingkat berpikir SIA belum
mencapai tingkat 2, karena indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu
tidak

dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan

informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan
kedudukan titik, garis, dan bidang.

3) Analisis Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban SIA dapat untuk soal Nomor 2a dapat diamati pada gambar
4.22

TI.2.a.1
TI.2.a.2
TI.2.a.3
Gambar 4.23 Hasil Tes Tertulis SIA untuk Nomor Soal 2a
(1) Pada bagian TI.2.a.1, terlihat sketsa gambar yang dibuat oleh SIA.
Sedangkan pada bagian TI. 2.a.3, terdapat gambar segmen garis yang
diberi simbol

. Segmen garis yang diberi simbol

dapat

diinterpretasikan sebagai segmen garis yang merupakan jarak P ke
AQ. Pada bagian TI.2.a.2, SIA memperkirakan bahwa jarak P ke
(panjang segmen garis yang ditanda tanyai) adalah setengah dari
panjang

dan diperoleh 2 cm, padahal apabila diamati letak
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bidang dari segmen yang ditandatanyai tidak mungkin setengah dari
panjang rusuk kubus. Hal ini berarti SIA cenderung memperhatikan
gambar untuk memperkirakan panjang segmen garis yang ada
simbol

. Selain itu, jawaban yang dituliskan SIA tidak

tepat, karena SIA tidak memproyeksikan titik P ke AQ tetapi
cenderung memperhatikan tampilan gambar. Dengan demikian,
tingkat berpikir SIA belum mencapai tingkat 1, karena indikator van
Hiele pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak memproyeksikan
titik ke garis.
b) Analisis Hasil Wawancara
Pada

lembar

pekerjaan

SIA

saat

wawancara

tertulis

. Berdasarkan sketsa gambar
pada hasil pekerjaan di atas, tampak SIA menentukan jarak B ke AR
. Kemudian SIA menentukan
panjang segmen garis yang

dengan menggunakan rumus

cepat sehingga diperoleh 2

. Berdasarkan hasil pekerjaan, tampak SIA

tidak memproyeksikan titik B pada AR. Selanjutnya dilakukan wawancara
seperti pada kutipan 40.
Kutipan 40
P.2.a.69

. Jarak titik B ke segmen garis AR pada gambarmu ini mana?

(menunjuk
SIA.2.a.70

-

(menunjuk

).
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P. 2.a.71
SIA. 2.a.72

eh..tapi ini gak tengah-

P. 2.a.73

enentukan jarak titik B ke AR, garis ini (menunjuk

harus ada proyeksi, tegak lurus, atau tengahSIA. 2.a.74
tengahP. 2.a.75
SIA. 2.a.76

Analisis Kutipan 40
Pada kutipan 40 , tampak SIA menentukan jarak B ke AR dengan
menarik garis dari B ke tengah-tengah AR. Jawaban SIA tidak tepat,
karena dalam menentukan jarak titik B ke AR tidak memproyeksikan titik
B ke AR, tetapi menarik garis dari titik B ke tengah-tengah AR. Dengan
demikian, SIA tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator
pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak memproyeksikan titik ke garis.

Selanjutnya dilakukan wawancara terkait dengan pengerjaan SIA
dalam menentukan segmen garis yang telah ditentukan sebagai jarak titik
ke garis seperti pada kutipan 41.
Kutipan 41
P. 2.a.77

ada soal (ii). Pada lembar jawabanmu itu kenapa jarak
titik B ke AR ditulis huruf B,

),
SIA. 2.a.78
P. 2.a.79

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
155

SIA. 2.a.80

eh, iyaa... maksudnya garis yang ditanda tanyai, jarak titik B ke

AR ini (menunjuk segmen garis yang ditanda tanyai
P. 2.a.81

SIA. 2.a.82

)

P. 2.a.83

, dapatnya

SIA. 2.a.84

)

P.2.a.85
SIA. 2.a.86

di buku udah gitu ki
mbak, udah rumusnya og

P. 2.a.87

kamu nyari sendiri dapetnya darimana bisa ga

SIA. 2.a.88 :
Analisis Kutipan 41
Pada bagian P. 2.a.77, tampak SIA menuliskan penamaan segmen garis
yang

dengan

menggunakan satu huruf kapital seperti

penamaan titik. Kesalahan penamaan ini mungkin disebabkan karena SIA tidak
terbiasa dengan penulisan secara matematis. Pada bagian SIA. 2.a.84 sampai SIA.
2.a.88,

SIA menentukan panjang diagonal bidang (LR) dengan menggunakan

rumus cepat dan tidak dapat menjelaskan prosesnya. Hal ini mungkin
dikarenakan SIA cenderung menghafal rumus-rumus yang diberikan dan
tidak mengamati bentuk bidang yang dapat dimanfaatkan untuk
menentukan panjang LR tersebut. Selanjutnya SIA juga tidak dapat
menjelaskan bagaimana memperoleh panjang segmen garis yang ditanda
tanyai sebagaimana pada kutipan 42.
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Kutipan 42
P. 2.a.89

sekarang gini, kok kamu dapat menyatakan panjang garis yang
kamu tanda tanyai tadi (membaca

SIA. 2.a.90

), dapatnya

AR, jadi

dari

LR

)
P. 2.a.91

SIA. 2.a.92
P. 2.a.93

: kok bisa sama, taunya darimana? Berdasarkan gambar atau ada

SIA. 2.a.94

berdasarkan gambar

P. 2.a.95
perlu dilihat atau diteliti lagi?
SIA. 2.a.96 : (siswa diam lama mengamati gambar) kalau mau meneliti susah
og mbak, hehehe

Analisis Kutipan 42
Pada bagian SIA.

2.a.90,

SIA menggunakan rumus cepat dalam

menentukan panjang segmen garis yang ditandatanyai, tetapi SIA juga
tidak dapat menjelaskan karena SIA cenderung menggunakan rumus cepat
secara asal. Selain itu, SIA menyatakan bahwa panjang LR sama dengan
panjang AR, padahal panjang LR dan AR berbeda. Hal ini terjadi karena
SIA cenderung mengamati gambar dan tidak melakukan analisis terhadap
bentuk bidang dalam ruang untuk mengamati panjang sisinya.

Berdasarkan hasil analisis kutipan 40 sampai 42, dapat diketahui
bahwa SIA tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena SIA tidak
menentukan proyeksi titik ke garis. SIA cenderung menggunakan rumus
cepat dan menjawab hanya berdasarkan tampilan gambar dan tidak
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menentukan bentuk bidang yang terdapat pada gambar untuk mencari
panjang sisi-sisinya. Dengan demikian, tingkat berpikir SIA belum
mencapai tingkat 1 karena indikator tingkat 1 dalam menentukan jarak
titik ke garis tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi titik ke
garis.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan hasil tes tertulis tampak SIA tidak dapat menentukan
jarak titik ke garis karena tidak menentukan proyeksi titik ke garis. Begitu
pula saat wawancara SIA juga tidak dapat menentukan jarak titik ke garis
karena hanya memperhatikan tampilan gambar serta tidak menentukan
proyeksi titik ke garis. Dengan demikian terdapat kesesuaian antara data
hasil tes tertulis dan hasil wawancara.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa SIA tidak
dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat 1 tidak
terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan
demikian, tingkat berpikir SIA belum mencapai tingkat 1.

4) Analisi Butir Soal Nomor 2b dan 2c
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Jawaban SIA dapat untuk soal Nomor 2b, 2c dapat diamati pada gambar
4.23

T I.2.b.1

TI.2.b.3
TI.2.b.2
TI.2.c.1
Gambar 4.24. Hasil Tes Tertulis SIA untuk Nomor Soal 2b, 2c
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(1) Pada bagian TI.2.b.1, SIA membuat sketsa gambar dan berdasarkan
sketsa tersebut dapat diinterpretasikan bahwa jarak antara PG dan AQ
adalah segmen garis yang

(bagian TI.2.b.3).

Selanjutnya, pada bagian TI.2.b.2, SIA menulis bahwa jarak PG dan
AQ adalah setengah dari garis segmen AB. Jawaban SIA tidak tepat.
SIA mungkin memperkirakan panjang segmen garis yang diberi
tersebut

adalah

setengah

panjang

AB

dengan

memperhatikan gambar tanpa melakukan pengamatan bidang yang
memuat garis tersebut. SIA tidak memproyeksikan titik P yang
terletak pada PG ke AQ yang saling sejajar. Dengan demikian
indikator tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi
titik ke garis.
(2) SIA menyimpulkan bahwa jarak P ke AQ sama dengan jarak antara
AQ dan PG yang saling sejajar. SIA memberikan alasan karena
panjang rusuk kubus yang sama dan kedua garis sama-sama
berpotongan. Hal ini berarti bahwa SIA cenderung tidak dapat
mengaitkannya dengan konsep jarak garis sejajar dimana P merupakan
salah satu titik yang terletak pada PG dimana PG sejajar AQ sehingga
jarak P ke AQ sama dengan jarak anatara PG dan AQ. Selain itu,
penyelesaian soal yang dilakukan SIA dalam menentukan jarak titik P
ke AQ (soal 2a) atau jarak antara AQ dan PG (soal 2b) tidak tepat,
sehingga hal ini tentu mempengaruhi kesimpulan yang diambil SIA.
Dengan demikian, indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu SIA tidak
dapat menyimpulkan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep jarak.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara

Pada lembar pekerjaan SIA saat wawancara tertulis

. Selanjutnya dilakukan wawancara seperti pada kutipan 43.
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Kutipan 43
P. 2.b.97

SIA. 2.b.98

)

P. 2.b.99
SIA. 2.b.100

terus diambil tengahtengah-tengahnya

SIA melanjutkan:

-

tengahnya ini (menunjuk AR)

P. 2.b.101

: kalau ini (menunjuk

SIA. 2.b.102

) ditengah-tengahnya KB?

eh, ga. Diambil yang
a mbak, harus di tengah-tengah og,

P. 2.b.103

milihnya di tengah-

SIA. 2.b.104

-

Analisis Kutipan 43
Pada bagian SIA.

2.b.100

sampai SIA.

2.b.104,

tampak SIA

menentukan jarak antara KB dan AR dengan menarik garis ditengahtengah. Jawaban yang disampaikan SIA tidak sesuai dengan konsep
penentuan jarak dua garis sejajar. Kemungkinan SIA tidak memahami
konsep penentuan jarak dari dua garis sejajar sehingga cenderung
menentukan jarak berdasar perkiraannya saja tanpa ada alasan. Selanjutnya
dari hasil wawancara pada kutipan 44.
Kutipan 44
P. 2.b.105

) dapatnya 6
SIA. 2.b.106
P. 2.b.107

dapetnya dari panjangnya LR,
:
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SIA. 2.b.108

ya... karena garisnya yang ditanda tanyai ini

nya AR dan

KB
P. 2.b.109

tahu nya AR dan KB
(P

SIA. 2.b.110

dapetnya

darimana Dek

:

P. 2.b.111
SIA. 2.b.112

Analisi Kutipan 44
Berdasarkan kutipan 44 khususnya bagian SIA .2.b.108, tampak SIA
menjawab bahwa jarak antara KB dan AR adalah

dari panjang AR dan

KB, tetapi SIA tidak dapat menjelaskan bagaimana cara memperolehnya
karena cenderung mengingat-ingat

rumus

yang

pernah

diajarkan

kepadanya. Hal ini berarti bahwa SIA terpengaruh dengan rumus-rumus
yang pernah didapat sehingga tidak berusaha menganalisis bidang-bidang
dalam ruang untuk kemudian digunakan untuk menentukan panjang
segmen garis yang dimaksud. Selain itu, kemungkinan SIA tidak
memahami konsep jarak baik secara umum atau pun jarak anatara dua
garis sejajar.
Berdasarkan kutipan 43 dan 44 diperoleh data bahwa SIA tidak
dapat menentukan jarak dua garis sejajar indikator van Hiele tingkat 1
tidak terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi titik ke garis.
Selanjutnya dilakukan wawancara yang berkaitan dengan soal 2c seperti
pada kutipan 45.
Kutipan 45
P. 2.c.113
SIA. 2.c.114

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
161

P. 2.c.115
SIA. 2.c.116

-

Analisis Kutipan 45

Berdasarkan kutipan 48, tampak SIA menyimpulkan bahwa jarak
titik B ke AR berbeda dengan jarak KB dan AR. Kesimpulan yang
diperoleh SIA didasarkan pada hasil perhitungan yang didapat dari
jawaban soal 2a dan 2b. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIA belum
mencapai tingkat 2 karena tidak dapat membuat kesimpulan dengan
memberikan penjelasan secara informal berdasar informasi pada soal yang
berkaitan dengan konsep jarak pada bangun ruang.
c) Triangulasi Data
(1) Terdapat kesesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil analisis
wawancara pada soal nomor 2b. Pada analisis hasil tes tertulis SIA
tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator
tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak memproyeksikan sembarang titik
pada suatu garis ke garis lain yang saling sejajar, begitu juga pada saat
wawancara SIA menunjukkan hasil yang sama. SIA cenderung
menentukan panjang segmen garis melalui perkiraan terhadap
tampilan gambar atau dengan mencocokkan dengan sembarang rumus
yang pernah didapatnya.
(2) Terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil
analisis wawancara. Pada analisis tes tertulis SIA menyimpulkan jarak
titik ke garis dengan jarak dua garis sejajar sama, sedangkan pada
hasil analisis wawancara SIA menyimpulkan jarak titik ke garis
berbeda dengan jarak dua garis sejajar.
d) Kesimpulan
(1) Berdasarkan hasil triangulasi data pada soal nomor 2b, SIA tidak dapat
menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator tingkat 1 tidak
terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi sembarang titik pada salah
satu garis ke garis lain yang saling sejajar.
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(2) Pada soal 2c data tidak valid sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan
terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil triangulasi tiap
butir soal dapat dibuat tabel seperti Tabel 4.14.
Tabel 4.14 Kesimpulan Tingkat Berpikir SIA
Nomor
Kumpulan Data Valid

Soal

Keterangan

SIA dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis

sejajar

dan

berpotongan 0 terpenuhi

berdasarkan gambar.
1a

SIA

tidak

dapat

mengidentifikasi Indikator tingkat

kedudukan garis bersilangan berdasarkan 1 tidak terpenuhi.
gambar.
SIA tidak dapat membuat kesimpulan Indikator tingkat
dengan memberikan penjelasan secara 2 tidak terpenuhi.
1b

informal berdasarkan informasi yang
diberikan pada soal.

2a

SIA tidak dapat menentukan jarak titik

Indikator

ke garis karena tidak dapat menentukan

tingkat 1 tidak

proyeksi titik ke garis.

terpenuhi.

SIA tidak dapat menentukan jarak dua
2b, 2c

garis

sejajar

karena

tidak

dapat

menentukan proyeksi titik ke garis.

Indikator
tingkat 1 tidak
terpenuhi.

Kesimpulan:
Hanya indikator tingkat 0 (visualisasi) yang terpenuhi. Dengan demikian,
tingkat berpikir SDA berada pada tingkat visualisasi.
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b. Analisis Data Subyek SIB
Untuk

mengetahui

tingkat

berpikir

SIB

dilakukan

penganalisisan dengan membandingkan hasil jawaban pada wawancara I
dan wawancara II. Hal ini dilakukan karena jawaban SIB saat tes dan
jawaban SIB saat wawancara I terdapat perbedaan, terutama untuk
permasalahan jarak yang berkaitan dengan proyeksi titik ke garis.
Sehingga dilakukan wawancara yang kedua untuk memberikan kepastian
tentang pemenuhan indikator van Hiele yang dimiliki SIB.
1) Analisis Soal Nomor 1a
a) Data dan Analisis Hasil Wawancara I
Pada hasil pekerjaan SIB saat wawancara tertulis
menulis

dejajar dengan

. SIB

. Selanjutnya pada wawancara terdapat

percakapan seperti pada kutipan 46,
Kutipan 46
P.1.a.1

pa yang kamu ketahui mengenai soal nomor

SIBI.1.a.2

p

(sambil menunjuk gambar

)

Analisis Kutipan 46
Tampak
kedudukan

pada

bagian

SIB.I.1.a.2,

sejajar dengan

SIB

mengidentifikasi

. Jawaban SIB tepat. Dengan

demikian, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar
berdasarkan gambar.
Pada hasil pekerjaan SIB terkait dengan alasan suatu garis
dapat

dikatakan

sejajar
.

wawancara terdapat kutipan 47.
Kutipan 47
P.1.a.7

p
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SIB.I.1.a.8

dengan DQ dan tidak

P.1.a.9
SIB.I.1.a.10
bangun
P .1.a.11
SIB.I.1.a.12

pai seberapa jauh pun, tidak

Analisis Kutipan 47
Tampak pada bagian SIB.I.1.a.10, SIB memberikan alasan yang
menunjukkan bahwa SIB memperhatikan letak dua garis sejajar
dan

pada satu bidang dengan menyebutkan bahwa

dan

jika

dihubungkan akan membentuk bangun jajar genjang. Selain itu,
pemahaman tentang garis dari SIB tidak sebatas yang tampak pada
gambar, karena pada bagian SIB.I .1.a.12 SIB menyebutkan bahwa
kedudukan garis sejajar apabila diteruskan sampai seberapa jauh pun
tidak akan bertemu, sehingga SIB melakukan penganalisisan dalam
mengidentifikasi kedudukan garis sejajar. Dengan demikian, tingkat
berpikir SIB berada pada tingkat analisis terkait dengan pemahaman
konsep kedudukan garis sejajar.
Berkaitan

dengan

pengidentifikasian

kedudukan

garis

berpotongan, pada hasil pekerjaan SIB saat wawancara tertulis
.

Pada lembar

jawaban

tersebut tertulis 8 segmen garis yang berpotongan dengan

SIB

, padahal

pada soal sudah ditentukan segmen-segmen garis mana saja yang
diminta untuk diidentifikasi. Meskipun demikian, semua segmen garis
yang tertulis merupakan segmen garis yang berpotongan dengan

.

Selanjutnya dilakukan konfirmasi saat wawancara pada kutipan 48.
Kutipan 48
P.1.a.15

..... Menurut kamu, segmen garis yang berpotongan dengan
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SIB.I.1.a.16

P.1.a.17

:

SIB.I.1.a.18
P.1.a.19

pi pada lembar jawabanmu ada (membaca

SIB.I.1.a.20

Analisis Kutipan 48
Tampak pada bagian SIB.I.1.a.18, SIB dapat mengidentifikasi

kedudukan garis yang berpotongan dengan

, yaitu

,

, dan

. Selain itu, SIB mengidentifikasi segmen-segmen garis lain yang
juga berpotongan dengan

karena SIB tidak memperhatikan soal,

sehingga pada lembar jawaban tertulis sebanyak 8 segmen garis yang
berpotongan dengan

. Pengidentifikasian SIB tepat.

Dengan

demikian, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan
berdasarkan gambar.
Berkaitan dengan alasan yang disampaikan SIB dalam
melakukan pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan terdapat
pada kutipan 49.
Kutipan 49
P.1.a.21

potongan itu, garis
yang seperti ap

SIB.I.1.a.22

ikannya dari garis sejajar tadi. Kalau garis sejajar
kan, kalau diteruskan tidak akan berpotongan, kalau ini (garis
yang berpotongan) yaa berp

P.1.a.23

p

SIB.I.1.a.24

p

(P

berp
p

Analisis Kutipan 49
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Tampak pada bagian SIB.I.1.a.24, SIB mengidentifikasi
kedudukan garis yang berpotongan dengan mengamati titik potong
yang terlihat pada gambar yaitu titik potong antara
titik D, titik potong antara
titik potong antara

dan

dan

dan

adalah

adalah di titik Q, sedangkan

di titik Q. Dengan demikian SIB belum

memperhatikan bidang yang dapat terbentuk dari dua garis
berpotongan tetapi mengamati titik potong yang terlihat. Dengan
demikian, tingkat berpikir SIB belum mencapai tingkat analisis dalam
pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan.

Berkaitan

dengan

pengidentifikasian

kedudukan

garis

bersilangan, hasil pekerjaan SIB saat wawancara tertulis

.

