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Abstrak—Meskipun geometri dapat divisualisasikan dengan gambar, penelitian 

NCTM menyebutkan bahwa masih banyak siswa yang kesulitan dalam belajar 

geometri. Peneliti kemudian melakukan analisis kesulitan siswa dalam mempelajari 

geometri di kelas VII SMP. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut 

mengenai kesulitan siswa dalam menyelesaikan permasalahan geometri terutama pada 

pokok bahasan sifat sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang berpotongan 

dengan garis lain. Analisis dilakukan dengan memberikan tes tertulis berjumlah 3 soal 

dan wawancara kemudian menganalisis hasil tes dan hasil wawancara dengan siswa. 

Hasil analisis menunjukkan bahwa siswa cenderung menjawab permasalahan dengan 

alasan dan bukti yang tidak tepat. Mayoritas siswa mengeneralisasi (overgeneralize) 

pernyataan suatu obyek sebagai garis sejajar dan tegak lurus dengan gambar semata 

tanpa mempertimbangkan sifat-sifat seperti yang telah diajarkan pada level 

sebelumnya. Selain itu, siswa tidak mampu menggunakan sifat-sifat garis yang telah 

dipelajari. Pada teori geometri Van Hiele, penemuan ini mengarahkan pada 

kesimpulan bahwa sebagian besar siswa yang mengalami kesulitan dalam 

mempelajari geometri disebabkan karena siswa terjebak pada visualisasi pada tahap 

atau level 0 Visualisasi. Sedangkan materi pada sekolah menengah pertama 

memberikan persoalan geometri pada level yang lebih tinggi.  

Kata kunci: Geometri, Analisis Kesulitan, Visualisasi Geometri  

I. PENDAHULUAN 

Geometri merupakan salah satu bagian dari ilmu matematika yang mempelajari titik, garis, bangun, 

hubungan antara garis, panjang, luas, volume, dan lain-lain (Baykul dalam Biber, 2013). Geometri juga 

mempelajari bentuk dan struktur bentuk serta kaitan antara satu bentuk dengan bentuk lainnya. Dengan 

kata lain, geometri melatih siswa dalam menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lainnya. Dalam 

menjawab suatu permasalahan geometri siswa dituntut untuk dapat menggunakan konsep-konsep 

geometri yang telah dipelajari sebelumnya. Oleh karena itu, siswa dapat menganalisa dan memberikan 

alasan yang tepat menurut teori-teori geometri terkait. Oleh karena itu pembelajaran geometri dikatakan 

dapat melatih kemampuan siswa dalam memberikan alasan (reasoning) dan membuktikan (proving). 

Meskipun geometri telihat lebih mudah dipelajari karena mempelajari bentuk-bentuk yang visual 

bukan abstrak seperti kebanyakan materi ajar matematika, akan tetapi masih banyak siswa yang 

mengalami kekeliruan dan kesulitan dalam belajar geometri (NCTM dalam Biber, 2013). Hal ini 

dikarenakan konsep-konsep dalam geometri saling terhubung satu dengan yang lain sehingga apabila satu 

konsep tidak dipahami dengan baik akan mengakibatkan kesalahan dan atau kesulitan pada materi 

selanjutnya. Sebagai contoh: apabila siswa mengalami kesulitan atau kesalahan pemahaman dalam 

menentukan besar sudut, maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pada 

sudut garis paralel, bangun ruang, dan bangun datar. Hal ini dikarenakan materi-materi lanjutan tersebut 

membutuhkan kemampuan dasar (prior knowledge) berupa kemampuan menentukan besar sudut. Dapat 

dibayangkan apabila siswa gagal atau mengalami kesalahan pemahaman pada satu konsep dalam 

pembelajaran geometri maka siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan pada 

topik geometri selanjutnya. 

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa terdapat kesulitan pada pokok bahasan 

sudut dan garis yang dipelajari di kelas VII SMP di Indonesia. Biber (2013) menyebutkan bahwa siswa 

cenderung menjawab permasalahan menentukan besar sudut dengan tidak menggunakan sifat-sifat sudut 

yang terbentuk dari dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis lain. Padahal materi tersebut telah 

diajarkan pada siswa. Dengan tidak menggunakan sifat-sifat sudut maka jawaban yang siswa berikan 
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menjadi tidak sesuai dengan harapan dimana siswa dapat memberikan alasan dan bukti berdasarkan sifat 

sudut pada garis sejajar. Biber (2013) menambahkan bahwa siswa cenderung mengeneralisasikan 

(overgeneralize) sifat-sifat sudut yang telah diajarkan, sehingga siswa tidak tahu secara pasti alasan 

mengapa dua buah sudut memiliki besar sudut yang sama. Siswa cenderung belajar dengan teknik 

menghafal sehingga kurang mengerti konsep yang sesungguhnya.  

Untuk menanggulangi kesulitan siswa pada pembelajaran geometri selanjutnya, maka sebaiknya guru 

dapat menganalisa sejak dini kesulitan-kesulitan yang dialami siswa. Hal ini dikarenakan pada setiap 

jenjang kelas pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA), terdapat 

pokok bahasan geometri yang harus dipelajari oleh siswa SMP dan SMA. Oleh karena itu sebaiknya guru 

menganalisa kesulitan siswa dalam mempelajari geometri sejak siswa berada pada jenjang paling bawah 

yaitu kelas VII SMP.  Oleh karena itu, makalah ini akan membahas kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa dalam mempelajari geometri pada jenjang SMP kelas VII di sebuah sekolah swasta di Surakarta. 

Dengan melakukan analisa kesulitan siswa pada geometri di kelas VII SMP, diharapkan guru-guru 

dan tenaga pendidik yang menemukan masalah serupa dapat menjadikan analisa ini sebagai acuhan 

penyelesaian masalah. Selain itu, guru dapat menanggulangi kesulitan-kesulitan siswa dengan 

memperhatikan hasil dari analisis ini.   

Berdasarkan penelitian, siswa cenderung tidak menggunakan sifat sudut pada garis sejajar yang 

dipelajari dan mengeneralisasikan sifat sudut pada garis sejajar yang dipelajari. Hal ini dapat berakibat 

pada kesulitan dalam menyelesaikan persoalan geometri. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis 

terhadap kesulitan siswa belajar geometri kelas VII SMP, guna menjawab pertanyaan berikut: 

1. Kesulitan apa saja yang siswa alami dalam menyelesaikan persoalan geometri pada topik 

bahasan sifat sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar yang berpotongan dengan garis lain? 

2. Bagaimana alternatif solusi yang dapat ditempuh guna menangani permasalahan ini?  

Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa kelas VII 

pada topik geometri terutama pada pokok bahasan menentukan besar sudut pada garis sejajar. Selain itu, 

penulisan akan membahas kesulitan-kesulitan tersebut untuk mengetahui alternatif solusi yang dapat 

digunakan. 

Manfaat dari penulisan ini adalah untuk memberikan alternatif solusi pembelajaran geometri teutama 

pada pokok bahasan menentukan besar sudut yang terbnetuk dari dua garis paralel yang berpotongan 

dengan garis lain. Hasil dari analisis kesulitan ini dapat digunakan sebagai acuhan dalam merancang 

pembelajaran agar tidak terjadi miskonsepsi yang menuju pada kesulitan tersebut.  
 

II. ISI 

A. Penentuan Subyek 

Populasi pada makalah analisis kesulitan siswa ini adalah siswa kelas VII di sebuah SMP Swasta di 

Surakarta. Sedangkan sampel yang diambil guna memperoleh data kesulitan siswa adalah 3 orang siswa 

yang mewakili siswa berkemampuan tinggi dalam matematika, siswa yang berkemampuan sedang, dan 

siswa yang berkemampuan rendah. Pengakategorian kemampuan disusun berdasarkan rata-rata hasil tes 

matematika siswa. Sampel dari kategori kemampuan tinggi disebut sebagai S1, kemudian sampel dari 

kategori sedang disebut sebagai S2, dan sampel dari kategori rendah disebut sebagai S3.  

B. Instrumen 

Instrumen pada analisis kesulitan siswa ini adalah 3 buah soal yang disusun berdasarkan pokok 

bahasan menentukan besar sudut yang terbentuk dari dua garis paralel yang berpotongan dengangari lain. 