Jawaban siswa tesebut tepat, karena garis yang bersilangan dengan
adalah

dan

. Selanjutnya, dilakukan konfirmasi saat

wawancara seperti pada kutipan 50.
Kutipan 50
P.1.a.25

Dari

keenam

segemen

itu

(maksudnya

), yang bersilangan dengan DQ

SIB.I.1.a.26
P.1.a.27

karena ada

SIB.I.1.a.28

lha kenap
perti perpaduan antara garis sejajar dan garis
berp

P.1.a.29

:

pi disini (membaca

),

jadi perpaduan antara itu? heheh
SIB.I.1.a.30
P.1.a.31

perpaduan negasinya og.
p

SIB.I.1.a.31

, heheh
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P.1.a.33
pada gambar ini, DQ dan EP seperti
bersinggungan, kayak berp

DQ

)

SIB.I.1.a.34

lukisnya, kalau aslinya itu, tidak
bersinggungan atau tidak sejajar

posisi

garis EP dan DQ pada ruangan)

Analisis Kutipan 50
Pada bagian SIB.I.1.a.26, SIB mengidentifikasi kedudukan
garis yang bersilangan dengan

adalah

dan

. Jawaban SIC

tepat. Awalnya SIB menjawab karena ada 2 segmen garis yang
tersisa. Kemudian pada bagian P.1.a.27 sampai SIB.I.1.a.31, tampak SIB
dapat menjawab bukan hanya mengambil segmen garis yang tersisa
saja, tetapi membedakannya dengan kedudukan garis sejajar dan
berpotongan. Hal ini terlihat pada bagian SIB.I.1.a.30 sampai SIB.I.1.a.31
dimana SIB menyebutkan garis bersilangan merupakan kedudukan
garis yang tidak sejajar dan tidak berpotongan. Pada bagian
SIB.I.1.a.34 , tampak SIB menganalisis dua garis pada dua bidang yang
berbeda untuk mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan,
sehingga pada bagian SIB.I.1.a.34, SIB dapat mengidentifikasi

dan

sebagai garis yang saling bersilangan meskipun pada gambar
tampak berpotongan. Dengan demikian, SIB memenuhi indikator
tingkat 1 yaitu dapat mengidentifikasi kedudukan bersilangan
berdasarkan gambar.
Berdasarkan kutipan 46 dan 50 dapat diperoleh data bahwa
SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan
gambar dan mencapai tingkat analisis karena SIB mengamati bidang
dari dua garis sejajar, yaitu apabila dihubungkan akan membentuk
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jajar genjang. Selain itu, pemahaman garis dari SIB tidak terbatas
pada gambar saja, karena SIB menyebutkan bahwa jika dua garis
sejajar nanti diteruskan sampai seberapa jauh pun, tidak akan
bertemu. Alasan-alasan yang disampaikan SIB mengarah pada
definisi dari kedudukan garis yang saling sejajar, yaitu garis-garis
yang sebidang dan tidak berpotongan.Pada kutipan 48 dan 49 dapat
diketahui bahwa SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan dengan mengamati titik potong-titik potong yang
tampak pada gambar dan belum mengamati bidang yang dapat
terbentuk dari dua garis berpotongan tersebut. Pada kutipan 50 dapat
diketahui bahwa SIB dapat mengidentifikasi garis bersilangan
berdasarkan gambar dengan melakukan analisis terhadap perbedaan
bidang dari dua garis yang bersilangan tersebut.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara II
Pada wawancara II yang dilakukan terhadap subyek SIB,
peneliti menggunakan soal C. Selanjutnya pada hasil pekerjaan SIB
saat wawancara II tertulis

,

, dan

.

Peneliti akan mengkonfirmasi maksud dari tulisan SIB tersebut pada
kutipan 51.
Kutipan 51
P.1.a.1

pada lembar jawabanmu tertulis ( membaca
,

SIB.II.1.a.2

,

) maksudnya giman

p

Analisis Kutipan 51
Pada bagian SIB.II.1.a.2, dapat diketahui bahwa maksud dari
pada lembar jawab SIB adalah
kedudukan garis yang sejajar, berpotongan, dan bersilangan.
Penulisan istilah potongan dan silang yang dilakukan SIB mungkin
karena

SIB

kurang

mempertimbangkan

sebagaimana mestinya.
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Berkaitan dengan pengidentifikasian kedudukan garis yang
sejajar, pada hasil pekerjaan SIB saat wawancara II tertulis

.

Selanjutnya, juga dapat diamati percakapan pada kutipan 52.
Kutipan 52
P.1.a.3

)

yang terdapat pada gambar ini (menunjuk

),

dari keenam segmen itu, yang sejajar dengan PB itu yang
SIB.II.1.a.4

Analisis Kutipan 52
Berdasarkan kutipan 52 pada bagian SIB.II.1.a.4, SIB
mengidentifikasi kedudukan garis yang sejajar dengan PB adalah
.

Jawaban

SIB

tepat.

Dengan

demikian,

SIB

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
Selanjutnya, alasan mengenai kedudukan garis dikatakan
sejajar menurut SIB terdapat pada kutipan 53.
Kutipan 53
P.1.a.5
SIB.II.1.a.6

:

Karena, AV ini (menunjuk garis AV) tidak berpotongan

dan jarak, jarak, kalau diperpanjang gitu lho, AV dan PB
kalau diperpanjang tidak akan bertemu. Selain itu, jaraknya
dari titik ke titik itu p
P.1.a.7
SIB.II.1.a.8

: (menggambar sambil menjelaskan)
garis atas) sama dengan garis ini (menggambar garis bawah
) jarak ujung dengan ujung yang paling jauh
sama,

jadi jarak di tengah tengah juga sama, asalkan
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Analisis Kutipan 53
Pada bagian SIB.II.1.a.6, SIB menyebutkan bahwa

dan

kalau diperpanjang tidak akan bertemu dan jaraknya dari titik ke titik
pasti sama. Begitu pula pada bagian SIB.II.1.a.8, SIB dapat
menggambar garis sejajar secara tersendiri dengan menyebutkan
keterangan

yang hampir sama dengan alasan sebelumnya.

Berdasarkan jawaban tersebut, terlihat pemahaman SIB tentang
kedudukan garis sejajar tidak terbatas hanya pada gambar yang
tampak, SIB menganalisis terkait jarak dari dua garis sejajar yang
sama serta perpanjangan garis garis sejajar yang tidak pernah
bertemu. Meskipun SIB tidak memperhatikan letak bidang dari dua
garis sejajar tetapi SIB melakukan analisis terhadap jarak dari dua
garis sejajar. Dengan demikian, tingkat berpikir SIB mencapai
tingkat analisis terhadap kedudukan garis sejajar.
Selanjutnya,

berkaitan

dengan

pengidentifikasian

kedudukan garis berpotongan pada hasil pekerjaan SIB saat

wawancara II tertulis

. Dari

jawaban tersebut terlihat bahwa SIB mengidentifikasi kedudukan
garis berpotongan dengan

adalah

dan

. Begitu pula saat

wawancara II terlihat pada kutipan 54.
Kutipan 54
P.1.a.9

p

SIB.II.1.a.10 :

potongan dengan PB, itu PR, juga

BQ .
P.1.a.11
SIB.II.1.a.12
berpotongan p
P.1.a.13

p
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SIB.II.1.a.14

berpotongan dengan PB di titik P. Kalau BQ,
berp

(menunjuk titik-titik yang

dimaksud pada gambar)

Analisis Kutipan 54
Pada bagian SIB.II.1.a.10, SIB mengidentifikasi kedudukan
garis yang berpotongan dengan
disampaiakn

SIB

dalam

adalah

dan

mengidentifikasi

. Alasan yang

kedudukan

garis

berpotongan adalah dengan mengamati titik potong yang tampak
pada

gambar.

Pada

bagian

SIB.II.1.a.14,

SIB

perpotongan PR dan PB di titik P, perpotongan

menunjukkan
dan

di

titik.SIB belum mengamati bidang yang terbentuk dari dua garis
yang

salin

berpotongan.

Dengan

demikian

SIB

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar
dan belum melakukan analisis terhadap kedudukan garis yang
berpotongan.
Selanjutnya,

berkaitan

kedudukan garis bersilangan dengan
saat wawancara II tertulis

dengan

pengidentifikasian

pada hasil pekerjaan SIB
. Begitu juga saat

wawancara seperti pada kutipan 55.
Kutipan 55
P.1.a.17
), segmen garis yang bersilangan
SIB.II.1.a.18
SQ. Karena ketiga garis ini (maksud SIB, garis WS, WA,
dan SQ) tidak berpotongan

Analisis Kutipan 55
Pada bagian SIB.II.1.a.18 , SIB mengidentifikasi bahwa
bersilangan dengan

,

, dan

. Jawaban SIB tepat. Dengan

demikian SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
berdasarkan gambar.
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Selanjutnya berkaitan dengan alasan yang disampaikan SIB
terdapat pada kutipan 56.
Kutipan 56
P.1.a.19

potongan
tow Dek, perhatikan PB dan WS (menunjuk gambar garis
PB

dan

WS),

pada

gambar

ini

(menunjuk

) kelihatan berp
SIB.II.1.a.20
P.1.a.21

p

SIB.II.1.a.22

pandang
seperti itu (menunjuk gambar), coba kalau dilihat dari sudut
pandang yang lain, pasti tidak berp

P.1.a.23
SIB.II.1.a.24
P.1..a.25

a, didepan atau dib

SIB.II.1.a.26

pan WS, PB juga di depan WA, tapi kalau
SQ, PB di atasnya SQ

Analisis Kutipan 56
Berdasarkan bagian SIB.II.1.a.22, tampak SIB mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan dengan mengamati letak dua garis pada
bidang yang berbeda. Hal tersebut diperkuat pada bagian SIB.II.1.a.26,
SIB memperhatikan bidang yang menjadi letak dari masing-masing
garis yaitu

di depan

dan

serta

di atas

. Dengan

demikian dalam mengidentifikasi kedudukan garis yang bersilangan
dengan

, SIB melakukan analisis dengan mengamati perbedaan

letak garis pada bidang-bidang dalam ruang.
Berdasarkan uraian wawancara II khususnya pada kutipan 52
dan 53 dapat diperoleh data bahwa SIB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar serta melakukan
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analisis terhadap kedudukan garis sejajar. Oleh karena itu, tingkat
berpikir SIB terkait dengan pengidentifikasian garis sejajar berada
pada tingkat analisis karena tidak hanya fokus pada tampilan gambar
tetapi memperhatikan jarak dan perpanjangan garis. Berdasarkan
kutipan 54 dapat diketahui bahwa SIB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis yang berpotongan berdasarkan gambar dengan
mengamati titik-titik potong pada gambar dan belum mengamati
bidang yang dapat terbentuk dari dua garis berpotongan tersebut.
Berdasarkan kutipan 55 dan 56 dapat diketahui bahwa SIB dapat
mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar
dengan menganalisis letak garis pada perbedaan bidang. Oleh karena
itu, SIB memenuhi indikator tingkat 1, yaitu dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan data analisis wawancara I dan data analisis
wawancara II diproleh hasil bahwa:
(1) Pada data hasil analisis wawancara I dan data analisis hasil
wawancara II terdapat kesesuaian sampai tingkat 1 terkait
dengan pengidentifikasian kedudukan garis sejajar. Pada analisis
data wawancara I, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar berdasarkan gambar. SIB menentukan bahwa dua garis
yang sejajar sebidang dengan menentukan bentuk bidang yang
memuat dua garis sejajar tersebut serta pemahaman garis yang
dimiliki SIB tidak terbatas pada tampilan gambar saja. Pada
analisis data wawancara II, SIB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar dengan tepat. SIB mencapai tingkat
analisis dalam pengidentifikasian kedudukan garis sejajar
dengan

menyebut bahwa kedudukan garis yang sejajar

memiliki jarak yang sama pada tiap titiknya dan pemahaman
garis yang dimiliki tidak terbatas pada tampilan gambar saja.
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(2) Pada data hasil analisis wawancara I dan data analisis hasil
wawancara II terdapat kesesuaian tingkat 0 terkait dengan
pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan. Pada analisis
data wawancara I, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan berdasarkan gambar melalui pengamatan titik
potong yang terlihat pada gambar. Pada analisis hasil
wawancara II, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan berdasarkan gambar melalui pengamatan titik
potong yang terdapat pada gambar dan belum melakukan
analisis terhadap bidang yang dapat terbentuk dari dua garis
yang berpotongan.
(3) Pada hasil analisis data wawancara I dan analisis data hasil
wawancara

II

terdapat

kesesuaian

terkait

dengan

pengidentifikasian kedudukan garis bersilangan. Pada analisis
data wawancara I, SIB dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan

berdasarkan

gambar

dimana

dalam

pengidentifikasiannya SIB mengamati perbedaan bidang dari
dua garis yang bersilangan. Pada analisis data wawancara II,
SIB dapat mengidentifikasi kedudukan bersilangan berdasarkan
gambar

dimana

dalam

pengidentifikasiannya

pun

SIB

mengamati perbedaan bidang dari dua garis bersilangan tersebut
sehingga tidak fokus pada tampilan gambar saja.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data dapat disimpulkan bahwa
tingkat

indikator

mengidentifikasi

tingkat

1

kedudukan

terpenuhi,
garis

sejajar

yaitu
dan

SIB

dapat

berpotongan

berdasarkan gambar. Selain itu, SIB juga mencapai tingkat 1
terhadap pemahaman konsep kedudukan garis sejajar karena
pemahaman garis tidak sebatas tampilan gambar. Selain itu,
indikator tingkat 1 terpenuhi
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kedudukan

garis

bersilangan

berdasarkan

gambar

melalui

pengamatan terhadap perbedaan bidang dari dua garis bersilangan.

2) Analisis Soal Nomor 1b
a) Data dan Analisis Hasil Wawancara I
Pada

hasil

pekerjaan

SIB

saat

wawancara

I

tertulis

dengan memberkan gambar sketsa
disertai

dengan

penjelasan

yang

.

Berdasarkan

tertulis

hasil

pekerjaan, SIB menyimpulkan kedudukan garis l dan k adalah
bersilangan. jawaban SIB tidak tepat. Berdasarkan sketsa gambar

yang saling berpotngan. Mungkin pemahaman SIB tentang bidang
hanya sebatas pada tampilan gambar saja dan tidak berpikir bahwa
bidang dapat diperluas. Selanjutnya dilakukan wawancara untuk
konfirmasi ulang hasil pekerjaan SIB pada kutipan 57.
Kutipan 57
P.1.b.39
SIB.I.1.b.40

:
..... saya menyimpulkan garis l dan

(SIB

menerangkan gambar sketsanya tentang pintu dan tembok
dimana pintu adalah bidang

dan tembok adalah bidang .

Tetapi dalam penjelasannya kurang jelas, sehingga diminta
mengulang dengan mempraktekkan pakai kertas)
P.1.b.41

jelaskan pakai kertas-kertas aja, gimana kamu dapat
menyimp

SIB.I.1.b.42

: (SIB mengambil 1 lembar kertas yang di lipat jadi dua, lalu
lipatan tersebut di buka kembali, bekas lipatan dinamakan
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sebagai garis l, lalu daerah samping kiri dan kanan dari garis l
tersebut di umpamakan sebagai bidang
menjelaskan bidang

dan

dan bidang . SIB

yang saling berpotongan saat dua

kertas tersebut dilipat secara tegak lurus)
P.1.b.43
SIB.I..1.b.44

meluruskan kertas-kertas yang dilipat secara tegak
lurus tadi dan mengambil 1 bolpoin dengan posisi menyilang

dengan l, seperti pada gambar ini

). SIB

l dan k ini bersilangan karena kalau
diperpanjang, jaraknya beda-beda

Analisis Kutipan 57
Pada bagian SIB.I.1.b.40, SIB menyimpulkan kedudukan garis l
dan k bersilangan. Kesimpulan yang diambil SIB tidak tepat. Tampak
pada bagian SIB.I.1.b.42 , SIB menentukan dua bidang yang berpotongan
dengan memperagakan kertas-kertas yang dilipat secara tegak lurus dan
bekas lipatan diumpamakan sebagai garis l. Penentuan bidang , bidang
, dan garis l yang dilakukan SIB sudah tepat. Namun pada bagian
SIB.I..1.b.44, SIB memposisikan kertas yang sebelumnya dilipat untuk

diluruskan secara mendatar agar dapat menentukan garis k yang sejajar
bidang

dan . SIB mewakili bidang

dan

menjadi satu bidang datar.

SIB menganggap bahwa bidang terbatas pada tampilan gambarnya saja,
sehingga satu bidang datar yang digambar dapat ditentukan sebagai
bidang

dan

sekaligus asalkan dibatasi oleh garis l.

Selanjutnya dilakukan penelusuran lebih lanjut tentang
pemahaman SIB terkait konsep bidang yang dipahami SIB pada kutipan
58.
Kutipan 58
P.1.b.45

dan
atau dua bidang ? (menunjuk
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SIB.I.1.b.46

dan
(menunjuk garis l

saling berpotongan di l
) jadi bidang dan

itu

dua bidang, tapi kalau gini juga bisa jadi satu bidang (siswa
memegangi lembar kertas yang jadi alat peraganya). SIB

Analisis Kutipan 58
Tampak pada bagian SIB.I.1.b.46,

SIB tidak tepat dalam

menyimpulkan kedudukan garis l dan k karena pemahaman bidang SIB
hanya sebatas tampilan gambar. Sehingga satu bidang datar yang
digambar dianggap mewakili dua bidang asalkan sudah ada garis yang
membatasinya.
kesimpulan

Dengan

dengan

demikian,

memberikan

SIB belum

dapat

membuat

penjelasan

secara

informal

berdasarkan informasi yang diberikan pada soal yang berkaitan dengan
kedudukan titik, garis, dan bidang.

b) Data Analisis Hasil Wawancara II
Pada lembar jawaban SIB saat wawancara II tertulis
dengan

memberikan

gambar

sketsa

disertai dengan penjelasan yang tertulis

.

Berdasarkan

hasil

pekerjaan SIB saat wawancara II, SIB menyimpulkan ada dua
kemungkinan kedudukan garis g dan k. Kemungkinan pertama adalah
bersilangan, sedangkan kemungkinan kedua adalah berpotongan.
Selanjutnya dilakukan wawancara sebagaimana pada kutipan 59.
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Kutipan 59
P.1.b.27

ok. Sekarang soal ini (membaca soal 1b
kedudukan garis g dan k itu bagaimana? Sejajar, berpotongan,

SIB.II.1.b.28
bersilangan dan berp
P.1.b.29

p

SIB.II.1.b.30

langsung menjelaskan dan
memperagakan dengan mengambil dua kertas diletakkan pada
meja secara berdampingan sebagai bidang W dan V. SIB
meletakkan pensil di antara pertemuan kertas, pensil sebagai g.
Kemudian mengambil penggaris sebagai garis k yang
diletakkan

menyilang

di

atas

kertas

seperti

ini

(

k di atas kertas (di
atas bidang W dan V)

(menunjuk salah satu kertas), ini bidang W (menunjuk kertas
yang lain), ini garis g (menunjuk pensil), dan ini garis k
(penggaris) yang berada di atas bidang V dan W (penggaris
dalam posisi menyilang). Kalau posisinya seperti ini (menunjuk
pensil dan p
P.1.b.31
SIB.II.1.b.32

pi beda lagi kalau ini (penggaris) diletakkan disini
(meletakkan

penggaris

1

pada meja seperti gambar
penggaris tidak di atas

ini

kertas, tapi sama-sama
di letakkan pada meja
P.1.b.33
SIB.II.1.b.34

perti ini (gambar pada panah 1), nanti garis g nya
diperpanjang dan memotong garis k. Jadi kalau posisinya
seperti ini (gambar pada panah 1), garis k dan g berp

Analisis Kutipan 59
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Tampak pada bagian SIB.II.1.b.28, SIB menyimpulkan bahwa
kedudukan garis g dan k adalah bersilangan dan berpotongan.
Kesimpulan yang disampaikan SIB tidak tepat. Pada bagian SIB.II.1.b.30,
tampak SIB tidak tepat dalam menentukan bidang V dan W, karena SIB
mewakilkan dua bidang dengan dua kertas yang berjajar berdampingan
kemudian mewakili garis g dengan meletakkan bolpen yang terdapat
diantara dua kertas tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman
SIB tentang bidang hanya sebatas tampilan gambar, sehingga satu bidang
datar yang digambar dianggap mewakili dua bidang asalkan sudah ada
garis yang membatasinya. Garis k diletakkan di atas bidang W dan V
yang telah ditetapkan sehingga menyimpulkan bahwa kedudukan k dan g
bersilangan.
Tampak

pada

bagian

SIB.II.1.b.32

sampai

SIB.II.1.b.34,

SIB

menyimpulkan kemungkinan kedua bahwa kedudukan garis k dan g
berpotongan jika garis k diletakkan sama-sama pada meja dimana bidang
V dan W diletakkan. Kedudukan garis g dan k menjadi berpotongan jika
garis g diperpanjang hingga berpotongan dengan k. Berdasarkan
penjelasan SIB pada bagian SIB.II.1.b.34, terlihat SIB memahami garis
tidak sebatas gambar karena SIB memperpanjang garis g sehingga
berpotongan denga garis k. tetapi pemahaman SIB tentang bidang masih
sebatas yang tergambar saja, hal ini diperkuat dengan kutipan 60
Kutipan 60
P.1.b.35

posisinya seperti ini (menunjuk kertas-kertas
sebagai bidang W dan V, serta penggaris sebagai garis k),
menurut kamu garis k dan bidang V dan W tetep

SIB.II.1.b.36

p, karena garis dikatakan sejajar
(maksud SIB garis yang sejajar bidang) kalau jaraknya sama
dan tidak akan bertemu kalau diperpanjang. Tapi syaratnya
yang penting, ini (garis k) harus sejajar dengan bidang ini
(bidang V dan W). Jadi kalau sejajarnya disini (garis k di atas
kertas), garis k dan g itu bersilangan. Kalau sejajarnya disini
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(garis k diletakkan pada meja) nanti g diperpanjang dan
berp
P.1.b.37
SIB.II.1.b.38

Analisis Kutipan 60
Pada bagian SIB.II.1.b.36 , tampak SIB memahami kedudukan
garis yang sejajar bidang, karena SIB menjelaskan garis yang sejajar
bidang adalah garis yang apabila jaraknya sama dan jika garisnya
diperpanjang tidak akan bertemu dengan bidang.

Hanya saja,

pengetahuan bidang SIB mungkin hanya sebatas apa yang tergambar
saja, karena SIB menyatakan bahwa garis g diperpanjang tetapi tidak
berpikir untuk memperluas bidang V dan W, padahal garis g terletak
pada bidang V dan W. Hal inilah yang menyebabkan subyek tidak tepat
dalam menyimpulkan kedudukan garis g dan k. Dengan demikian, SIB
tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara
informal berdasarkan informasi yang diberikan.
c) Triangulasi Data
Pada hasil analisis wawancara I SIB menyimpulkan kedudukan
garis l dan k bersilangan. Sedangkan pada hasil analisis wawancara II
SIB menyimpulkan kedudukan garis g dan k bisa bersilangan dan
berpotongan. Meskipun terdapat ketidaksesuaian mengenai kesimpulan
yang diambil SIB, tetapi baik dari wawancara I dan hasil wawancara II
terlihat bahwa SIB tidak dapat memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal karena pemahaman SIB tentang bidang
sebatas pada tampilan gambar. Dengan kata lain, baik hasil wawancara I
dan wawancara II, SIB tidak dapat membuat kesimpulan dengan
memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, indikator tingkat 2 tidak terpenuhi
yaitu tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
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secara informal berdasarkan informasi pada soal. Oleh karena itu, tingkat
berpikir SIB belum mencapai tingkat 2.

3) Analisis Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Hasil Wawancara I
Pada lembar jawaban SIB saat wawancara I terdapat sketsa gambar

pada poin (i) adalah

dan tertulis langkah penyelesaian sebagai

jawaban pada poin (ii) sebagai berikut
Berdasarkan

sketsa

gambar

SIB

pada

.
poin

(i),

tampak

SIB

memproyeksikan titik B ke AR, tetapi panjang segmen yang diperoleh SIB
diperoleh dengan menggunakan rumus cepat. Selanjutnya dilakukan
wawancara seperti pada kutipan 61
Kutipan 61
P.2.a.49

, apa yang ditanyakan p

SIB.I.2.a.50
P.2.a.51

:

SIB.I.2.a.52
P.2.a.53

menunjuk dan membaca

SIB.I..2.a.54

).
tarik sebuah garis,
-olah membuat garis

LS pada gambar

)

Analisis Kutipan 61

Tampak pada bagian SIB.I.2.a.52

sampai SIB.I. .2.a.54, SIB

menentukan jarak titik B ke AR dengan menggunakan cara cepat dengan
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menghitung bahwa jarak B ke AR adalah sepertiga dari diagonal ruang.
Diagonal ruang yang dimaksud SIB adalah LS.
Kemudian akan ditanyakan mengenai bagaimana SIB dapat
menentukan jarak B ke AR adalah

diagonal ruang (LS) pada kutipan 62

Kutipan 62
P.2.a.55

SIB.I.2.a.56

tiba-tiba kamu bisa menyebutkan

diagonal ruang

p

P.2.a.57
SIB.I.2.a.58

ibuat garis AR (menggambar garis AR), dari titik B ditarik
gari

membuat garis KB)

P.2.a.59

pa kok kamu bisa mengatakan
siswa diam dan memikirkan cara menjelaskan)

SIB.I..2.a.60

.
Dibuat garis yang saling sejajar

P.2.a.61

Analisis Kutipan 62
Pada bagian P.2.a.55 sampai SIB.I.2.a.58 , tampak SIB menentukan
jarak titik B ke AR dengan membuat garis KB yang sejajar AR. Awalnya
pengerjaan yang dilakukan SIB tersebut seperti mencari jarak dua garis
sejajar, yaitu jarak KB dan AR. Tetapi pada bagian

P. 2.a.59 sampai

P.2.a.61 , SIB memang akan menjelaskan jarak B ke AR. Hanya saja cara
penjelasannya dengan menggunakan jajar genjang. Seperti pada
kelanjutan wawancara pada kutipan 63
Kutipan 63
SIB.I.2.a.62

Dari titik L dibuat garis yang sejajar dengan AR, dibuat
garis KB sejajar AR, dari S juga dib

(siswa menjelaskan sambil menggambar

).

apat empat buah garis yang sejajar, ini sama ini jaraknya

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
183

sama (panah 1), ini sama ini jaraknya sama (panah 2), dan ini
sama ini juga jaraknya sama (panah 3), berarti diagonal ruang
(LS)

3
2
1
). SIB menjelaskan lagi:
pai ke AR,
tidak usah lama-lama, langsung saja sepertiga diagonal ruang

P.1.a.65

panah 1), sama dengan jarak
ini (panah 2), dan sama dengan jarak ini (panah 3), hanya
mengira-ira apa ada p

SIB.I.1.a.66

:

-ira, yaa..seperti itu, tapi dulu juga pernah

dibuktikan sama bu guru, buktinya juga sepertiga diagonal
Analisis Kutipan 63

Pada bagian

SIB.I.2.a.62, tampak SIB menjelaskan dengan

membuat empat buah garis bantu yang dibuat saling sejajar. Kemudian
SIB menyatakan bahwa diagonal ruang (LS) yang terletak pada bidang
persegi panjang KLRS dibagi menjadi tiga bagian sama panjang oleh
keempat garis yang saling sejajar tersebut. Namun, pada bagian
SIB.I.2.a.65 sampai P.1.a.66, SIB tidak mampu menjelaskan lebih lanjut
mengenai pembuktiannya. Hal ini disebabkan karena SIB cenderung
mengira-ngira berdasarkan gambar dan mengingat apa yang pernah
dibuktikan oleh gurunya.
Selanjutnya dilakukan wawancara lebih lanjut mengenai
penentuan jarak titik ke garis sehingga SIB tidak terpengaruh lagi
dengan apa yang disampaikan guru sebagaimana pada kutipan 64.
Kutipan 64
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P.1.a.67

) p
SIB.I.1.a.68

pa kak, belum belajar, dib
menjawab pelan dan ragu sambil terus mengamati gambar

P.1.a.69
SIB.I.1.a.70
dan BR 3

pada bidang LMRQ

)
P.2.a.71

apatnya LR 6

dulu
SIB.I.2.a.72

dan BR 3

darimana? coba digambar

(SIB menggambar

)

p

P.2.a.73

dapatnya LR dan BR 3

SIB.I.2.a.74

bagaimana?

ndadag ditulis

, kemudian menulis
P.2.a.75

)

p

SIB.I.2.a.76

)
P.2.a.77

panah 4

4
)
SIB.I.2.a.78

:

P.2.a.79

panah 4)
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SIB.I.2.a.80

panah 4) harus siku-siku,
harus siku-siku (maksud SIB, garis pada panah 4 harus tegak
lurus dengan AR, dan SIB menambahi simbol siku-siku pada

gambar
P.2.a.81

p

SIB.I.2.a.82

pa ya..., AB
sama BR itu p

us menerus

menunjuk garis AB dan BR).

Analisis Kutipan 64
Pada bagian SIB.I.1.a.68, tampak SIB menyatakan belum belajar

dan mungkin masih terpaku dengan cara cepat, maka peneliti
memancing SIB dengan memintanya untuk mencari segmen garis BR
terlebih dahulu seperti pada bagian P.1.a.69 sampai SIB.I.1.a.68. Awalnya
SIB dapat menjawab panjang BR dan LR dengan menggunakan rumus
cepat. Namun pada bagian P.2.a.73

sampai

SIB.I.2.a.76, SIB dapat

menuliskan lagi langkah-langkah mendapatkan panjang LR dan
panjang BR dengan memanfaatkan bentuk bidang dalam ruang yang
dapat terbentuk. Pada bagian P.2.a.71, SIB sempat menggambar bidang
ABR karena mungkin mengira akan diminta langsung menjelaskan
jarak titik B ke AR tanpa menjelaskan dulu bagaimana SIB
memperoleh panjang LR dan BR.
Selanjutnya pada bagian SIB.I.2.a.78 , SIB sempat tidak dapat
menentukan jarak B ke AR. Tapi pada bagian SIB.I.2.a.80 SIB dapat
menyebutkan bahwa segmen garis penghubung dari titik B ke AR
harus tegak lurus meskipun tidak menyebut konsep proyeksi sama
sekali. Dan SIB dapat menganalisis bahwa garis penghubung dari B
ke AR tidak tegak lurus ke tengah-tengah karena panjang AB dan BR
berbeda. Dengan demikian SIB dapat menentukan proyeksi titik B ke
garis AR.
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Selanjutnya dilakukan wawancara lebih lanjut berkaitan
dengan menentukan panjang segmen garis yang merupakan jarak titik
ke garis pada kutipan 65.
Kutipan 65
P.2.a.83

p

gambar

(menunjuk garis AR pada

)

SIB.I.2.a.84

). SIB

P.2.a.85

p

P.2.a.86
SIB.I.2.a.87

potongan tegak lurus. Ya, ya berp

P.2.a.88

p

SIB.I.2.a.89

menambahi simbol tegak lurus

pada gambar

)

P.2.a.90
SIB.I.2.a.91
BR dan AB)
P.2.a.126

olah

menarik garis dari B ke AR pada gambar
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kemudian

sebelumnya ini

menunjuk

gambar

SIB

)

SIB.I.2.a.127

-olah menarik garis

P.2.a.128
SIB.I.2.a.129

-olah menunjuk segmen
AB) di taruh di KL (siswa menjelaskan pada gambar

P.2.a.130
SIB.I.2.a.131
memperagakan pakai jari dan tangan, KL diumpamakan
tangan, LR diumpamakan jari dengan posisi miring)
P.2.a.132

?

SIB.I.2.a.133

degke (di berdirikan), nanti LR menempati

P.2.a.134
SIB.I.2.a.135

degke
menunjuk KLQ)

P.2.a.136
SIB.I.2.a.137

iya, jadi

P.2.a.138
Analisis Kutipan 65.

Tampak pada bagian SIB.I.2.a.84, SIB dapat menentukan
panjang AR dengan menggunakan pythagoras. Kemudian peneliti
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mengecek tentang ketegaklurusan AB dan BR pada bagian P.2.a.126
sampai SIB.I.2.a.137 dimana SIB dapat menjelaskan ketegaklurusan
antara AB dan BR secara informal dengan menjelaskan bahwa jika
BR yang diwakili oleh LR diputar maka LR menempatai LQ dan
tegak lurus dengan LK yang mewakili AB. Sehingga SIB
menyimpulkan bahwa AB tegak lurus dengan BR.

Selanjutnya dilakukan wawancara lebih lanjut terhadap
penentuan jarak titik B ke AR yang dilakukan SIB seperti pada
kutipan 66.
Kutipan 66
P.2.a.92

p

)
SIB.I.2.a.93
P.2.a.94

-

SIB.I.2.a.95

), sikuP.2.a.96

panjangnya AB (menunjuk AB),
kamu tau panjangnya BR (menunjuk BR), tau ini (ABR)
segitiga siku-siku. Kamu, bisa ga menggunakan ap

SIB.I.2.a.97

5
gambar panah 5
P.2.a.98

)

SIB diam sambil memperhatikan gambar segitiga
-kira, dari informasi tadi, ada ga yang
ar
jawabannya, sehingga melihat gambar segitiga dalam posisi
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terbalik

, kemudian SIB memutar pada posisi

semula, dan terus memperhatikan gambar)
SIB.I.2.a.99

pa kak. Misalnya....(terus melihat dan berbicara
pelan). Lup

P.2.a.100

Ini AB nya berapa?(menunjuk

SIB.I.2.b.101
P.2.a.102
p
SIB.I.2.a.103
P.2.a.104

tegak lurus ga ?(menunjuk gambar panah

6
6
SIB.I.2.a.105

pada gambar
panah 6, tegak lurus dengan AR)

P.2.a.106

-

SIB.I.2.a.107

)

dicari

luasnya....ehm.. (siswa masih mengamati gambar),

Analisis Kutipan 66
Tampak pada bagian SIB.I.2.a.93 sampai P.2.a.98 , SIB dapat
mengidentifikasi bahwa ABR merupakan segitiga siku-siku. SIB
berusaha menentukan jarak B ke AR dengan memutar lembar
jawaban untuk memperoleh informasi dari segitiga yang telah
diperolehnya sebagai petunjuk untuk menentukan panjang segmen
garis yang merupakan jarak B ke AR. Namun SIB mungkin lupa
dalam menggunakan informasi yang telah dikumpulkannya (bagian
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SIB.I.2.a.99). Pada bagian P.2.a.100 sampai SIB.I.2.a.105, peneliti mencoba
mengingatkan informasi apa saja yang telah diperoleh SIB secara
perlahan.

Sehingga pada bagian SIB.I.2.a.107, SIB mulai dapat

menemukan cara penyelesaian dengan memanfaatkan luas dari
segitiga. Hal ini dapat dilihat lebih lanjut saat wawancara khususnya
pada kutipan 67.
Kutipan 67
P.2.a.108
SIB.I.2.a.109
P.2.a.110

sambil menjelaskan)
SIB.I.2.a.111
(maksud SIB segitiga ABR). Luasnya ini 9

(menunjuk

P.2.a.112
SIB.I.2.a.113

sama dengan (menulis),
kalau ini (menunjuk AR), ini (menunjuk AR), kalau
alasnya diubah menjadi AR, ini...bentar-

SIB. menulis
luasnya 9

sama dengan setengah, alasnya 3

, kali

tingginya, tingginya ini loh (menunjuk gambar panah 7

7
P.2.a.114

apa?
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SIB.I.2.a.115

dan terus
menghitung)

P.2.a.116

perhitungannya)

SIB.I.2.a.116
P.2.a.117

itu p

SIB.I.2.a.118

panjang B ke AR. Juga sama 2

ini (menunjuk

menghitung menggunakan rumus cepat diagonal ruang)
Analisis Kutipan 67

Tampak SIB dapat menentukan panjang segmen garis yang
merupakan jarak B ke AR. SIB menentukan luas segitiga siku-siku
ABR terlebih dulu yaitu 9

(bagian SIB.I.2.a.111). Selanjutnya, SIB

mencari panjang segmen garis yang merupakan jarak titik B ke AR
sebagai tinggi segitiga ABR jika alasnya AR dengan menulis simbol
(bagian SIB.I.2.a.113).Sehingga SIB dapat menemukan panjang
segmen

tersebut

adalah

2

yang

hasilnya

sama

apabila

menggunakan cara cepat seperti yang telah SIB lakukan sebelumnya
(bagian SIB.I.2.a.118). Dengan demikian, SIB dapat menentukan
panjang segmen garis yang merupakan jarak titik B ke AR dan
mencapai tingkat berpikir sampai tingkat 2 pada soal nomor 2a.

Berdasarkan uraian wawancara dari kutipan 61 sampai 67
dapat diperoleh data bahwa awalnya SIB menentukan jarak titik B ke
AR dengan menggunakan cara cepat dan menyatakan bahwa
jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang. Namun SIB tidak dapat
membuktikan jawabannya tersebut karena didasarkan pada perkiraan
serta mengingat-ingat apa yang pernah disampaikan guru (Kutipan
61 sampai 63). Selanjutnya SIB dipancing untuk menentukan jarak B
ke AR dengan menggunakan cara lain agar tidak terpengaruh dengan
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rumus cepat yang biasa diberikan guru. SIB dapat menentukan
ketegaklurusan garis dalam ruang dan dapat menentukan panjang
segmen garis sehingga dapat menentukan proyeksi titik B ke AR
(segmen garis penghubung tegak lurus) dengan mengamati panjang
sisi dari bidang segitiga yang terbentuk (bagian SIB.I.2.a.79). Dengan
demikian, indikator tingkat berpikir pada tingkat 1 terpenuhi yaitu
SIB dapat menentukan proyeksi titik ke garis.
Selanjutnya SIB juga dapat menentukan panjang segmen
garis yang merupakan jarak titik B ke AR meskipun dengan
pertanyaan-pertanyaan untuk memancing SIB dalam mengumpulkan
informasi yang telah ditemukan sebelumya (bagian SIB.I.2.a.113). Oleh
karena itu, indikator tingkat berpikir SIB pada tingkat 2 untuk soal
2a terpenuhi, yaitu dapat menentukan panjang segmen garis yang
merupakan jarak titik ke garis. Dengan kata lain, tingkat berpikir SIB
mencapai tingkat 2 pada soal 2a.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara II
Pada lembar jawaban SIB saat wawancara II terdapat sketsa

atau gambar pada poin (i) adalah

dan langkah

penyelesaian sebagai jawaban pada poin (ii) tertulis

dan

. Berdasarkan hasil sketsa gambar dan langkah

penyelesaian terlihat siswa salah dalam menentukan jarak C ke KD.
Karena terlihat SIB menentukan jarak tanpa menggunakan syarat
proyeksi. Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap jawaban SIB
dalam bagian wawancara pada kutipan 68
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Kutipan 68
P.2.a.41

, tentukan jarak titik C ke segmen KD dengan
memberikan sketsa gambar secara jelas

SIB.II.2.a.42

gambar
P.2.a.43

SIB.II.2.a.44

jelaskan, kok dapat menentukan jarak C ke KD

... ini (dari kubus

) diambil bidang PDCK,

terus jarak titik C ke KD dibuat garis dari D ke K. Nanti
perpotongan ini (perpotongan KD dan PC), adalah titik

dari kedua garis ini (
P.2.a.47

), yang menjadi dasar dari

.... dalam menentukan, gak ada syarat lain, misalnya

SIB.II.2.a.48

-

(menunjuk gambar

)

Analisis Kutipan 68

Tampak pada bagian P.2.a.41 sampai SIB.II.2.a.44, SIB
menentukan jarak titik C ke KD dengan memperhatikan bidang
dalam kubus. Kemudian mengambil bidang PDCK. SIB menentukan
titik perpotongan dari garis KD dan PC. Selanjutnya, SIB
menentukan jarak C ke KD adalah segmen garis yang dihubungkan
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dari titik C ke titik perpotongan dua garis KD dan PC tersebut.
Dengan kata lain, SIB menentukan jarak C ke KD dengan menarik
garis dari C ke tengah-tengah KD (bagian SIB.II.2.a.48).