Berikut adalah ketiga soal tersebut beserta jawabannya.  

a. Soal 1 

Soal:  “ Find the     , if line ED and BA are parallel” 
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Jawaban:  

 

Karena       berseberangan dalam dengan  

      maka besar sudut keduanya sama, 

Sehingga                     
Karena BCA merupakan sebuah segitiga yang 

jumlah besar sudutnya 180° maka  

                      
Sehingga                    

 

 

b. Soal 2 

Soal:   “Find the angle BCB, if line ED is parallel to line BA” 

 

 

Jawaban:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
                   
                   
                      
 

 

 

c. Soal 3  

Soal:   “Find the angle EBA, if line EF is parallel to line CA” 

 

Jawaban: 

 

 

 
 

Untuk menentukan besar EBA,      atau DEB harus 

dicari terlebih dahulu. 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari penelitian ini adalah analisis terhadapa jawaban siswa dan analisis wawancara dengan siswa 
mengenai kesulitan belajarnya. Berikut adalah analisis dari penelitian ini   

A. Jawaban Tertulis dan Analisis 

Setelah dilakukan tes tertulis pada siswa kelas VII SMP SWASTA Surakarta, diperoleh data jawaban 

siswa serta analisisnya sebagai berikut:  

a. S1 

S1 tidak melakukan kesalahan pada tes kali ini. Dari hasil tes terlihat bahwa S1 (Gambar 1) 

memahami benar bagaimana menggunakan sifat sudut untuk menentukan besar sudut.  

 

GAMBAR 1. HASIL PEKERJAAN S1 

 

GAMBAR 2. HASIL PEKERJAAN S2 

 

b. S2 

Meskipun ketiga jawaban akhir (Gambar 2) pada pekerjaan S2 benar, akan tetapi apabila dilihat 

lebih detil, S2 melakukan 3 kesalahan. Kesalahan pertama terlihat pada K1S2 yaitu S2 

mengilustrasikan bahwa terdapat garis tegak lurus yang menghubungkan titik D dan B padahal tidak 

terdapat informasi yang menyatakan bahwa titik D dan B tegak lurus. Meskipun pada akhirnya S2 

mendapatkan jawaban yang sama dengan kunci jawaban, akan tetapi siswa diduga mengalami 

kesulitan dalam memahami sifat sudut dan terjebak pada visualisasi geometri. Diduga siswa tidak 

mengetahui secara mendalam bahwa pada geometri siswa tidak dapat sembarangan menyatakan garis 

paralel ataupun tegak lurus apabila tidak ada informasi yang menyebutkan hal serupa.  

Kesalahan berikutnya yaitu K2S2 adalah kekurangtepatan dalam menggunakan cara penyelesaian 

masalah. Siswa diminta untuk menyelesaikan soal menggunakan sifat sudut pada garis sejajar yang 

sudah dipelajari, akan tetapi siswa menjawab menggunakan logika garis tegak lurus. Meskipun siswa 

telah diajarkan sifat sudut pada garis sejajar seperti sudut sehadap, berseberangan, dan lain-lain, siswa 

lebih memilih untuk menggunakan konsep sudut tegak lurus. Hal ini diduga karena siswa belum 

memahami konsep sifat sudut sehingga terjebak pada visualisasi gambar geometri.  

Kesalahan selanjutnya yang dialami oleh S2 terlihat pada K3S2 yang mana siswa menuliskan 

jumlah sudut pada bangun segi empat. Siswa diduga memilih menggunakan konsep jumlah sudut pada 

bangun segi empat yaitu 360
o
 daripada konsep sifat sudut pada garis sejajar. Meskipun siswa 

mendapatkan jawaban yang benar, namun cara yang diberikan siswa dalam mengerjakan terllihat 

membingungkan. Diduga siswa tidak dapat mengaplikasikan sifat sudut pada garis sejajar 

c. S3 
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Hampir serupa dengan S2, S3 memberikan jawaban akhir (Gambar 3) yang tepat pada setiap soal. 