Selanjutnya dilakukan wawancara lebih lanjut terkait dengan
jawaban SIB di atas seperti pada kutipan 69.
Kutipan 69
P.2.a.49

.... kenapa kok menentukan jarak C ke KD milihnya
ditengah-tengah, ada syarat lain gak? Misalnya proyeksi

SIB.II.2.a.50

P.2.a.51

) gak harus tegak lurus

SIB.II.2.a.52

.... menurut saya gak, kalau tegak lurus, sisinya harus
sama, karena ini dan ini beda (menunjuk sisi KC dan KD)

P.2.a.53

(menggambar

) gak harus tegak lurus tapi ke tengahtengah

(menggambar segitiga secara tersendiri KCD)

SIB.II.2.a.54

, tapi kalau garis ini
(menambahi
gambar

segitiga

sehingga

menjadi

)
P.2.a.55
SIB.II.2.a.56 :
P.2.a.57

? Asal atau ada alasannya?
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SIB.II.2.a.58

gak asal, karena bu guru ya seperti itu. Jadi, kalau ini

P.2.a.59
SIB.II.2.a.60
P.2.a.61
SIB.II.2.a.62

Analisis Kutipan 69
Pada bagian SIB.II.2.a.52, SIB menjelaskan bahwa dalam
menentukan jarak C ke KD tidak harus selalu tegak lurus.
Kemungkinan SIB terpengaruh dengan pengambilan bidang
PDCK, sehingga menetapkan jaraknya dari C ke tengah-tengah KD
karena C tujuannya ke P dan tidak tegak lurus (tidak menggunakan
syarat proyeksi). Kemudian peneliti mencoba bertanya lagi dengan
membuat segitiga KCD yang digambar tersendiri (bagian P.2.a.53),
namun SIB tetap menyatakan bahwa jarak titik C ke garis KD
merupakan segmen garis yang dihubungkan dari titik C ke P
(bagian P.2.a.53 sampai SIB.II.2.a.54). Pada bagian SIB.II.2.a.54, tampak
SIB dapat menentukan proyeksi titik C ke KD (menentukan
segmen penghubung tegak lurus antara C dan KD) tetapi memang
penentuan jarak yang dilakukan SIB tidak untuk mencari segmen
proyektor tersebut melainkan mencari segmen garis yang ditarik
dari C ke tengah-tengah KD. Hal ini berarti SIB mengalami
miskonsepsi karena mungkin terpengaruh dengan apa yang
disampaikan guru.
Berdasarkan uraian wawancara pada kutipan 68 sampai 69
di atas, tampak SIB tidak tepat dalam menentukan jarak C ke KD
karena menarik garis dari C ke tengah-tengah KD. SIB sebenarnya
dapat menentukan proyeksi titik C ke KD dengan mengamati
panjang sisi-sisi dari bidang yang memuat garis proyektor tetapi
subyek mengalami miskonsepsi sehingga salah dalam menentukan
jarak C ke KD (Kutipan 101 pada bagian SIB.II.2.a.54). Oleh karena
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itu, indikator tingkat 1 terpenuhi, yaitu SIB dapat menentukan
proyeksi titik ke garis, tetapi SIB mengalami miskonsepsi sehingga
tingkat berpikir SIB tidak mencapai tingkat 2 yaitu tidak dapat
menentukan panjang segmen garis yang merupakan jarak titik ke
garis.
c)

Triangulasi Data
Terdapat

kesesuaian

hasil

wawancara

I

dan

hasil

wawancara II pada indikator tingkat 1, yaitu SIB dapat
menentukan proyeksi titik ke garis. Terdapat ketidaksesuaian
terhadap pemenuhan indikator tingkat 2. Pada wawancara I, SIB
dapat menentukan panjang segmen garis yang merupakan jarak
titik ke garis. Sedangkan pada wawancara II, SIB tidak dapat
menentukan panjang segmen garis yang merupakan jarak titik ke
garis.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data pada soal nomer 2a, dapat
disimpulkan bahwa indikator tingkat 1 terpenuhi, yaitu dapat
menentukan proyeksi titik ke garis. Dengan demikian, tingkat
berpikir SIB mencapai tingkat 1.

4) Analisis Soal Nomor 2b dan 2c
a) Data dan Analisis Hasil Wawancara I
Pada lembar jawaban SIB saat wawancara I terdapat

sketsa atau gambar pada poin (i) adalah
pada

poin

(ii)

dan jawaban
sebagai

berikut

. Berdasarkan sketsa
gambar dan jawaban SIB, kurang dapat terlihat segmen garis yang
telah ditentukan SIB sebagai jarak antara KB dan CR. SIB hanya
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menuliskan bahwa jarak KB ke AR sama dengan jarak B ke AR
yaitu 2

. Pada wawancara I, data mengenai pertanyaan pada soal

2b poin (i) tidak diperoleh tetapi data tersebut diambilkan dari
jawaban SIB pada pertanyaa soal 2a pada kutipan 70
Kutipan 70
SIB.I.2.a.62

Dari titik L dibuat garis yang sejajar dengan AR,
dibuat garis KB sejajar AR, dari S juga dibuat garis

menggambar

apat empat

buah garis yang sejajar, ini sama ini jaraknya sama
(panah 1), ini sama ini jaraknya sama (panah 2), dan ini
sama ini juga jaraknya sama (panah 3), berarti diagonal

3
2
1
).

SIB

menjelaskan

lagi:
pai ke

AR, tidak usah lama-lama, langsung saja sepertiga
P.1.a.65

panah 1), sama dengan
jarak ini (panah 2), dan sama dengan jarak ini (panah
3), hanya mengira-ira apa ada p

SIB.I.1.a.66

-ira, yaa..seperti itu, tapi dulu juga
pernah dibuktikan sama bu guru, buktinya juga
sep

Analisis Kutipan 70
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Berdasarkan kutipan di atas, tampak SIB memperhatikan
bidang diagonal KLRS untuk menentukan jarak antara KB dan AR.
SIB menggunakan cara cepat dengan menyatakan bahwa jarak
antara KB dan AR adalah sepertiga diagonal ruaang (LS). Tetapi
SIB tidak dapat membuktikan jawabannya tersebut karena SIB
cenderung

memperkirakan

dan

mengingat-ingat

berdasar

penjelasan guru. SIB belum dapat menjelaskan secara formal
bagaimana pembuktian tersebut. Dengan demikian, indikator
tingkat 3 tidak terpenuhi yaitu SIB tidak dapat membuktikan
dengan

memberikan

penjelasan

secara

formal

berdasarkan

aksioma.

Selanjutnya dilakukan wawancara untuk menanyakan soal
2c seperti pada kutipan 71.
Kutipan 71
P.2.c.120
SIB.I.2.c.121

Sekarang, kok bisa jarak B ke segmen garis AR,
perti tadi loh (kemudian SIB mengambil

dan memperhatikan gambar

).

dibuat garis ini dan ini (solah-olah menarik garis KB, dan
AR) nanti jaraknya sama, sepertiga dari diagonal ruang.
Sistimnya juga sama saja seperti tadi (sambil seolah-olah
menarik empat buah garis yang saling sejajar sama
seperti percakapan SIB.I.2.a.64
SIB.I.2.a.64
mbok dibuat garis dari manapun akan tetap sama, jarak B
ke AR akan sama dengan jarak ini (panah 2), juga sama
dengan jarak ini (panah 1) (SIB seolah-olah menarik
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garis dari B ke AR yang sejajar dengan garis pada panah

3
2
1
2

). Dapatnya sepertiga itu, ya

dari tiga ini (maksud SIB, garis LS dibagi tiga dengan
panah 1, panah 2, dan panah 3)
P.2.b.122

titik ini

SIB.I.2.b.123

perpanjaaang terus akan
sama dan tidak akan bertemu, sama, jaraknya akan sama.

P.2.b.124

ik yang
terdapat pada pertengahan segmen KB)

SIB.I.2.b.125

dibuat sejajar tow dengan B ke
AR ini,
dibuat sejajar adalah jarak salah satu titik pada segmen
KB (yang ditunjuk P) kemudian seolah-olah ditarik
menuju AR , dan di buat sejajar dengan segmen garis
yang merupakan jarak B ke AR yang telah ditentukan
SIB sebelumnya)

Analisis Kutipan 71
Berdasarkan kutipan 71 SIB menyimpulkan bahwa jarak
B ke AR sama dengan jarak KB ke AR yaitu sepertiga diagonal
ruang. Kemudian penjelasan SIB sama dengan penjelasan pada
bagian SIB.I.2.a.64 dimana SIB memberi penjelasan didasarkan atas
konsep kedudukan garis sejajar, dimana jarak B ke AR sama
panjang dengan segmen garis pada panah 2 yang merupakan jarak
antara KB dan AR. Selain itu, pada bagian SIB.I.2.c.125, SIB dapat
menjelaskan bahwa titik-titik lain yang mengubungkan dua garis
sejajar KB dan AR meski diperpanjang akan tetap sama selama
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garis penghubung tersebut ditarik dengan posisi sejajar dengan
garis penghubung yang merupakan jarak B ke AR. Dengan
demikian, SIB dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang
berkaitan dengan konsep jarak.
Berdasarkan uraian wawancara pada kutipan 70 sampai
71 dapat diperoleh data bahwa SIB dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara informal berdasarkan
informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep jarak. SIB
menggunakan cara cepat dalam menentukan jarak antara KB dan
AR yaitu sepertiga diagonal ruang, tetapi SIB tidak dapat
menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara memperoleh hasil
tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena SIB kurang dapat
menggunakan aksioma (kesebangunan segitiga) untuk mendukung
penjelasannya. Dengan demikian, SIB tidak dapat membuktikan
secara formal berdasarkan aksioma.

b) Analisis Data Wawancara II
Pada lembar jawaban saat wawancara II pada soal nomor

tertulis

dan

pada

poin

(ii)

tertulis

. Berdasarkan jawaban SIB pada poin (i) terlihat
SIB menentukan jarak antara KD dan CR dengan menggunakan cara
cepat, hal ini terlihat dari langkah pengerjaan pada poin (ii) yang
mengindikasikan bahwa jarak antara KD dan CR adalah sepertiga
diagonal ruang. Begitu juga saat wawancara seperti pada kutipan 72
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Kutipan 72
P.2.b.63

1
SIB.II.2.b.64

)
karena sebelumnya dibuat garis dari pojok ke pojok
(menarik garis dari P ke M). Dan ini kebetulan, ini
membentuk garis yang tegak lurus. Garis PM tegak lurus

P. 2.b.65
SIB.II. 2.b.66

tapi kalau
sudutnya sudah ditentukan, misal jarak nya ini (jarak antara
KD dan CR) sudah ditentukan D ke R maka jarak titiknya

P. 2.b.67
SIB.II. 2.b.68
(panah 3 dan 4) akan membentuk tiga daerah, yaitu daerah
ini (panah 5), daerah ini (panah 6) dan daerah ini (panah 7)
3

5

6
7

4

Analisis Kutipan 72
Tampak SIB menentukan jarak antara KD dan CR dengan
cara cepat, yaitu jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang (PM). SIB
menarik garis dari titik P ke M yang terletak pada bidang KNRP,
kemudian SIB menyatakan bahwa PM tegak lurus dengan KD dan
CR

serta PM terbagi menjadi tiga daerah yang sama sehingga

jaraknya adalah sepertiga diagonal ruang (PM). Pada bagian
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SIB.II.2.b.66, tampak SIB menyatakan bahwa jarak dua garis sejajar
tidak selalu diwakili oleh segmen garis penghubung tegak lurus jika
sudutnya telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa pemahaman siswa
dalam menentukan konsep garis sejajar tidak maksimal karena
seharusnya segmen penghubung tegak luruslah (segmen proyektor)
yang dapat dikatakan sebagai jarak antara dua garis sejajar karena
segmen tersebut merupakan penghubung terpendek.
Selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut bagaimana
SIB menjelaskan bahwa PM tegak lurus dengan CR dan KD seperti
pada kutipan 73.
Kutipan 73
P.2.b.69
SIB.II.2.b.70

t garis ini kan sejajar (garis KD, CR, dan dua
garis pertolongan), terus dibuat garis ini (PM), gimana

P.2.b.71
CR, garis ini tegak lurus dengan KD (menunjuk gambar

SIB.II.2.b.72

menambahi simbol busur

) dari M ke

P, maka akan memotong tepat setengah derajat itu, jadi
P.2.b.73
(siswa diam sebentar kemudian tertawa)
SIB.II.2.b.74
tertawa)
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Analisis Kutipan 73
Tampak pada bagian SIB.II.2.b.70, SIB hendak menjelaskan
bahwa PM berpotongan tegak lurus dengan KD dan CR. Hanya saja
pada bagian SIB.II.2.b.72 sampai SIB.II .2.b.74, SIB tetap belum dapat
menjelaskannya karena tidak menggunakan konsep garis tinggi atau
kesebangunan segitiga.
Selanjutnya dilakukan wawancara terhadappertanyaan
pada soal 2c seperti pada kutipan 74
Kutipan 74
P.2.c.75

ng. Apakah jarak titik C ke segmen garis KD
sama dengan jarak antara KD dan

SIB.II.2.c.76
C

ditengah-tengah

(menunjuk

bidang

) tapi kalau jarak KD dan CR dari
pojok

P

ke

M

dan

jaraknya

ini

(menunjuk

Analisis Kutipan 74
Tampak pada bagian SIB.II.2.c.76, SIB menyimpulkan bahwa
jarak antara titik C ke KD berbeda dengan jarak CR ke KD.
Kesimpulan yang disampaikan SIB tidak tepat karena SIB tidak
mengaitkannya dengan konsep dari kedudukan garis sejajar dimana
jarak dua garis sejajar (KD dan CR) adalah jarak setiap titik pada
suatu garis ke garis lain yang saling sejajar. Hal ini terjadi karena SIB
mengalami miskonsepsi dalam menentukan jarak pada soal 2a dan 2b.
Dengan demikian, indikator tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu tidak dapat
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menyimpulkan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan aplikasi jarak
pada kubus.
Berdasarkan uraian wawancara pada kutipan 72 sampai 74
dapat diperoleh data bahwa SIB dapat menentukan jarak dua garis
sejajar dengan cara cepat, yaitu sepertiga diagonal ruang, tetapi SIB
tidak dapat menjelaskan lebih lanjut bagaimana cara memperoleh
hasil tersebut. Hal ini mungkin disebabkan karena SIB kurang dapat
menggunakan aksioma (kesebangunan segitiga) sebagai penjelasan
formal untuk mendukung penjelasannya. Selain itu, pada soal 2c SIB
juga tidak dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan
dengan konsep jarak pada kubus.
c)

Triangulasi Data

(1) Pada soal 2b wawancara I, SIB menggunakan cara cepat dalam
menentukan jarak dua garis sejajar yaitu sepertiga diagonal ruang
tetapi SIB tidak dapat membuktikan penjelasannya tersebut secara
formal. Begitu juga hasil wawancara II SIB juga menjawab
dengan hal yang sama. Dengan demikian, data valid dan indikator
van Hiele tingkat 3 tidak terpenuhi yaitu tidak dapat memberikan
bukti secara formal berdasarkan informasi pada soal.
(2) Pada soal 2c saat wawancara I, SIB dapat menyimpulkan dengan
memberikan penjelasan secara informal berdasarkan informasi
pada soal Sedangkan pada wawancara II, SIB tidak dapat
menyimpulkan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal. Berdasarkan analisis data pada
wawancara I dan data wawancara II terdapat ketidaksesuaian,
sehingga data tidak valid.
d) Kesimpulan
(1) Pada soal 2b SIB cenderung menggunakan cara cepat dalam
menentukan jarak dua garis sejajar tetapi SIB tidak dapat
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membuktikan secara formal. Dengan demikian, indikator tingkat
3 tidak terpenuhi yaitu tidak dapat membuktikan secara formal
berdasarkan aksioma atau pun teorema.
(2) Pada soal 2c data tidak valid sehingga tidak dapat ditarik
kesimpulan terhadap hasil analisis yang telah dilakukan.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis
tiap butir soal dapat dibuat Tabel 4.15.
Tabel 4.15 Kesimpulan Tingkat Berpikir SIB
Nomor
Kumpulan Data Valid

Soal

SIB dapat mengidentifikasi kedudukan
garis
1a

sejajar

dan

berpotongan

Keterangan

Indikator tingkat
0 terpenuhi

berdasarkan gambar.

SIB dapat mengidentifikasi kedudukan Indikator tingkat
garis bersilangan berdasarkan gambar.

1 terpenuhi.

SIB tidak dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan secara Indikator tingkat
1b

informal berdasarkan informasi yang 2 tidak terpenuhi.
diberikan pada soal.

2a

2b,2c

SIB tidak dapat menentukan jarak titik ke

Indikator

garis tetapi dapat menentukan proyeksi

tingkat

titik ke garis.

terpenuhi.

SIB tidak dapat membuktikan secara

Indikator

formal berdasarkan aksioma atau pun

tingkat 3 tidak

teorema

terpenuhi.

1

Kesimpulan:
Semua indikator tingkat berpikir

tingkat 0 (Visualisasi) dan tingkat

berpikir tingkat 1 (Analisis) terpenuhi. Dengan demikian, tingkat berpikir
SIB berada pada tingkat 1 (Analisis)
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c. Analisis Data Subyek SIC
2) Analisis Soal Nomor 1a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Tes tertulis subyek SIC untuk soal 1a dapat dilihat pada gambar 4.24
TI.1.a.1
TI.1.a.2
TI.1.a.3
TI.1.a.4
TI.1.a.5
TI.1.a.6

Gambar 4.25. Hasil Tes Tertulis Subyek SIC Nomor 1a
Analisis hasil tes tertulis.
(1) Pada bagian TI.1.a.1, SIC menulis
berarti

sejajar dengan

//

. Jawaban SIC tepat, karena

. Dengan demikian SIC dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
(2) Pada bagian T.1.a.2, SIC menyebutkan alasan bahwa
karena

dan

sejajar dengan

memiliki arah dan berada pada bidang yang

sama. Penyebutan alasan mengenai arah

ini mungkin sebagai

deskripsi verbal dari subyek yang berarti bahwa garis sejajar memiliki
kemiringan yang sama. Sedangkan penyebutan bahwa garis sejajar
terletak pada bidang yang sama menunjukkan bahwa SIC melakukan
pengamatan terhadap bidang yang memuat dua garis sejajar.
Penyebutan arah dan bidang yang sama mengarah pada definisi dari
kedudukan garis sejajar yaitu kedudukan garis yang sebidang dan
tidak berpotongan. Meskipun SIC tidak secara jelas menyebut bahwa
garis sejajar merupakan garis yang tidak berpotongan tetapi apabila
dua garis terletak pada bidang yang sama dan memiliki kemiringan
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yang sama maka kedua garis tersebut tidak mungkin berpotongan.
Oleh karena itu, tingkat berpikir SIC dalam pemahaman konsep
kedudukan garis sejajar mencapai tingkat 1.
(3) Pada bagian TI.1.a.3, SIC menulis

,

. Hal ini menunjukkan bahwa

SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis yang berpotongan
dengan

, yaitu

dan

. Dengan demikian, SIC dapat

mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar.
(4) Pada bagian TI.1.a.4, SIC menyebut alasan bahwa garis

dan

berada pada bidang yang sama namun memiliki arah yang berbeda
atau tidak menyinggung/menyentuh garis

. Alasan tersebut

menunjukkan bahwa SIC melakukan pengamatan terhadap letak
bidang dari dua garis yang saling berpotongan, dimana dari dua garis
berpotongan tersebut dapat terbentuk bidang. Dengan demikian,
tingkat berpikir SIC berada pada tingkat analisis terkait dengan
kedudukan garis berpotongan.
(5) Pada bagian TI.1.a.5, SIC menuliskan

,

,

. Hal ini menunjukkan

bahwa SIC mengidentifikasi kedudukan garis yang bersilangan
dengan

, yaitu

,

, dan

. Jawaban SIC tepat. Hal ini

diperkuat dengan alasan yang disampaikan SIC seperti pada analisis
poin (6).
(6) Pada bagian bagian TI.1.a.6. SIC menyebutkan alasan bahwa garis-garis
tersebut (
garis

,

, dan

) terletak pada bidang yang berbeda dengan

dan tidak menyinggung sama sekali. Alasan yang ditulis SIC

sesuai dengan konsep garis bersilangan yaitu garis yang tidak
sebidang. Dengan demikian, indikator tingkat 1 terpenuhi yaitu SIC
dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan
gambar.
(iii)

b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada hasil pekerjaan subyek SIC saat wawancara tertulis
Berdasarkan hasil pekerjaan tersebut tampak SIC menjawab
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dengan

. Demikian juga saat wawancara dilakukan konfirmasi terhadap

jawaban SIC sebagaimana pada kutipan 75.
Kutipan 75
P.1.a.3
SIC.1.a.4

Analisis Kutipan 75
Pada bagian SIC.1.a.4, SIC menjawab bahwa

sejajar dengan

.