Akan tetapi pada cara pengerjaannya, S3 melakukan beberapa kesalahan. Pada lembar jawaban pada 

K1S3 siswa melakukan kesalahan dengan membuat garis tegak lurus antara titik B dan D. Diduga S3 

menganggap bahwa titik B dan D tegak lurus sehingga S3 dapat menghitung sudut-sudut dalam 

segitiga. Hal ini menunjukkan dugaan bahwa siswa terjebak pada visualisasi geometri, sehingga siswa 

tidak dapat menjawab menggunakan sifat- sifat sudut.  

Kemudian pada K2S3, S3 terlihat menjawab soal hanya dengan melakukan komputasi terhadap 

angka-angka yang tertera pada soal. S3 tidak dapat menampilkan alasan yang jelas terhadap cara 

pengerjaan. Diduga S3 mengalami kesulitan dalam mengaplikasikan sifat sudut pada garis sejajar. 

 

 

GAMBAR 3. HASIL PEKERJAAN S3 

Pada K3S3, S3 melakukan kesalahan dengan menuliskan besar sudut yang berbeda padahal pada 

sudut tertera simbol yang sama yang mengartikan besar kedua sudut adalah sama. Diduga bahwa S3 

mengalami kesulitan dalam menganalisis sudut dengan tanda-tanda tertentu.  

 

B. Hasil Wawancara dan Analisis  

a. Wawancara dengan S1 

Dikarenakan pada pekerjaan S1 tidak terdapat kesalahan yang berarti, maka wawancara dilakukan 

untuk mengetahui cara berpikir S1 dalam menjawab soal. Berikut adalah kutipan wawancara dengan 

S1. 

TABEL 1. WAWANCARA S1 

Pembicara  Kutipan wawancara Kode 

P Hi boy, can you tell me how to solve this problem? (menunjuk pada soal 

nomor 8 yang merupakan soal pertama pada makalah ini)  

 

S1 This one miss? Em, I draw the ilustration line so I can say that this angle 

(sudut yang diketahui: 50°) is equal with this angle (sudut dalam 

berseberangan: 50°) 

S1B1: Mengaplikasikan 

sifat sudut berseberangan 

P And then?   

S1 Then, because this is triangle so the sum is 180°. It means that this angle 

(menunjuk sudut yang tidak diketahui dalam segitiga) is 90°. Because this is 

straight angle so the other angle is 90° 

S1B2: Mengetahui sifat 

sudut berpelurus 

P Ok, do you have difficulties in solving this problem?  
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S1 Em, yes miss. At the first, I’m confuse how to do. But then after you remind 

us to use properties of angle, I got the idea.  

S1M1: Mengalami 

kebingungan untuk 
menyelesaikan soal 

P Ok, so it’s not easy ya at the first cause you need to find the idea to solve.   

P How about this number (soal nomor 9 yang merupakan soal kedua)? Please 

share me your idea in solving. 

 

S1 Oh this is easy miss. Just extend this line. So this angle will be equal with 

this (menunjuk sudut yang sehadap), and then find the inner angle and last 

substract 180° with this angle and angle.   

S1B3: mengetahui sifat 

sudut sehadap dan sudut 

dalam segitiga 

P  Ok, it is easy for you then. How about number 3?  

S1 Ah this is quite difficult Miss. At the first I  think this line and this are 

parallel 

S1M2: miskonsep garis 

parallel 

P Which line?   

S1 DC and EB  

P Why do you think so?  

S1 Because they look likes parallel  

P But then your answer is different, did you change your mind?  

S1 Yeah. When I ask you about this, you ask me back ‘is there any information 

which said so’ and then I realized that once there is no information so we 

cannot say that they’re parallel line.  

 

P Ok, so what is your step to solve this?  

S1 First I should know this acute angle (menunjuk pada sudut lancip yang diberi 

tanda)   

 

P Why?  

S1 Ya because this double angle will equal with the unknown angle (sudut yang 

ditanyakan) 

 

P And then how to find it?  

S1 This is miss. Extend line ED so we could find the angle by 180° - 65° - 95°. 
So I got 30°. Double it so we got 60°. And last it will equal with the 

unknown angle.  

S1B4: tahu sudut 
berseberangan, 

berpelurus dan segitiga  

Berdasarkan hasil wawancara dengan S1, diketahui bahwa S1 sudah memahami konsep-konsep 

garis dan sudut pada garis paralel. Hal ini dapat dilihat pada kode S1B1 – S1B4. Akan tetapi pada 

wawancara S1 mengungkapkan kesulitan yang dialaminya. Dapat dilihat pada S1M1, S1 mengaku 

bingung dalam mengerjakan soal karena tidak memiliki ide dalam mengerjakan soal, namun ketika 

guru mengingatkan untuk menggunakan sifat sudut pada garis sejajar, S1 kemudian mengerti 

bagaimana cara menyelesaikannya. Pada S1M2, siswa terjebak pada visualisasi geometri garis sejajar. 

S1 menyimpulkan bahwa dua garis sebagai garis sejajar karena terlihat sejajar. Hal ini sering terjadi 

pada siswa dimana siswa mudah mengatakan dua buah garis tegak lurus ataupun sejajar dengan hanya 

melihat posisi dan letak. Padahal pada geometri, letak ataupun bentuk benda tidak dapat dijadikan 

dasar dalam menyimpulkan hubungan garis, sudut, maupun bentuk.  

 

b. Wawancara dengan S2 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman siswa pada materi dan 

menganalisis dugaan kesalahan dan miskonsepsi, maka dilakukan wawancara dengan S2 sebagai 

berikut: 

 

TABEL 2. WAWANCARA S2 

Pembicara  Kutipan wawancara Kode 

P Hi, can I ask some questions?   

S2 Yes Miss. Please   

P I am qurious about your way of thinking in solving this problem 

(menunjukkan soal nomor 8 pada lembar kerja S2). Would you share how to 

solve this problem? 

 

S2 Em, a moment Miss. . . Em, I draw this perpendicular line so I know that this 
130 is consist of 90 and 40. Then for another angle is 50 because we know 

this angle complementary with 40. After that, because this is triangle so we 

got the unknown angle as 90. 

S2S1: Menyatakan 
garis tegak lurus 

padahal garis belum 

tentu tegak lurus 

P My question. Why you draw this perpendicular angle?  

S1 To make it become triangle so I can find the unknown angle  

P Are you sure that they meet one point to the other exactly as right angle?  

S1 Em, i think so.  

P Do we have information saying that they are perpendicular to each other  

S1 No miss. I got this idea because they’re look like perpendicular S2S2: menyatakan 
tegak lurus karena 
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terlihat tegak lurus 

P Fine. So you pretend that they are perpendicular.   

S1 Em, cannot ya miss? (terbata-bata/ragu)  S2S3: Merasa bingung 
menyatakan tegak lurus 

atau bukan 

P Em. Let’s discuss later. Now, for question number 9. How to solve this?  

S1 Oh this one. I made a perpendicular line so I could find this angle as 25. I 
made perpendicular line to another side so I got 80.  

S2S4: Menggunakan 
konsep tegak lurus 

P Then?  

S1 Because they are suplementary, so the unknown angle is 75  

P Why you like to use perpendicular?  

S1 Becuse for me it is easier to solve the problem  

P That was awesome actually, but why don’t you use the properties of parallel 

line? 

 

S2 Em, once comes to mind is using the perpendicular. So I don’t apply the 
properties 

 

P So, it because which you choose faster way.  

S2 I’ll say  

P Ok. For the last question. Tell me your way to solve this problem?  

S2 This one I got 30 so 30+30, I got 60. This angle of 60 is equal to the unknown 
angle 

 

P In here, you write 360 – the sum of angle. Where is this come from?  

S2  Well I thought about the sum of this quadrilateral. Their sum of angle is 360 S2S5: menggunakan 

jumlah sudut segiempat  

P Oh I see. So you count the quadrilateral angle. But, it stopped and you use 
another way. Why? 

 

S2 Because I’m not sure about it so I ask friend and he said like this so I do this.   

P So, it’s not your pure working then?  

S2 Em, yes  

P Ok thank you.   