Jawaban SIC tepat. Dengan demikian SIC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar.
Pada hasil pekerjaan saat wawancara, SIC menuliskan

alasan

mengenai kedudukan garis sejajar
dan

. Begitu juga saat wawancara, subyek SIC

menjawab sebagimana pada kutipan 76
Kutipan 76
P.1.a.5

:

SIC.1.a.6

....

P.1.a.7
SIC.1.a.8

.. (menunjuk-nunjuk PF, DQ, dan

P.1.a.9

-

SIC.1.a.10
P.1.a.11
ke arah bawah) dan ini ke atas (membubuhi panah pada segemen
DQ ke arah a
SIC.1.a.12
P.1.a.15
SIC.1.a.16
P.1.a.17

SIC.1.a.18

HFBD
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P.1.a.19
DQ, PF, dan HFBD)
SIC.1.a.20

Analisis Kutipan 76
Pada bagian SIC.1.a.6 dan SIC.1.a.8 , SIC menyebutkan alasan
bahwa kedudukan garis sejajar memiliki arah yang sama. Alasan SIC
tersebut tidak sesuai dengan definisi dari kedudukan garis sejajar tetapi
SIC tetap menyebut

dan

sejajar meskipun sudah diubah arahnya

yaitu pada bagian P.1.a.11 dan SIC.1.a.12 . Penyebutan arah oleh SIC mungkin
sebagai deskripsi verbal bahwa dua garis sejajar memiliki kemiringan atau
gradien yang sama. Berdasarkan bagian SIC.1.a.16 dan SIC.1.a.18, subyek SIC
melakukan pengamatan terhadap kesamaan bidang dari dua garis yang
saling sejajar tersebut. Alasan tersebut diperkuat dengan pertanyaan pada
bagian P.1.a.19 dan SIC.1.a.20 yang memastikan maksud dari subyek SIC,
yaitu garis

dan

yang saling sejajar tersebut sama-sama terletak

pada bidang HFBD sehingga SIC mengatakan sebidang.
Penyebutan alasan SIC mengenai kedudukan garis sejajar yaitu
garis yang memiliki arah yang sama dan terletak pada bidang yang sama
mengarah pada pemahaman konsep kedudukan garis sejajar pada tingkat 1,
karena alasan tersebut mengarah pada pendefinisian dari konsep
kedudukan garis sejajar yaitu garis yang sebidang dan tidak berpotongan.
Meskipun SIC tidak secara jelas menyebut bahwa garis sejajar merupakan
garis yang tidak berpotongan tetapi apabila dua garis terletak pada bidang
yang sama dan memiliki kemiringan yang sama maka kedua garis tersebut
tidak mungkin berpotongan. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIC dalam
pemahaman konsep kedudukan garis sejajar mencapai tingkat 1 (tingkat
analisis).
Berkaitan dengan pengidentifikasian kedudukan garis yang
berpotongan dengan

, pada hasil pekerjaan SIC saat wawancara tertulis

. Selanjutnya pada wawancara terdapat percakapan seperti
pada kutipan 77.
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Kutipan 77
P.1.a.21
SIC.1.a.22

en
garis pada gambar)

P.1.a.23

berpotongan

SIC.1.a.24
P.1.a.25
SIC.1.a.26

. (P
(sambil menunjuk-nunjuk gambar)

P.1.a.27

Q. Kenapa DQ berpotongan dengan P

SIC.1.a.28
P.1.a.29
SIC.1.a.30

Analisis Kutipan 77
Pada

bagian SIC.1.a.22, SIC mengidentifikasi kedudukan garis

yang berpotongan dengan

adalah

,

, dan

. Jawaban SIC tepat.

Tampak pada bagian P.1.a.23 sampai SIC.1.a.30 , SIC mengamati titik potongtitik potong yang terlihat pada gambar untuk mengidentifikasi kedudukan
garis yang berpotongan, yaitu
Q, sedangkan

dan

berpotongan dengan

berpotongan dengan

di titik

di titik D. Dengan demikian,

SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar.
Pada hasil pekerjaan subyek SIC saat wawancara tertulis
.
Berdasarkan hasil pekerjaan tersebut, SIC menyebut alasan terkait dengan
bidang dan arah. Selanjutnya dilakukan konfirmasi terhadap jawaban SIC
seperti pada kutipan 53.
Kutipan 78
P.1.a.31
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SIC.1.a.32

(menunjuk-nunjuk garis
DQ), tujuannya beda tempat gitu, nanti ujung-

P.1.a.33
SIC.1.a.34
P.1.a.35
SIC.1.a.36

ya

P.1.a.37
SIC.1.a.38
P.1.a.39

: ini dulu aja, DQ sama PQ.

SIC.1.a.40

)
P.1.a.40
SIC.1.a.41

s kalau CQ dan DQ sebidang di CDQ, segitiga. Teruus kalau

Analisis Kutipan 78
Berdasarkan bagian

P.1.a.31

sampai

SIC.1.a.34, terlihat SIC

menyebut bahwa garis yang berpotongan memiliki arah yang berbeda.
SIC menjelaskan garis

yang diperpanjang ke atas dan ke bawah maka

akan berpotongan pada satu titik. Dengan demikian penyebutan arah dari
subyek SIC mungkin sebagai deskripsi verbal terhadap kemiringan dari
dua garis yang berpotongan. Selanjutnya tampak pada bagian SIC.1.a.40
sampai SIC.1.a.41, SIC melakukan pengamatan terhadap letak bidang dari
dua garis berpotongan. SIC menyebutkan bahwa
sebidang di BDHF. Sedangkan

dan

dan

serta

dan

sebidang di CDQ dimana

hasil perpotongan dua segmen tersebut membentuk bidang segitiga.
Berdasarkan jawaban tersebut, tampak

SIC melakukan pengamatan

terhadap bidang yang terbentuk sebagai akibat dari dua garis yang saling
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berpotongan. Dengan demikian, SIC mencapai tingkat 1 (analisis) terkait
dengan pengidentifikasian dari dua garis yang berpotongan.
Berkaitan dengan pengidentifikasian garis yang bersilangan
dengan

, pada lembar jawab SIC saat wawancara tertulis

.

Selanjutnya, pada wawancara dilakukan konfirmasi ulang terhadap
jawaban SIC seperti pada kutipan 79.
Kutipan 79
P.1.a.44
SIC.1.a.43

Analisis Kutipan 79
Tampak pada bagian SIC.1.a.43, SIC mengidentifikasi kedudukan
garis yang bersilangan dengan
Dengan

demikian,

SIC

dapat

adalah

dan

mengidentifikasi

. Jawaban SIC tepat.
kedudukan

garis

bersilangan berdasarkan gambar.
Selanjutnya, berkaitan dengan alasan yang disampaikan SIC
mengenai kedudukan garis bersilangan dapat terlihat pada kutipan 80.
Kutipan 80
P.1.a.44
SIC.1.a.45
P.1.a.46
maksudnya gi
SIC.1.a.47
P.1.a.47
SIC.1.a.48
P.1.a.49
SIC.1.a.50
P.1.a.69

p
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SIC.1.a.70

menunjuk gambar

). Misalnya, di bidang BAFE itu

tetep, tetep kalau tidak sejajar, ya pasti berpotongan. Cuma kalau
misalnya tidak sebidang, misalnya BAFE dan CGHD, garisnya gak
mungkin berpotongan, kalau yang ini kan bisa sejajar (menunjuk AE
dan DH), cuma dia gak mungkin berpotongan, soalnya dia itu ada
jaraknya. Jadi, garis bersilangan ga mung

Analisis Kutipan 80
Tampak pada bagian SIC.1.a.45, SIC mengamati kedudukan garis
bersilangan yang tidak sebidang. Pada bagian SIC.1.a.50, SIC menyebut
masing-masing bidang dari dua garis yang saling bersilangan, yaitu
bidang PDQ atau DHQ sedangkan EP di bidang FPA dan

di

di bidang

ACB. Selain itu, pada pada bagian SIC.1.a.70, SIC menyebut suatu garis
yang tidak sebidang mengakibatkan tidak mungkin berpotongan dengan
mengambil contoh kedudukan garis pada dua bidang yaitu ABFE dan
CGHD. Hal ini berarti SIC mengamati dua garis pada dua bidang yang
berbeda untuk dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan.
Dengan

demikian,

indikator

tingkat

1

terpenuhi

yaitu

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar.
c) Triangulasi Data
Berdasarkan data analisis tes tertulis dan data analisis hasil
wawancara diproleh hasil bahwa:
(1) Terdapat kesesuaian pada hasil analisis tes tertulis dan wawancara
terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis sejajar. Pada
analisis data tes tertulis, SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar berdasar gambar dan mencapai tingkat analisis dalam
pemahaman konsep kedudukan garis sejajar, karena SIC menyebutkan
alasan bahwa garis yang saling sejajar memiliki arah sama serta
sebidang, dimana alasan tersebut mengarah pada definisi kedudukan
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garis

sejajar.

Pada

analisis

data

wawancara,

SIC

dapat

mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dengan tepat. Tingkat
berpikir SIC juga mencapai tingkat analisis dalam pemahaman
kedudukan konsep kedudukan garis sejajar karena SIC menyebut
bahwa garis yang sejajar memiliki arah yang sama dengan maksud
memiliki kemiringan yang sama serta sebidang, dimana jawaban
tersebut mengarah pada definisi dari kedudukan garis sejajar.
(2) Terdapat kesesuaian pada hasil analisis tes tertulis dan wawancara
terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan. Pada
analisis data tes tertulis, SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis
berpotongan berdasarkan gambar melalui pengamatan titik potong
yang tampak pada gambar. Selain itu, SIC juga mengamati bidang
yang dapat terbentuk dari dua garis berpotongan dengan menyebut
bahwa dua garis berpotongan

sebidang. Pada analisis

hasil

wawancara, SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan
dengan mengamati titik potong yang tampak pada gambar. Selain itu,
SIC juga mengamati bidang yang terbentuk dari dua garis
berpotongan.
(3) Terdapat kesesuaian pada hasil analisis tes tertulis dan wawancara
terkait dengan pengidentifikasian kedudukan garis bersilangan. Pada
analisis data tes tertulis, SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis
bersilangan berdasarkan gambar karena dari gambar yang ada SIC
menganalisis dua garis pada dua bidang yang berbeda dengan
menyebutkan bahwa garis bersilangan merupakan garis yang tidak
sebidang. Pada analisis hasil wawancara, SIC dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar karena melakukan
analisis terhadap dua garis pada dua bidang yang berbeda dengan
menyebut masing-masing bidang yang dapat diamati dari dua garis
bersilangan.
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d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa indikator
tingkat 0 terpenuhi yaitu SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar dan berpotongan berdasarkan gambar. Tingkat berpikir SIC juga
mencapai tingkat 1 terkait pemahaman konsep kedudukan garis sejajar
karena menyebutkan alasan yang mengarah pada definisi dari kedudukan
garis sejajar yaitu garis yang sebidang dan tidak berpotongan meski
deskripsi verbal dari SIC adalah memiliki arah dan bidang yang sama.
SIC juga memenuhi indikator tingkat 1, yaitu dapat mengidentifikasi
kedudukan garis bersilangan berdasarkan gambar dengan mengamati
perbedaan bidang sehingga meskipun pada gambar tampak berpotongan
tetapi tetap dapat mengidentifikasi sebagai garis yang saling bersilangan.

2) Analisis Soal Nomor 1b
a)

Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Tes tertulis subyek SIC untuk soal 1a dapat dilihat pada
gambar 4.25
TI.1.b.3
TI.1.b.2
TI.1.b.4
TI.1.b.1

TI.1.b.5

Gambar 4.26. Hasil Tes Tertulis Subyek SIC Nomor 1b
Analisis hasil tes tertulis
(1) Pada bagian TI.1.b.1, SIC menyimpulkan bahwa kedudukan garis h dan
g adalah sejajar. Jawaban yang disampaikan SIC tepat dan dapat
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diamati berdasarkan sketsa gambar kubus yang terdapat pada bagian
TI.1.b.2.
(2) Pada bagian TI.1.b.2, SIC memberikan penjelasan secara informal
berdasar gambar kubus. Dengan menggunakan gambar kubus, SIC
menentukan bidang U dan bidang V yang saling berpotongan menurut
garis h dengan mengarsir bidang-bidang tersebut. SIC menentukan
garis h pada bagian TI.1.b.3, dan garis g pada bagian TI.1.b.4.
Pengidentifikasian bidang U, bidang V, garis h yang dilakukan SIC
sudah tepat sesuai dengan informasi pada soal.
(3) Pada bagian TI.1.b.5, SIC memberikan penjelasan informal berdasarkan
sketsa gambar yang telah dibuat. SIC menjelaskan
sejajar dengan keduanya (bidang U dan V) maka garis g akan berada
di depan titik potong (garis h), maka garis g akan sejajar dengan garis
h . Penjelasan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa SIC menyadari
adanya hubungan sebab akibat yang logis dan muncul dari kedudukan
garis dan bidang yang telah ditetapkan, yaitu karena adanya garis g
yang sejajar kedua bidang, berakibat garis g tidak terletak pada bidang
U atau pun V, sehingga SIC meletakkan garis g didepan garis h dan
menyimpulkan bahwa kedudukan garis g dan h sejajar. Penyebutan
garis h sebagai titik potong tidak tepat. Kesalahan ini dilakukan SIC
mungkin untuk mempermudah penyebutan garis h, dimana bidang U
dan V merupakan dua bidang yang berpotongan menurut garis h
tersebut.
Berdasarkan uraian poin (1) sampai (3), dapat diperoleh data
bahwa SIC dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
informal sesuai dengan informasi yang diberikan. Bukti informal SIC
berupa gambar sketsa yang memenuhi syarat-syarat sesuai informasi
pada soal. SIC mampu menentukan bidang U dan V yang saling
berpotongan menurut garis h sehingga SIC dapat menyimpulkan bahwa
garis g dan h saling sejajar. Dengan demikian, indikator tingkat 2
terpenuhi.
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b) Data dan Analisis Hasil Wawancara

Pada hasil pekerjaan SIC tertulis,
Berdasarkan jawaban tertulis tersebut tampak SIC menyimpulkan
kedudukan garis l dan k adalah sejajar. SIC memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan gambar kubus. Sebelum menanyakan lebih
lanjut, perlu dilakukan konfirmasi terkait dengan penggambaran yang
dilakukan SIC untuk memastikan penentuan terhadap bidang , bidang
, garis l, serta garis k agar lebih jelas pada kutipan 81.
Kutipan 81
P.1.b.73

SIC
SIC.1.b.74

nya BDHF, bidang

P.1.b.75
SIC.1.b.76

potongnya ini, yan

telah dinamai sebagai garis l
P.1.b.77

, ap

SIC.1.b.78
P.1.b.79

p
kalau
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SIC.1.b.80

p

garis yang telah dinamai

sebagai garis h
P.1.b.81

)

p

SIC.1.b.82

Analisis Kutipan 81
Berdasarkan kutipan 81, SIC menentukan bidang

sebagaimana cuplikan SIC.1.b.76 dan garis k terletak pada bidang BAEF
sebagaimana terlihat pada cuplikan SIC.1.b.80. Penentuan yang
dilakukan SIC tepat. Dengan demikian, kesimpulan yang dilakukan
SIC berupa penjelasan informal berdasar gambar kubus.

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap pemahaman siswa
terhadap kedudukan garis dan bidang yang telah ditetapkan melalui
wawancara pada Kutipan 82
Kutipan 82
P.1.b.83
SIC.1.b.84
P.1.b.85
SIC.1.b.86
a garis k nya di taruh di FB (menunjuk
gambar), berarti garis k nya termasuk anggota dari bidang BFHD
(sebagai bidang ) tapi dia garis dalam bidang. Terus kalau di
taruh di bawah (menunjuk bidang alas pada kubus), pastinya
garis k berpotongan dengan bidang dan garis l.
P.1.b.87

p di taruh pada bidang ABFE, tapi tidak
pada tengah-
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warna biru, di antara garis k yang telah ditetapkan SIC dengan

garis FB

)

SIC.1.b.88

dan

P.1.b.89
SIC.1.b.90

pokoknya dia (garis k) tidak
bagian dari bidang, terus arahnya sama, misalnya bidangnya
berdiri, dia (garis k) berdiri juga. Tapi, kalau ambruk
-duga
p

P.a.b.91

udnya, garis k nya tidak ada di bidang

dan

SIC.1.b.92

Analisis Kutipan 82
Tampak pada bagian SIC.1.b.84, SIC menyimpulkan bahwa garis l
dan k adalah sejajar. Pada bagian SIC.1.b.86 , SIC menunjukkan bahwa
garis k bisa sejajar dengan garis l jika garis k diwakili garis FB. Tetapi
penentuan garis FB sebagai garis k tidak tepat karena garis k terletak
pada bidang BFHD (bidang ) padahal syarat yang ditetapkan adalah
garis k sejajar bidang . Selanjutnya, pada bagian SIC.1.b.90, tampak SIC
menggambarkan bahwa garis sejajar merupakan garis yang tidak bagian
dari bidang dan arahnya sama, sehingga SIC menyebutkan garis yang
sejajar bidang adalah garis yang terletak di depan bidang. Berdasarkan
jawaban tersebut tampak SIC memahami kedudukan garis yang sejajar
dengan bidang

meskipun penjelasan yang diberikan menggunakan

bahasanya sendiri sebagai salah satu argumen atas kesimpulan yang
diambil.
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Selanjutnya

dilakukan

pengecekan terhadap

ada

tidaknya

kemungkinan kedudukan garis k dan l berpotongan pada kutipan 83
untuk mengecek kembali kesimpulan yang telah diambil subyek.
Kutipan 83
P.1.b.93

p

SIC.1.b.94
P.1.b.95

p

SIC.1.b.96
garis yang terletak pada bidang atas dan bawah kubus dan

berpotongan dengan garis l
P.1.b.97

)

dn

SIC.1.b.98

salnya garis k di bidang ABFE (alas kubus) atau EFGH
(bidang atas kubus), kemungkinan kan dia (garis k)
berpotongan dengan garis l, otomatis dia juga berpotongan
dengan bidangnya, misalnya bidang

(SIC seolah-olah

membuat garis k yang berpotongan dengan garis l dan
menembus bidang yang telah ditetapkan)

Analisis Kutipan 83
Berdasarkan bagian P.1.b.93 sampai SIC.1.b.98 , terlihat SIC dapat
memberikan penjelasan terhadap pertanyaan dari peneliti tentang ada
tidaknya kemungkinan antara garis l dan k berpotongan. Argumen
yang dikemukakan subyek SIC dijelaskan dengan memberikan contoh.
SIC menyatakan jika garis k berpotongan dengan garis l maka otomatis

memenuhi syarat sesuai dengan informasi pada soal. Jawaban SIC
menunjukkan bahwa SIC memahami bahwa syarat garis yang sejajar
bidang adalah garis yang tidak menembus bidang meskipun dalam
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penjelasannya SIC menyebutkan

Selanjutnya dilakukan pengecekan terhadap ada tidaknya
kemungkinan kedudukan garis k dan l bersilangan pada kutipan 84
sebagai pengecekan ulang atas kesimpulan yang diambil subyek.
Kutipan 84
P.1.b.99

bersilangan dengan garis l

SIC.1.b.100
P.1.b.101
SIC.1.b.102

p
:

bersilangan... (siswa memperhatikan

gambar dan tampak ragu

). SIC melanjutkan:

alau misalnya dia bersilangan, kan ga ada hubungan apaapa y

siswa tampak ragu dan siswa terus melihat

gambar sambil menduga kemungkinan-kemungkinan yang
ada). o

(siswa masih ragu)

P.1.b.103
SIC.1.b.104
P.1.b.105

, apa
p

SIC.1.b.106

(siswa masih ragu) ada, ada kemungkinan mbak
ragu dan
memperhatikan gambar)

P.1.b.107

SIC.1.b.108

) agak rebah
kan, agak ambruk nanti...(siswa ragu). oh, gak mungkin
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mbak, karena kalau dia (garis k yang rebah) bersilangan
dengan garis l, maka dia (garis k yang rebah) tetap akan
P.1.b.109
SIC.1.b.110

kok tahu
:
tangan seolah-olah memperluas bidang BDHF)

P.1.b.111
SIC.1.b.112
P.1.b.113

:

SIC.1.b.114

Analisis Kutipan 84
Berdasarkan bagian P.1.b.99 sampai SIC.1.b.114, subyek SIC dapat
memberikan argumen bahwa garis k dan l tidak mungkin bersilangan.
Meskipun pada bagian SIC.1.b.102 sampai SIC.1.b.108 tampak beberapa kali
SIC menjawab dengan ragu karena kesulitan menunjukkan contohnya.
Namun, setelah mengambil contoh kedudukan garis bersilangan ( garis k
yang agak rebah), SIC dapat memberikan penjelasan bahwa jika garis k
bersilangan dengan garis l berakibat garis k tersebut menembus salah
satu bidang (dalam penjelasan SIC adalah bidang BDHF atau bidang ).
Sehingga garis k tidak mungkin bersilangan dengan garis l. Jawaban SIC
ini menunjukkan bahwa pemahaman bidang dan garis yang dimiliki SIC
tidak terbatas pada tampilan gambar saja, karena SIC menyatakan bahwa
garis dan bidang dapat diperluas, sehingga menyimpulkan bahwa
kedudukan garis k dan l tidak mungkin bersilangan.

Berdasarkan uraian kutipan wawancara 81 sampai 84 dapat
diperoleh data bahwa SIC dapat membuat kesimpulan dengan tepat
bahwa kedudukan garis l dan k adalag sejajar. SIC dapat menentukan
bidang , bidang , garis l dan garis k sesuai dengan informasi pada soal.
Kesimpulan yang diambil SIC berdasar pada penjelasan informal melalui
gambar kubus. SIC memberi argumen logis dengan menunjukkan contoh
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garis k dan l yang sejajar tetapi tidak memenuhi syarat sesuai dengan
informasi soal. SIC dapat menjelaskan garis yang sejajar bidang yaitu
garis yang tidak bagian dari bidang. SIC juga memahami bahwa garis
yang sejajar bidang merupakan garis yang tidak berpotongan dengan
bidang atau dengan kata lain garis yang tidak menembus bidang.
Pemahaman SIC tentang bidang tidak sebatas pada tampilan gambar,
karena SIC menyatakan bahwa bidang dapat diperluas sehingga
menyimpulkan bahwa kemungkinan garis l dan k tidak mungkin
bersilangan. Dengan demikian, indikator van Hiele tingkat 2 terpenuhi
yaitu siswa dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan
secara informal berdasarkan informasi yang diberikan pada soal.
c) Triangulasi
Berdasarkan hasil analisis data tes tertulis dan hasil analisis data
wawancara terdapat kesesuaian. Pada analisis data tes tertulis SIC dapat
memberikan penjelasan informal terhadap kesimpulan yang diambil.
Begitu pula pada saat wawancara SIC juga dapat membuat kesimpulan
dengan memberikan penjelasan informal berdasarkan informasi pada soal.
d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, indikator tingakt 2 terpenuhi yaitu
SIC dapat membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan informal
berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan kedudukan titik,
garis, dan bidang. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIC pada soal nomor
1b mencapai tingkat 2.

3) Analisis Soal Nomor 2a
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Tes tertulis subyek SIC untuk soal 2a dapat dilihat pada gambar 4.26
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TI.2.a.1

TI.2.a.2
Gambar 4.27. Hasil Tes Tertulis Subyek SIC Nomor 2a
Analisis hasil tes tertulis.
(1) Pada bagian TI.2.a.1, SIC memberikan sketsa gambar untuk
menentukan jarak titik P ke garis AQ. Berdasarkan sketsa gambar
tersebut tampak SIC terbalik dalam meletakkan titik P dan Q.
Meskipun demikian, dari sketsa gambar tersebut tampak SIC dapat
menentukan jarak P ke AQ dengan memproyeksikan titik P ke AQ.
Hal ini tampak pada bagian TI.2.a.2, dimana SIC menjawab jarak
titik P ke AQ adalah jarak P ke Q dimana P dan Q (
tinggi

kubus.

Penyebutan

tinggi

kubus

oleh

) sebagai
SIC

dapat

diinterpretasikan sebagai segmen garis yang tegak lurus bidang
alas, sehingga segmen PQ merupakan garis proyektor yang
merupakan hasil proyeksi titik P ke AQ. Kemudian, SIC
menjelaskan bahwa jarak P ke Q sama dengan panjang rusuk kubus
yaitu 4 cm. Hal ini berarti bahwa SIC mengamati bentuk bidang
persegi panjang yang memuat

dan rusuk-rusuk tegak kubus,

sehingga meskipun pada gambar terlihat panjang

tidak sama

dengan panjang rusuk tegak kubus tetapi SIC dapat menentukan
bahwa panjang

sama dengan panjang rusuk kubus yaitu 4 cm

dengan melakukan pengamatan terhadap bidang-bidang dalam
ruang. Dengan demikian, SIC dapat menentukan jarak titik ke garis
dan indikator tingkat 1 terpenuhi, yaitu dapat menentukan proyeksi
titik ke garis.
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b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada

lembar

jawaban

SIC

saat

wawancara

.

tertulis

Berdasarkan

jawaban pada lembar jawaban SIC saat wawancara terlihat bahwa SIC
salah dalam menentukan jarak titik B ke AR karena SIC tidak dapat
menentukan proyeksi titik B ke AR.
Selanjutnya dilakukan wawancara seperti pada kutipan 85.
Kutipan 85
P.2.a.119
SIC.2.a.120

perp

P.2.a.121

perp

perpanjang garis AR

pada soal
SIC.2.a.122

)
perpanjang, nanti jarak titik B ke AR itu sama

P.2.a.123
kenapa?, Apa hubungannya dengan diperp
SIC.2.a.124
P.2.a.125
SIC.1.a.126

i

P.2.a.127

SIC.2.a.128
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P.2.a.129

misalnya harus tegak lurus atau
), P
tahu hanya syarat terdekat saja

SIC.2.a.130

(siswa tampak ragu). Kalau di tarik ke sini pasti tambah
jauh (seolah-olah menarik garis dari titik B ke sembarang titik
pada segmen AB

Analisis Kutipan 85
Berdasarkan bagian SIC.2.a.122, terlihat SIC menjawab bahwa
jarak titik B ke AR adalah panjang BR. SIC menjawab jarak B ke AR
adalah jarak titik B ke R karena SIC menganggap bahwa BR
merupakan jarak terdekat yang menghubungkan titik B dengan AR.
Pada bagian SIC.2.a.130, SIC memperkirakan bahwa jika dari titik B
ditarik ke sembarang bagian AR selain titik R maka panjang segmen
penghubung tersebut selalu lebih jauh. Hal ini berarti bahwa SIC
cenderung memperhatikan tampilan gambar dan tidak menentukan
bentuk bidang dalam ruang untuk membantu menentukan segmen
penghubung terdekat melalui pengamatan panjang sisi-sisinya. Selain
itu, SIC juga tidak mengetahui bahwa dalam menentukan jarak titik ke
garis harus memproyeksikan titik B ke AR untuk menentukan garis
penghubung terdekat.
Selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut seperti pada
kutipan 86.
Kutipan 86
P.2.a.131
SIC.2.a.132

p
. (kemudian siswa menarik garis dari titik
B ke segmen garis AB dan menambahi simbol siku-siku

seperti gambar pada panah
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(SIC masih ragu dengan jawabannya sendiri)
P.2.a.133

yakin ga

SIC.2.a.134

yakin, tapi...heheheh (SIC tertawa). Gak yakin sih mbak
sebenarnya. Kalau di tarik ke sini mungkin lebih dekat

P.2.a.135
memperhatikan gambar sambil bergumam)
SIC.2.a.136
sama bu guru, kalau jarak titik L ke KP, maka jaraknya ini
karena yang terdekat ( menunjuk KL pada gambar

). Neranginny sih

Analisis Kutipan 86
Berdasarkan bagian SIC.2.a.132, tampak SIC mencoba menarik
garis dari titik B ke AR secara tegak lurus (siku-siku) untuk
menemukan kemungkinan garis penghubung terpendek. Tetapi SIC
tidak yakin dengan jawabannya tersebut. Pada bagian SIC.2.a.136, SIC
cenderung mengingat-ingat apa yang pernah dicontohkan gurunya,
bahwa dalam menentukan jarak titik ke garis hanya perlu mencari garis
penghubung terdekat tanpa ada alasan lain sehingga berpengaruh
terhadap jawaban SIC ketika akan menarik garis dari titik B ke AR
secara tegak lurus. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan SIC
kurang mendapatkan soal-soal yang bervariatif yang dapat mengecek
pemahaman subyek dalam menentukan jarak titik ke garis, karena pada
kutipan 86 tampak SIC tidak mengetahui syarat proyeksi dalam
menentukan jarak titik ke garis.
Berdasarkan uraian wawancara pada kutipan 85 dan 86
diketahui bahwa SIC tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena
SIC mencari segmen penghubung terdekat dan tidak menentukan
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proyeksi titik ke garis. Penentuan segmen terdekat didasarkan pada
gambar dan tidak memperhatikan bentuk bidang dalam ruang untuk
membantu menentukan segmen penghubung terdekat (segmen proyektor)
tersebut melalui pengamatan panjang sisi-sisinya. Oleh karena itu, SIC tidak
dapat menentukan jarak titik ke garis karena indikator tingkat 1 tidak
terpenuhi, yaitu tidak menentukan proyeksi titik ke garis.

c)

Triangulasi
Terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis tes tertulis dengan
analisis hasil wawancara. Berdasarkan hasil tes tertulis, tampak SIC
dapat menentukan jarak titik ke garis karena SIC dapat menentukan
panjang garis proyektor. Namun soal tes tertulis yang dikerjakan SIC
lebih sederhana karena SIC terbalik dalam meletakkan titik. Sedangkan
saat wawancara SIC tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena
SIC menentukan panjang segmen terdekat berdasarkan gambar dan
tidak menentukan segmen proyektornya. Dalam menentukan jarak titik
ke garis SIC tidak mengetahui syarat proyeksi titik ke garis, sehingga
SIC cenderung tidak dapat menentukan jarak titik ke garis karena
indikator tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan
proyeksi titik ke garis.

d) Kesimpulan
Berdasarkan triangulasi data, dapat disimpulkan bahwa SIC
tidak

dapat

menentukan

jarak

titik

ke

garis

karena

tidak

memproyeksikan titik ke garis. Dengan kata lain, indikator van Hiele
tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan proyeksi titik ke
garis.
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4) Analisis Soal Nomor 2b dan 2c
a) Data dan Analisis Hasil Tes Tertulis
Tes tertulis subyek SIC untuk soal 2b dan 2c dapat dilihat pada
Gambar 4.27.
TI.2.b.2
TI.2.b.1

TI.2.b.3
Gambar 4.28 Hasil Tes Tertulis Subyek SIC Nomor 2b dan 2c
Analisis hasil tes tertulis.
(1) Pada soal 2b khususnya bagian TI.2.b.1, SIC memberikan sketsa gambar
untuk menentukan jarak antara PG dan AQ yang saling sejajar.
Berdasarkan sketsa gambar tersebut tampak SIC terbalik dalam
meletakkan titik P dan Q. Meskipun demikian, sketsa gambar tersebut
dapat digunakan untuk melihat bahwa SIC dapat menentukan jarak
antara PG dan AQ. Pada bagian TI.2.b.2, SIC menjawab jarak antara
PG ke AQ adalah jarak titik P ke titik Q yang merupakan panjang
rusuk kubus yaitu 4 cm. Dengan memperhatikan sketsa gambar dan
penjelasan SIC dapat diinterpretasikan bahwa sebelum menentukan
jarak antara PG dan AQ, SIC memperpanjang PG dan AQ sehingga
terlihat model persegi panjang, kemudian SIC menarik garis dari P ke
Q secara tegak lurus dan diperoleh

yang sejajar dengan rusuk

tegak kubus, sehingga SIC menjawab bahwa jarak P ke Q (panjang
) sama dengan rusuk kubus yaitu 4 cm. Dengan demikian, SIC
dapat menentukan jarak dua garis sejajar dan indikator tingkat 1
terpenuhi, yaitu dapat menentukan proyeksi titik ke garis.
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(2) Pada soal 2c khususnya bagian TI.2.b.3, SIC menyimpulkan bahwa
jarak titik P ke AQ sama dengan jarak PG dan AQ. Kesimpulan yang
disampaikan SIC tepat. Namun penjelasan yang disampaikan SIC
cenderung didasarkan pada pengamatan terhadap satu segmen garis
yaitu PQ. SIC belum menjelaskan berdasarkan konsep jarak pada garis
yang saling sejajar. Dengan demikian, SIC belum dapat membuat
kesimpulan

dengan

memberikan

penjelasan

secara

informal

berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep jarak
pada bangun ruang, dengan kata lain indikator van Hiele tingkat 2
belum terpenuhi.
b) Data dan Analisis Hasil Wawancara
Pada

hasil

pekerjaan

SIC

saat

wawancara

tertulis,

. Berdasarkan jawaban pada
lembar jawaban SIC saat wawancara terlihat bahwa SIC tidak tepat
dalam menentukan jarak antara KB ke AR. Selanjutnya pada kutipan
wawancara berikut ini,
Kutipan 87
P.2.b.157

SIC.2.b.158

)

P.2.b.159

p

SIC.2.b.160

KB dan AR sejajar, ujung sama ujung
diperpanjang apa pun tetep sama, jadi kalau miring akan lebih

P.2.b.161
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SIC.2.b.162

gini (siswa menggerakkan pensil seolah-olah menarik

garis dari titik R ke samping, keluar dari kubus

),

kalau gak tegak seperti ini (menunjuk BR) akan

Analisis Kutipan 87
Berdasarkan kutipan 87, SIC menjawab bahwa jarak antara AR
dan KB adalah BR. Jawaban SIC tersebut tidak tepat. Pada bagian
SIC.2.b.162, SIC menganggap

jika dari titik R ditarik

garis hingga

berpotongan dengan garis KB yang telah diperpanjang maka garis
penghubung yang diperpanjang tersebut pasti lebih jauh dari pada BR.
Hal ini berarti SIC cenderung memperkirakan panjang pendeknya
segmen garis didasarkan pada tampilan gambar. SIC memperkirakan
bahwa BR tegak lurus dengan AR (bagian SIC.2.b.162), sehingga kalau
menarik garis lain dari R yang menghubungkan AR dan KB selain BR
maka akan lebih jauh. Hal ini berarti bahwa kemungkinan SIC kesulitan
dalam menentukan segmen garis yang saling tegak lurus.
Selanjutnya dilakukan pengecekan lebih lanjut terhadap jawaban
SIC pada kutipan 88.
Kutipan 88
P.2.b.163
SIC.2.b.164
P.2.b.165
SIC.2.b.166

akan lebih jauh. (menunjuk bidang BRAK
ini jajar genjang
nebak sendiri). SIC kemudian
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P.2.b.167
SIC.2.b.168
P.2.b.171
SIC.2.b.172
P.2.b.173

a? coba

SIC.2.b.174

menggambar

)

P.2.b.175
SIC.2.b.176

Analisis Kutipan 88
Tampak pada bagian SIC .2.b.166

,

SIC menganggap bidang

BRAK adalah persegi panjang, dimana BR tegak lurus dengan AR
sehingga jika SIC menarik garis miring dari R (menarik garis dari titik R
menuju perpanjangan KB) akan lebih jauh dan menganggap BR adalah segmen
penghubung terdekat antara AR dan KB. Hal ini berarti bahwa SIC mungkin
mengetahui bahwa dalam menentukan jarak antara AR dan KB adalah dengan
mencari segmen garis penghubung terdekat yaitu segmen garis tegak lurus yang
menghubungkan AR dan KB (proyektor), tetapi SIC kesulitan menentukan
segmen garis yang saling tegak lurus tersebut. Dengan demikian, SIC tidak

dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena cenderung menentukan
ketegaklurusan garis proyektor berdasar gambar dan indikator tingkat 1
belum terpenuhi, yaitu tidak dapat menentukan proyeksi titik ke garis.

Selanjutnya

dilakukan

wawancara

untuk

mengetahui

kesimpulan subyek pada soal 2c.
Kutipan 89
P.2.c.175

enurut kamu, apakah jarak B ke segmen AR sama dengan

SIC.2.c.176
P.2.c.177
SIC.2.c.178

p
ini kan uda ada di atasnya (jawaban pada soal 2a), jaraknya dari B
ke AR kan BR, trus jarak KB dan AR juga BR, jadi jaraknya sama

commit to user

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
233

Analisis Kutipan 89
Tampak SIC menyimpulkan bahwa jarak B ke segmen AR sama
dengan jarak KB dan AR. Kesimpulan yang diambil SIC tepat. Meskipun
demikian, SIC belum mampu mengaitkan kesimpulan yang diperoleh
dengan konsep jarak antara dua garis sejajar dimana titik B merupakan
salah satu titik yang terletak pada garis KB dimana KB sejajar dengan AR
sehingga jarak B ke AR sama dengan jarak KB dan AR. SIC cenderung
memperhatikan satu segmen garis penghubung antara KB dan AR, yaitu
BR. Selain itu, SIC juga tidak tepat dalam menentukan jarak titik B ke AR
(soal 2a) atau jarak antara KB dan AR (soal 2c) karena kesulitan
menentukan

segmen

penghubung

terpendek

dan

menentukan

ketegaklurusan berdasar gambar. Dengan demikian, SIC belum dapat
membuat kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep jarak pada
bangun ruang, dengan kata lain indikator van Hiele tingkat 2 belum
terpenuhi.
c) Triangulasi
(1) Terdapat ketidaksesuaian antara hasil analisis tes tertulis dan hasil
analisis wawancara pada soal nomor 2b. Pada analisis hasil tes tertulis
SIC dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena indikator tingkat
1 terpenuhi, yaitu dapat memproyeksikan titik pada suatu garis ke
garis lain yang saling sejajar. Sedangkan pada saat wawancara SIC
tidak dapat menentukan proyeksi titik pada garis ke garis lain yang
saling sejajar karena pengetahuan SIC dalam menentukan jarak dua
garis sejajar terbatas pada pencarian segmen penghubung terpendek
berdasar tampilan gambar. Selain itu, SIC cenderung kesulitan
menentukan ketegaklurusan garis. Oleh karena itu, SIC cenderung
tidak dapat menentukan jarak dua garis sejajar karena tidak
menentukan proyeksi titik pada suatu garis ke garis lain yang saling
sejajar.
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(2) Terdapat kesesuaian antara analisis hasil tes tertulis dan hasil analisis
wawancara pada soal 2c. Pada analisis hasil tes tertulis SIC
menyimpulkan bahwa jarak titik ke garis dan jarak dua garis sejajar
pada permasalahan yang terdapat pada soal 2a dan 2b sama. Tetapi
SIC belum mampu mengaitkan kesimpulan yang diperoleh dengan
konsep jarak antara dua garis sejajar, karena SIC cenderung
memperhatikan kesamaan segmen penghubung yang mewakili jarak
antara dua permasalahan yang ada. Pada analisis saat wawancara SIC
tidak tepat dalam menentukan jarak pada permasalahan yang
diberikan saat wawancara baik pada soal 2a atau soal 2b. Dengan
demikian, SIC belum dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan secara informal berdasarkan informasi pada soal yang
berkaitan dengan konsep jarak pada bangun ruang, dengan kata lain
indikator van Hiele tingkat 2 belum terpenuhi.
d) Kesimpulan
(1) Berdasarkan triangulasi data pada soal nomor 2b, SIC tidak dapat
menentukan jarak dua garis sejajar karena SIC tidak menentukan
proyeksi salah satu titik yang terdapat pada garis ke garis lain
yang saling sejajar. Dengan kata lain, indikator tingkat berpikir
pada tingkat 1 tidak terpenuhi, yaitu SIC tidak dapat menentukan
proyeksi titik ke garis.
(2) Berdasarkan triangulasi data pada soal nomor 2c, tingkat berpikir
SIC belum mencapai tingkat 2 karena indikator tingkat berpikir
pada tingkat 2 tidak terpenuhi yaitu tidak dapat membuat
kesimpulan dengan memberikan penjelasan secara informal
berdasarkan informasi pada soal yang berkaitan dengan konsep
penentuan jarak pada bangun ruang.
Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan dari hasil analisis tiap butir soal
dapat dibuat Tabel 4.16.
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Tabel 4.16 Kesimpulan Tingkat Berpikir SIC
Nomor
Kumpulan Data Valid

Soal

Keterangan

SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis

Indikator tingkat

sejajar dan berpotongan berdasarkan gambar.

0 terpenuhi

SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis

Indikator tingkat

bersilangan berdasarkan gambar.

1 terpenuhi.

SIC dapat menyebutkan alasan terkait dengan
1a

definisi

dari

kedudukan

garis

sejajar,

mengamati bidang yang terbentuk dari dua
garis yang berpotongan, serta menyebut
alasan bahwa dua garis bersilangan terletak
pada bidang yang berbeda sesuai dengan
konsepnya.
SIC dapat membuat kesimpulan dengan
1b

memberikan

penjelasan

secara

informal

Indikator tingkat
2 terpenuhi.

berdasarkan informasi yang diberikan.
SIC tidak dapat menentukan jarak titik ke
2a

2b,2c

garis

karena

tidak

dapat

menentukan

Indikator
tingkat 1 tidak

proyeksi titik ke garis.

terpenuhi.

SIC tidak dapat memberikan penjelasan

Indikator

secara informal berdasarkan informasi pada

tingkat 2 tidak

soal yang berkaitan dengan jarak.

terpenuhi.

Kesimpulan:
Semua indikator tingkat 0 (Visualisasi) terpenuhi tetapi indikator tingkat
berpikir 1 (Analisis) dan tingkat berpikir 2 (Deduksi Informal) terpenuhi
sebagian. Dengan demikian, tingkat berpikir SIC berada di atas tingkat
berpikir visualisasi tapi belum mencapai tingkat berpikir deduksi informal
secara sempurna. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIC berada pada tingkat 2
yang belum sempurna atau Pra Deduksi Informal.
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F. Pembahasan Masalah
Dari hasil analisis data yang dilakukan untuk mengetahui tingkat berpikir
siswa berdasarkan teori van Hiele yang ditinjau dari gaya kognitif siswa diperoleh
ringkasan seperti berikut:
1. Subyek dengan gaya kognitif field dependent (FD)
a. Karakteristik Tingkat Berpikir SDA
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, tingkat berpikir SDA
berada pada tingkat visualisasi (tingkat 0). Ketika dihadapkan pada beberapa
segmen garis yang terdapat pada gambar kubus, SDA hanya dapat
mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan berpotongan berdasarkan
gambar. SDA tidak dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
karena cenderung mengenali kedudukan garis bersilangan sebagai kedudukan
garis yang memiliki titik potong dan

. SDA cenderung

tidak mengenali konsep tentang kedudukan garis bersilangan, bahkan
mengidentifikasi

kedudukan

garis

bersilangan

sebagai

garis

yang

bersebrangan. Hal ini mungkin disebabkan karena selama pembelajaran guru
kurang memberikan penekanan secara spesifik terhadap konsep dari
kedudukan garis bersilangan yang tidak sebidang dan contoh-contoh dari
kedudukan garis yang diberikan kurang bervariatif.
Ketika dihadapkan pada permasalahan untuk mengukur tingkat
berpikir pada tingkat 2, SDA cenderung kesulitan memahami rangkaian
kalimat pada soal yang berisi aplikasi tentang beberapa konsep kedudukan
garis dan bidang sekaligus, sehingga kesimpulan yang diambil subyek tidak
tepat. Hal ini mungkin disebabkan karena

persoalan tersebut digunakan

untuk mengukur tingkat berpikir pada tingkat 2 yang memuat bahasa simbol
(linguistic symbol) dengan sistem relasi yang sulit dimengerti SDA.
Selanjutnya, SDA juga tidak mengenal konsep matematis tentang
jarak secara umum, termasuk tentang jarak titik ke garis atau jarak dua garis
sejajar. Hal ini mungkin disebabkan karena guru kurang jelas dalam
mengenalkan definisi jarak secara umum, tidak memberi penjelasan secara
rinci, dan tidak melakukan pengecekan ulang terhadap pemahaman siswa
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selama pembelajaran, sehingga apa yang ditangkap siswa sebatas apa yang
ada dalam persepsinya dan tidak sesuai dengan konsep yang ada.
b. Karakteristik Tingkat Berpikir SDB
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, tingkat berpikir SDB
berada pada tingkat Pra Analisis (tingkat 1 yang belum sempurna). Ketika
dihadapkan pada beberapa segmen garis yang terdapat pada gambar kubus,
SDB dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan berpotongan
berdasarkan gambar, dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
dengan menganalisis perbedaan bidang yang terdapat pada gambar. SDB
mengikutsertakan penyebutan

sebagai deskripsi verbal tentang konsep

kedudukan garis. Hal ini disebabkan karena dalam pembelajaran guru
menyampaikan kedudukan garis sejajar sebagai kedudukan garis yang
memiliki arah yang sama, sehingga kemudian SDB melakukan generalisasi

bersilangan dan kurang menganalisis bidang-bidang dari kedudukan garis
yang ada.
Ketika dihadapkan dengan persoalan untuk mengukur tingkat
berpikir pada tingkat 2, SDB dapat membuat kesimpulan dengan tepat, tetapi
SDB cenderung membuat kesimpulan berdasar peluang yang mungkin benar
tetapi kurang dapat memberikan argumen berdasar informasi yang diberikan
pada soal. SDB juga kesulitan menjelaskan atas dasar sketsa gambar yang
telah dibuat. Hal ini mungkin disebabkan karena subyek kurang terbiasa
menyampaikan

alasan-alasan

pada

setiap

penyelesaian

soal

yang

dikerjakannya, sehingga subyek cenderung kesulitan apabila diberikan
permasalahan yang menuntut penjelasan atas kesimpulan yang diambil.
Selanjutnya, SDB tidak dapat menentukan jarak titik ke garis atau
pun jarak dua garis sejajar karena pemahaman konsep jarak secara matematis
yang dimiliki belum maksimal. SDB tidak mengetahui bahwa dalam
menentukan jarak titik ke garis atau pun jarak dua garis sejajar perlu
menentukan proyeksi titik ke garis. SDB cenderung mengutamakan cara
termudah untuk
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Apa yang dialami SDB mungkin disebabkan karena kurangnya penekanan
guru terhadap penyampaian materi. Guru kurang menjelaskan bagaimana
definisi jarak secara umum dan apa kaitannya dengan konsep proyeksi untuk
menentukan jarak antara unsur-unsur dalam ruang.
c. Karakteristik Tingkat Berpikir SDC
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, tingkat berpikir
SDC berada pada tingkat Pra Analisis (tingkat 1 yang belum sempurna).
Ketika dihadapkan beberapa segmen garis yang terdapat pada gambar kubus,
SDC dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar dan berpotongan
berdasarkan gambar, dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan
dengan menganalisis perbedaan bidang yang terdapat pada gambar kubus.
Ketika dihadapkan pada persoalan untuk mengukur tingkat
berpikir subyek pada tingkat 2, SDC dapat membuat kesimpulan dengan
tepat berdasarkan sketsa gambar yang dibuat, tetapi subyek cenderung
kesulitan memberikan penjelasan informal berdasarkan informasi pada soal.
Saat diberi pertanyaan pancingan, SDC tampak mengerti informasi yang
dibutuhkan

untuk

memberikan

argumen

atas

kesimpulannya,

tetapi

ditemukan kecenderungan bahwa SDC memahami beberapa konsep
kedudukan bidang dan garis masih sebatas tampilan gambar.
Selanjutnya, SDC tidak dapat menentukan jarak titik ke garis
atau pun jarak dua garis sejajar karena subyek tidak mengenal konsep tentang
jarak secara matematis. Hal ini tampak dari hasil penyelesaian soal dimana
SDC tidak menentukan proyeksi titik ke garis. Kemungkinan SDC
terpengaruh dengan penggunaan rumus cepat yang diajarkan guru, sehingga
dalam menyelesaikan permasalahan cenderung mengingat-ingat rumusnya
tanpa melakukan analisis terhadap konsep yang dibutuhkan.
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2.

Subyek dengan gaya kognitif field independent (FI)

a. Karekteristik Tingkat Berpikir SIA
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, tingkat berpikir SIA
berada pada tingkat visualisasi (tingkat 0). Ketika dihadapkan pada beberapa
segmen garis yang terdapat pada gambar kubus, SIA dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar, dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan
berdasarkan

gambar

meskipun

tidak

lengkap.

SIA

tidak

dapat

mengelompokkan beberapa segmen garis ke dalam kedudukan garis yang
berpotongan atau pun bersilangan. Hal ini terjadi karena SIA tidak mengenal
konsep dari kedudukan garis bersilangan dan cenderung menganggap
kedudukan garis bersilangan sebagai kedudukan garis yang
, sehingga obyek pemikiran SIA masih didominasi oleh tampilan
bentuk gambar dan bukan konsepnya.
Ketika dihadapkan pada permasalahan untuk mengukur tingkat
berpikir pada tingkat 2, SIA cenderung kesulitan menentukan informasi yang
terdapat pada soal, bahkan kesimpulan yang diambil didasarkan pada alasan
yang kurang logis. Hal ini karena SIA mengalami miskonsepsi dan
melakukan
dua buah bidang yang saling berpotongan
sebagai dua buah bidang yang saling bersilangan. Berdasarkan jawaban SIA
tampak obyek pemikiran subyek masih didominasi bentuk gambar
dibandingkan konsepnya.
SIA tidak mengenal konsep matematis tentang jarak titik ke
garis atau pun jarak dua garis sejajar. SIA cenderung menggunakan
sembarang rumus secara asal tanpa melakukan analisis terhadap konsep
penentuan jarak titik ke garis atau pun jarak dua garis sejajar. Hal ini
mungkin karena SIA terbiasa diajarkan menggunakan rumus cepat tetapi
tidak mengetahui alasan-alasan dalam penggunaan rumus tersebut, sehingga
ketika dihadapkan pada permasalahan, subyek cenderung mencocokkan
rumus

yang

pernah

dipelajari.

Penggunaan

sembarang

rumus

ini

menyebabkan penyelesaian yang disampaikan subyek menjadi kurang logis.
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b. Karakteristik Tingkat Berpikir SIB
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data, tingkat berpikir SIB
berada pada tingkat analisis (tingkat 1). Ketika dihadapkan beberapa segmen
garis yang terdapat pada gambar kubus, SIB dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar dan berpotongan berdasarkan gambar, dapat
mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan dengan menganalisis dua
bidang yang terdapat pada gambar. Pemahaman konsep dari kedudukan garis
sejajar dan bersilangan yang dimiliki subyek tidak sebatas pada tampilan
gambar dan mencapai tingkat analisis. Meskipun subyek cenderung tidak
selalu menyebutkan alasan terkait bidang dalam penentuan kedudukan garis,
tetapi secara praktis subyek tampak mengerti bahwa kedudukan garis sejajar
dan berpotongan sebidang sedangkan kedudukan garis yang bersilangan tidak
sebidang. Hal ini mungkin disebabkan karena guru tidak mengenalkan
deskripsi verbal dari masing-masing konsep kedudukan garis secara spesifik,
tetapi SIB secara mandiri mengerti konsepnya yang tampak pada
penyelesaian soal nomer 1b dan 2.
Ketika dihadapkan dengan persoalan untuk mengukur tingkat
berpikir subyek pada tingkat 2. SIB tidak tepat dalam mengambil kesimpulan.
Sebenarnya SIB memahami informasi yang terdapat pada soal dan dapat
mengerti syarat yang dapat digunakannya untuk memberikan argumen logis
terhadap kesimpulannya. Namun berdasar sketsa gambar yang dibuat,
menunjukkan konsep bidang yang dimiliki SIB cenderung sebatas pada
tampilan gambar, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi tidak tepat.
Selanjutnya, SIB dapat menentukan proyeksi titik ke garis,
tetapi mengalami miskonsepsi dalam menentukan jarak titik ke garis.
Sedangkan dalam menentukan jarak dua garis sejajar, SIB menggunakan
rumus cepat dan subyek kurang dapat menjelaskannya. Hal ini menunjukkan
bahwa SIB cenderung menghafal apa yang diberikan guru selama
pembelajaran. Kemudian, SIB juga menjelaskan bahwa jarak dua garis sejajar
selalu sama, tetapi jarak yang dimaksud SIB merupakan jarak pada tiap titik
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tergantung pada sudut yang telah ditentukan dan tidak selalu tegak lurus. Apa
yang disampaikan SIB menunjukkan bahwa pemahaman konsep mengenai
definisi jarak secara umum yang dimiliki subyek belum maksimal. Hal ini
mungkin karena guru juga tidak pernah mengarahkan siswa kepada definisi
selama mengajarkan materi tentang jarak.
c.

Karakteristik Tingkat Berpikir SIC
Tingkat berpikir SIC berdasarkan teori van Hiele berada pada
tingkat Pra Deduksi Informal (tingkat 2 yang belum sempurna). Ketika
dihadapkan beberapa segmen garis yang terdapat pada gambar kubus, SIC
dapat mengidentifikasi kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar, dapat
memberikan alasan yang mengarah pada definisi dari kedudukan garis sejajar.
SIC dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan berdasarkan
gambar, dapat mengidentifikasi kedudukan garis bersilangan dengan
menganalisis perbedaan bidang yang terdapat pada gambar. Selain itu, SIC
dapat menyebutkan alasan mengenai kedudukan garis berdasarkan letak
bidangnya, dimana SIC menyatakan bahwa kedudukan garis sejajar dan
berpotongan sebidang sedangkan kedudukan garis yang bersilangan tidak
sebidang. Meskipun demikian, SIC menambahkan deskripsi verbal tentang
mungkin pengaruh dari
penjelasan guru yang menyampaikan bahwa kedudukan garis sejajar adalah
kedudukan garis yang memiliki arah yang sama, sehingga SIC juga
menjelaskan hal yang sama baik pada kedudukan garis berpotongan, atau pun
bersilangan sebagai kedudukan garis yang arahnya berbeda.
Selanjutnya, ketika dihadapkan pada persoalan untuk mengukur
tingkat berpikir subyek pada tingkat 2,

SIC dapat membuat kesimpulan

dengan memberikan penjelasan informal berdasarkan sketsa gambar yang
dibuat dengan melakukan pengecekan ulang terhadap kemungkinan jawaban
yang muncul, sehingga tampak adanya argumen logis dalam pengambilan
kesimpulan yang dilakukan. Oleh karena itu, tingkat berpikir SIC mencapai
tingkat 2.
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Dalam menyelesaikan persoalan tentang jarak titik ke garis atau
jarak dua garis sejajar, SIC cenderung menentukan jarak tersebut atas dasar
definisi jarak secara umum yaitu menentukan segmen garis terpendek yang
menghubungkan dua unsur. SIC tidak menerapkan syarat proyeksi dalam
menentukan jarak titik ke garis atau pun jarak antara dua garis sejajar. Hal ini
mungkin disebabkan karena guru kurang memberikan penekanan dalam
menjelaskan konsep penentuan

jarak serta tidak ada pengecekan ulang

terhadap pemahaman siswa dengan soal-soal yang lebih variatif, sehingga
penjelasan guru cenderung ditangkap siswa secara tidak utuh. Selain itu, SIC
cenderung kesulitan menentukan ketegaklurusan garis dalam ruang, sehingga
meskipun jarak terpendek yang akan dicari subyek adalah segmen garis yang
menghubungkan titik dan garis secara tegak lurus tetapi karena kesulitan
menentukan ketegaklurusan dalam ruang maka subyek tidak dapat
menentukan jarak titik ke garis atau jarak dua garis sejajar dengan tepat.

Berdasarkan uraian di atas disajikan ringkasan mengenai tingkat berpikir
masing-masing subyek seperti pada Tabel 4.17.
Tabel 4.17 Tingkat Berpikir Subyek
Gaya
Kognitif

Subyek

Tingkat Berpikir Van Hiele

SDA

Visualisasi (tingkat 0)

SDB
FD
SDC

FI

Pra Analisis
(Tingkat 1 yang belum sempurna)
Pra Analisis
(Tingkat 1 yang belum sempurna)

SIA

Visualisasi (tingkat 0)

SIB

Analisis (tingkat 1)

SIC

Pra Deduksi Informal
(Tingkat 2 yang belum sempurna)
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Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa untuk kategori subyek
dengan gaya kognitif yang sama tidak selalu memiliki tingkat berpikir yang sama
pula. Hal ini tampak dari hasil penelitian untuk subyek kategori FD dimana satu
subyek yaitu SDA berada pada tingkat berpikir visualisasi, dan dua subyek yaitu
SDB dan SDC berada pada tingkat berpikir pra analisis. Sedangkan untuk ketiga
subyek kategori FI masing-masing memiliki tingkat berpikir yang berbeda-beda,
yaitu SIA berada pada tingkat berpikir visualisasi, SIB berada pada tingkat
berpikir analisis, dan SIC berada pada tingkat berpikir pra deduksi informal
Subyek yang berada pada tingkat berpikir visualisasi (tingkat 0) baik
subyek FD maupun FI memiliki kesamaan karakteristik yaitu obyek pemikiran
kedua subyek masih didominasi tampilan bentuk gambar. Subyek SDA dengan
gaya kognitif FD memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kedudukan garis
sejajar dan berpotongan berdasarkan gambar. Sedangkan SIA yang memiliki gaya
kognitif FI memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi kedudukan garis sejajar
tetapi hanya dapat mengidentifikasi kedudukan garis berpotongan pada kasus
tertentu saja. Tidak mengherankan jika subyek FD berada pada tingkat 0 karena
secara teori siswa dengan gaya kognitif FD memang cenderung kesulitan
melakukan analisis terhadap konsep serta informasi yang diberikan untuk
memecahkan masalah. Sedangkan subyek dengan gaya kognitif FI yang
seharusnya memiliki kemampuan lebih baik dalam menganalisis informasi
kompleks cenderung memiliki kemampuan di bawah subyek FD. Hal ini
menunjukkan bahwa karakteristik dari gaya kognitif tidak terlalu mempengaruhi
pada subyek yang berada di tingkat visualisasi (tingkat 0). Selain itu, mungkin
penyebab lain adalah karena subyek SIA termasuk subyek dengan gaya kognitif
FI yang lemah. SDA dan SIA sama-sama kesulitan memahami permasalahan pada
soal 1b dimana soal tersebut berisi rangkaian kalimat yang memuat informasi dari
beberapa konsep sekaligus. Kesulitan yang dialami kedua subyek mungkin karena
persoalan tersebut memuat bahasa simbol (linguistic symbol) dengan sistem relasi
untuk tingkat berpikir yang lebih tinggi daripada tingkat berpikir yang dimiliki
subyek. Padahal berdasarkan teori van Hiele, masing-masing tingkat berpikir
memiliki karakteristik bahasa simbol (linguistic symbol) sendiri-sendiri, dimana
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bahasa simbol pada tingkat berpikir yang lebih tinggi memuat sistem relasi yang
sulit dimengerti pada tingkat berpikir di bawahnya (Crowley:1987:4).
Selanjutnya untuk subyek yang berada pada tingkat pra analisis (tingkat 1
yang belum sempurna) merupakan subyek yang sama-sama memiliki gaya
kognitif

FD

yaitu

mengidentifikasi

SDB

kedudukan

dan

SDC.

garis

Kedua

sejajar,

subyek

berpotongan,

sama-sama
dan

dapat

bersilangan

berdasarkan gambar. Kedua subyek memiliki kesulitan dalam memecahkan
permasalahan geometri terutama tentang jarak. Hal ini mungkin disebabkan
karena subyek FD memang

memiliki kesulitan dalam mempelajari materi

terstruktur dan butuh analisis sebagaimana soal aplikasi jarak yang melibatkan
kemampuan analisis keruangan untuk menentukan kedudukan garis dan bidang
serta ketegaklurusan dalam ruang. Selain itu, kedua subyek sulit memberikan
penjelasan secara verbal atas kesimpulan yang diambil. Hal ini mungkin
disebabkan karena subyek FD memang cenderung kesulitan menganalisis
informasi yang kompleks seperti pada soal 1b. Subyek SDC sebenarnya mampu
menyusun sketsa gambar dan mengerti informasi penting yang diperlukan dalam
pengambilan kesimpulan apabila dipancing peneliti dengan contoh-contoh yang
jelas. Hal ini menunjukkan bahwa SDC cenderung menggunakan pendekatan
penonton (melihat) dari beberap contoh untuk membantunya menentukan
informasi yang penting dalam penyelesaian soal, tetapi SDC juga masih membuat
perbedaan yang umum dan luas antar konsep sehingga ditemukan kecenderungan
bahwa SDC masih memahami beberapa konsep kedudukan bidang dan garis
sebatas tampilan gambar.
Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa dua subyek FI yaitu SIB
berada pada tingkat analisis (tingkat 1) dan SIC berada pada tingkat pra deduksi
informal (tingkat 2 yang belum sempurna). Hal ini menunjukkan bahwa subyek
dengan gaya kognitif FI memiliki kecenderungan memiliki tingkat berpikir yang
lebih tinggi dibandingkan tingkat berpikir subyek dengan gaya kognitif FD. Hal
ini tidak mengherankan mengingat subyek dengan gaya kognitif FI memiliki
kemampuan lebih baik dalam menganalisis informasi yang kompleks, tidak
terstruktur, dan mampu mengorganisasinya untuk memecahkan masalah, sehingga
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SIB dan SIC sama-sama memiliki kemampuan dalam melakukan analisis terhadap
letak bidang dimana garis sejajar merupakan segmen garis yang tidak berpotongan
dan sebidang, sedangkan kedudukan garis bersilangan merupakan kedudukan
garis yang tidak sebidang. Pada permasalahan yang memuat aplikasi jarak, SIB
dapat menentukan proyeksi titik ke garis, sedangkan SIC hanya mengetahui
definisi jarak secara umum. SIC dapat membuat kesimpulan dengan tepat dan
dapat memberikan penjelasan informal atas informasi yang diberikan pada
persoalan 1b. SIC memberikan argumen logis melalui pendekatan pengetesan
(coba-coba) dengan mengecek ulang atas kemungkinan-kemungkinan kesimpulan
yang dapat diambil. Kedua subyek memiliki kemampuan dalam menjelaskan
setiap langkah penyelesaian soal yang dikerjakan terlepas dari apakah jawaban
yang diberikan benar atau salah. Hal ini menunjukkan bahwa subyek dengan gaya
kognitif FI cenderung dapat mengaitkan konsep-konsep yang telah mereka miliki,
sehingga kemungkinan subyek FI memiliki peluang lebih besar untuk mencapai
tingkat berpikir yang lebih tinggi.

G. Temuan Lain
Dalam penelitian ini baik selama proses penelitian maupun proses
analisis data diperoleh beberapa temuan di luar tujuan dari penelitian ini. Temuan
di luar tujuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi wawasan baru dan dasar
bagi pembaca untuk melakukan penelitian lanjutan. Beberapa penemuan tersebut
antara lain:
1. Munculnya miskonsepsi yang dialami beberapa subyek dalam memahami
konsep yang terdapat pada materi dimensi tiga antara lain:
a. SDA dan SIA memahami konsep kedudukan garis bersilangan sebagai
kedudukan dari dua garis yang bentuknya saling menyilang. Hal ini
menunjukkan bahwa pemikiran subyek masih didominasi pada bentuk dan
tampilan gambar.
b. SIB merupakan subyek yang cukup memahami materi prakonsep yang
dibutuhkan untuk membantunya dalam menyelesaikan persoalan pada
materi dimensi tiga khususnya pada persoalan tentang aplikasi jarak.
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Meskipun demikian, SIB mengalami miskonsepsi dalam menentukan jarak
titik ke garis dan jarak dua garis sejajar. SIB tidak mengetahui bahwa
dalam menentukan jarak titik ke garis perlu menentukan proyeksi titik ke
garisnya terlebih dahulu. Subyek cenderung berpatokan pada rumus yang
disampaikan guru, tetapi subyek juga memiliki kecenderungan untuk dapat
menjelaskan rumus-rumus tersebut berdasarkan materi prakonsep yang
dimiliki. Hal ini mengindikasikan bahwa peluang subyek lebih besar untuk
dapat mencapai tingkat berpikir lebih tinggi, hanya saja munculnya
miskonsepsi inilah yang menjadi penghambat subyek dalam mencapai
tingkat berpikir yang lebih tinggi.
2. SDC, SIB, dan SIC yang berada pada tingkat berpikir di atas visualisasi (di atas
tingkat 0) tetapi obyek pemikiran mereka terhadap beberapa konsep masih
sebatas pada tampilan gambar. Misalnya, SDC cenderung memahami konsep
garis dan bidang sebatas pada tampilan gambar, SIB juga memiliki
kecenderungan dalam memahami konsep bidang sebatas pada tampilan
gambar, tetapi secara verbal mampu menjelaskan secara logis setiap langkah
dalam penyelesaian yang dikerjakan terlepas dari apakah kesimpulan yang
diambil benar atau salah, sedangkan SIC cenderung kesulitan mengamati
ketegaklurusan pada ruang, karena ketegaklurusan yang dilihat didasarkan
pada perkiraan gambar saja. Penemuan ini menunjukkan bahwa terjadi
ketidakkonsistenan terhadap karakteristik tingkat berpikir siswa dalam
memahami konsep yang terlibat pada materi dimensi tiga. Penyebab
ketidakkonsistenan ini mungkin dipengaruhi beberapa alasan. Pertama, adanya
miskonsepsi yang dialami subyek terhadap beberapa konsep yang terlibat
dalam menyelesaikan permasalahan pada dimensi tiga. Kedua, untuk
menentukan

ketegaklurusan

pada

dimensi

tiga

mungkin

dipengaruhi

ketrampilan visual yang sifatnya juga hierarkis. Ketiga, meskipun salah satu
subyek, yaitu SIB tidak memenuhi indikator tingkat 2 karena tidak dapat
mengambil kesimpulan dengan tepat, tetapi jawaban-jawaban subyek secara
verbal menunjukkan jawaban yang logis dan terurut. Keempat, materi pada
dimensi tiga ini mungkin melibatkan ketrampilan visual, verbal, logical,
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drawing, dan applied yang kompleks dan bersifat hierarkis sebagaimana
rumusan Hoffer (1981).
3. Tingkat berpikir van Hiele bersifat hierarkis atau berurutan, yang berarti bahwa
untuk mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi siswa perlu melalui tingkat
berpikir sebelumnya secara urut. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan
satu subyek yaitu SIC yang mencapai tingkat berpikir pra deduksi informal
(tingkat 2 yang belum sempurna), dimana subyek dapat memenuhi
karakteristik indikator pada tingkat 2 yaitu dapat membuat kesimpulan dengan
memberikan penjelasan informal berdasarkan informasi yang diberikan, tetapi
pada permasalahan aplikasi jarak yang membutuhkan kemampuan visual
subyek tidak memenuhi indikator tingkat 1 yaitu tidak dapat menentukan
proyeksi titik ke garis. Secara visual subyek kesulitan menentukan
ketegaklurusan yang terdapat pada bangun ruang tetapi memiliki kemampuan
lebih untuk memberi penjelasan secara verbal terhadap permasalahan lain yang
membutuhkan argumen logis. Penyimpangan terhadap kehierarkisan dalam
teori van Hiele pada materi dimensi tiga juga pernah ditemukan oleh Aoyama
(2007), Mayberry (1983), Perdikaris (1996), dan Usiskin (1982). Perdikaris
(2011) mengemukakan suatu teori yang menjelaskan bahwa pengaruh gaya
kognitif siswa dapat menjadi alasan yang mendasari munculnya penyimpangan
tersebut. Perdikaris membuat rancangan awal sebagai berikut: (1) Siswa
dengan gaya kognitif Wholist-Imager cenderung berada pada tingkat 0; (2)
Siswa dengan gaya kognitif Imager-Analitic cenderung berada pada tingkat 1;
(3) Siswa dengan gaya kognitif Analitic-Verbalist cenderung berada pada
tingkat 2; (4) Siswa dengan gaya kognitif Verbalist-Wholist cenderung berada
pada tingkat 3. Oleh karena itu, hasil penelitian ini mendukung adanya
penyimpangan terhadap kehierarkisan tingkat berpikir van Hiele pada materi
dimensi tiga sebagimana temuan-temuan sebelumnya.
4. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa kenaikan tingkat berpikir
geometrik dari satu tingkat ke tingkat lain lebih banyak dipengaruhi oleh akibat
suatu pembelajaran dibandingkan pengaruh kedewasaan biologis atau
perkembangannya. Hal ini tampak pada subyek SIB dan SIC yang memiliki
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potensi mencapai tingkat berpikir yang lebih tinggi tetapi tidak diberikan dasar
yang sesuai tentang suatu konsep selama pembelajaran, sehingga menghambat
tercapainya tingkat berpikir yang lebih tinggi yaitu tingkat deduksi informal.

H. Keterbatasan Penelitian
Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih terjadi banyak
kekurangan baik yang peneliti ketahui maupun tidak. Hal ini disebabkan karena
keterbatasan

peneliti

dalam

melaksanakan

penelitian

serta

kemampuan,

pengalaman, dan pengetahuan peneliti yang masih sangat kurang. Keterbatasan
dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian dan masukan bagi
pembaca dan bagi penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan dalam penelitian
ini yang dapat peneliti sampaikan antara lain:
1.

Salah satu yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan subyek pada
penelitian ini adalah pengkategorian siswa berdasarkan gaya kognitif. Pada
proses pengelompokan gaya kognitif tersebut diperoleh hasil bahwa jumlah
siswa FD jauh lebih mendominasi dibandingkan siswa FI. Keterbatasan yang
muncul akibat dominasi terhadap salah satu gaya kognitif telah peneliti
tanggulangi sejak awal dengan memperluas pemberian tes GEFT dan tes
tertulis, dimana rencana awal hanya akan diberikan terhadap kelas X.1 saja
tetapi kemudian ditambah satu kelas lagi yaitu kelas X.2, sehingga dapat
menambah keleluasaan peneliti dalam pemilihan subyek pada masing-masing
kelompok tingkat berpikir sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan. Meskipun
demikian, jumlah siswa FI yang sedikit mempersempit peneliti dalam
menentukan subyek dalam hal kelengkapan jawaban tes tertulis, kemampuan
berkomunikasi yang baik, dan kesediaan siswa dalam melakukan wawancara.
Solusi yang dilakukan peneliti selanjutnya adalah dengan melakukan
wawancara terhadap siswa FI yang sesuai kriteria pengelompokan tingkat
berpikir, melakukan pengerjaan tes tertulis yang lebih lengkap, dan bersedia
melakukan wawancara.

2.

Analisis Tingkat Berpikir Van Hiele terdiri atas 5 tingkat yang terdiri atas
tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 (deduksi informal),
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tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). Masing-masing tingkat berpikir
memiliki karakteristik kemampuan masing-masing. Dalam melakukan
analisis tingkat berpikir pada penelitian ini terdapat karakteristik tingkat
berpikir yang belum dapat terakomodir pada instrumen yang telah disusun.
Karakteristik tingkat berpikir yang belum dapat tergali secara lengkap pada
penelitian ini adalah karakteristik tingkat 4 (rigor) dan karakteristik tingkat 3
(deduksi). Ada beberapa alasan mengenai hal ini. Pertama, karakteristik
tingkat 4 (rigor) jarang dicapai oleh siswa SMA karena menekankan pada
perbandingan dan perbedaan yang terdapat pada sistem aksioma dalam
geometri, sehingga karakteristik tingkat 4 ditiadakan. Kedua, pertanyaan yang
memunculkan karakteristik pada tingkat 3 kurang dapat terlihat pada soal
yang telah disusun peneliti pada permasalahan aplikasi jarak. Padahal dalam
soal yang telah dikonstruk peneliti tersebut sebenarnya dapat memunculkan
penjelasan (solusi) yang dapat mengakomodir karakeristik tingkat berpikir
pada tingkat 3.
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BAB V
KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat berpikir siswa SMA
berdasarkan teori van Hiele pada materi dimensi tiga ditinjau dari gaya kognitif
FD dan FI dapat disimpulkan bahwa:
1.

Deskripsi tingkat berpikir subyek dengan kategori gaya kognitif FD adalah
sebagai berikut:
a. Subyek SDA berada pada tingkat berpikir visualisasi (tingkat 0) dengan
indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar dan berpotongan berdasarkan gambar.
b. Subyek SDB dan SDC berada pada tingkat berpikir yang sama, yaitu
tingkat berpikir pra analisis (tingkat 1 yang belum sempurna) dengan
indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar, berpotongan, dan bersilangan berdasarkan
gambar.

2.

Deskripsi tingkat berpikir subyek dengan kategori gaya kognitif FI adalah
sebagai berikut:
a. Subyek SIA berada pada tingkat berpikir visualisasi (tingkat 0) dengan
indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar berdasarkan gambar. SIA dapat mengidentifikasi
kedudukan garis berpotongan berdasarkan gambar pada kedudukan
tertentu saja, karena pengidentifikasian kedudukan garis berpotongan
yang dilakukan subyek tidak lengkap.
b. Subyek SIB berada pada tingkat berpikir analisis (tingkat 1) dengan
indikator kemampuan yang muncul adalah subyek dapat mengidentifikasi
kedudukan garis sejajar, berpotongan, dan bersilangan berdasarkan
gambar. Pemahaman konsep dari kedudukan garis sejajar dan bersilangan
yang dimiliki subyek tidak sebatas pada tampilan gambar dan mencapai
tingkat analisis karena subyek mengerti bahwa kedudukan garis sejajar
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dan berpotongan sebidang sedangkan kedudukan garis yang bersilangan
tidak sebidang. Pada persoalan yang berkaitan dengan penentuan jarak
titik ke garis, SIB dapat menentukan proyeksi titik ke garis.
c. Subyek SIC berada pada tingkat pra deduksi informal (tingkat 2 yang
belum sempurna) dengan kemampuan indikator yang muncul adalah
subyek

dapat

mengidentifikasi

kedudukan

garis

yang

sejajar,

berpotongan, dan bersilangan berdasarkan gambar, subyek dapat
menyebutkan alasan mengenai kedudukan garis berdasarkan letak
bidangnya, dan SIC dapat membuat kesimpulan dengan memberikan
penjelasan informal berdasarkan informasi yang diberikan.

B. Implikasi
Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat berpikir siswa SMA
berdasarkan teori van Hiele pada materi dimensi tiga ditinjau dari gaya kognitif
FD dan FI

dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai

berikut:
1.

Implikasi Teoritis
Secara teoritis, berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa untuk kategori gaya
kognitif yang sama tidak selalu memiliki tingkat berpikir yang sama. Hal ini
bisa menjadi dasar untuk menggali informasi lebih dalam mengenai
karakteristik tingkat berpikir van Hiele untuk spesifikasi ketrampilan visual,
verbal, logical, drawing, dan apllied yang bersifat hierarkis pada masingmasing kategori gaya kognitif.

2.

Implikasi Praktis
a. Subyek FI memiliki keunggulan secara verbal baik dalam memahami
permasalahan

kompleks

atau

menjelaskan

suatu

konsep

untuk

penyelesaian masalah dibandingkan subyek FD. Secara praktis guru dapat
menjelaskan materi dimensi tiga yang berisi konsep-konsep abstrak
(konsep yang tidak selalu dimulai dari tingkat 0) secara deduksi kepada
siswa FI, tetapi penjelasan secara deduksi tersebut belum tentu dapat
dimengerti siswa FD dengan baik. Pada kondisi ini guru dapat membantu
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siswa

FD

dengan

memberikan

soal-soal

yang

bervariatif

dan

memanfaatkan kemampuan siswa FI untuk menyelesaikan soal pada awal
pembelajaran sebagai stimulus bagi siswa FD yang cenderung melakukan
pendekatan penonton (melihat contoh). Kemudian guru dapat mengecek
pemahaman siswa FD melalui soal-soal lain yang memberikan peluang
siswa FD untuk menjelaskan jawabannya secara verbal, sehingga baik
siswa FI maupun FD sama-sama dapat saling membantu untuk mencapai
tingkat berpikir yang lebih tinggi.
b. Berdasarkan penelitian ini terlihat bahwa subyek FI cenderung dapat
memberikan penjelasan dengan mengaitkan konsep-konsep yang telah
mereka miliki untuk menyelesaikan soal, terlepas dari apakah hasil akhir
yang diberikan benar atau salah. Secara praktis, guru perlu membekali
siswa dengan definisi atau pernyataan verbal dari suatu konsep yang
sesuai dengan fungsinya (kebenaran pragmatis). Bekal ini dapat
membantu siswa FI dalam memberikan argumen logis dengan dasar yang
tepat untuk menyelesaikan masalah, sehingga hasil akhir bukan mengarah
pada munculnya miskonsepsi siswa tetapi tercapainya tingkat berpikir
yang lebih tinggi dengan karakteristik pemahaman yang utuh.

C. Saran
Berdasarkan hasil penelitian tentang tingkat berpikir siswa SMA
berdasarkan teori van Hiele pada materi dimensi tiga ditinjau dari gaya kognitif
FD dan FI dapat disampaikan saran untuk guru dan peneliti sebagai berikut:
1. Guru
a. Supaya siswa dapat memahami materi geometri dengan pengertian,
pembelajaran geometri yang disampaikan guru harus sesuai dengan tingkat
berpikir siswa. Guru dapat memberikan materi dan soal berdasarkan urutan
tingkat kesukarannya, mengingat materi pada dimensi tiga banyak
melibatkan gambar, simbol, dan konsep abstrak. Penjelasan materi dan
permasalahan yang diberikan guru dapat dimulai dari tingkat paling mudah
sampai dengan tingkat yang paling rumit dan kompleks, sehingga siswa
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dapat memahami sistem relasi dari lingistic symbol yang terkandung

memanfaatkan model pembelajaran van Hiele karena terbukti dapat
meningkatkan kemampuan komunikasi geometris dan dapat membantu
siswa menuju tingkat pemahaman yang lebih tinggi.
b. Guru sebaiknya membekali diri dengan pengetahuan tentang kebenaran
pragmatis (kebenaran suatu pernyataan yang didasarkan atas manfaat atau
kegunaan dari intensi pernyataan itu) ketika menyampaikan suatu konsep
atau definisi, sehingga siswa FI maupun FD juga memiliki bekal dengan
dasar yang tepat dalam memberikan argumen untuk mencapai tingkat
berpikir deduksi informal.
2. Peneliti
Peneliti lain yang tertarik dengan penelitian ini dapat melakukan
penelitian lebih lanjut tentang karakteristik tingkat berpikir van Hiele dalam
spesifikasi ketrampilan visual, verbal, drawing, logical dan applied pada
masing-masing kategori gaya kognitif dengan merujuk pada modifikasi yang
dirumuskan Hoffer (1981).
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