 Berdasarkan hasil wawancara dengan S2, dapat diketahui bahwa S2 memiliki beberapa 

kesulitan. Kesulitan yang pertama adalah S2 siswa terjebak pada visualisasi gambar duat titik yang 

terlihat tegak lurus. Pada kode wawancara S2S2, S2 menyatakan bahwa dua buah titik pada dua garis 

dapat dihubungkan secara tegak lurus karena terlihat tegak lurus. Selain itu S2 kerap menggunakan 

konsep garis tegak lurus karena merasa lebih cepat daripada menggunakan sifat sudut.  

 Disamping itu, siswa memilih untuk menggunakan jumlah sudut pada segiempat karena fokus 

pada bentuk bangun segiempat yang nampak. Namun pada wawancara terlihat bahwa siswa tidak 

mengerjakan berdasarkan pada pemikiran sendiri. Sehingga analisa tidak dapat dilakukan lebih dalam.  

 

c. Wawancara dengan S3 

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai pemahaman siswa pada materi dan 

menganalisis dugaan kesalahan dan miskonsepsi, maka dilakukan wawancara dengan S3 sebagai 

berikut: 

TABEL 3. WAWANCARA S3 

Pembicara  Kutipan wawancara Kode 

P Hi, could you tell me your way in solving this question 

(menunjuk soal nomor pertama)  

 

S3 I made perpendicular line so I find this angle 50 and this angle 
40. Sum of angle in triangle is 180, so I got 90 for the unknown 

angle 

 

P My question, are you sure that this point to this point are 

perpendicular to each other? 

 

S3 Em, yes miss. Because it is straight   

P Which information saying there were straight?  

S3 None Miss, but then if we see it, it is perpendicular S3K1: Menyatakan bahwa titik 

tegak lurus karena terlihat tegak 
lurus 

P So you are saying that they are perpendicular because it seems 

perpendicular 

 

S3 Eh, (diam beberapa saat). I don’t know miss  

P What do you mean by you don’t know?  

S3 I thought that they are perpendicular cause it seems like that. 

But I’m not sure either 

S3K2: Tidak yakin dengan 

pernyataannya tentang mengapa 
tegak lurus 
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P OK then, let’s discuss the next number. How is it?  

S3 Em (diam beberapa saat), find the supplementary angle and then 
I got 75 

 

P Tell me the process of finding 75!  

S3 Em, wait a second. (diam beberapa saat). 180 – 25 – 80  

P Why 180 – 25 – 80  

S3 Em, why ... I thought it is triangle or I just do some 
computation. I forgot miss. 

S3K3: Menyatakan lupa 
bagaimana menjawab 

P  How could you forgot?  

S3 Hehe, I am not really understand this topic  

P So, can I say that you only compute the number because you 

didnot really understand? 

 

S3 I think so miss S3K4: mengiyakan bahwa dia 

mengerjakan soal dengan 

melakukan komputasi saja karena 
kurang mengerti 

P Ok, how about this number?  

S3 Miss this is difficult for me. I found 85 and 65 here so I found 

this is 30.  

 

P Then?  

S3 Then this is 30  

P Why this is 150?  

S3 Em, 180 – 30 miss  

P Did you recognize the symbol of those angle?  

S3 Em, (diam)  

P What?  

S3 Does it mean a similar angle miss?  K5S3: tidak yakin mendefiniskan 

simbol besar sudut yang sama 

P Yes   

S3 Ah! I was wrong then.   

 Berdasarkan kutipan wawancara dengan S3 pada tabel 2.3, diperoleh beberapa informasi 

mengenai pemahaman S3 pada soal-soal yang dikerjakannya. Terlihat pada K1S3, S3 menyatakan 

bahwa pada soal pertama dia menggambar garis tegak lurus karena kedua titik terlihat tegak lurus. Hal 

ini mengindikasikan bahwa siswa kurang memahami prinsip geometri yang mana titik, garis maupun 

bentuk tidak dapat didefinisikan sembarangan jika tidak terdapat informasi lebih lanjut.  

 Pada K2S3 dan K3S3, S3 tidak yakin dalam menjawab karena menyatakan masih kurang 

memahami materi. Pada K5S3, S3 menyatakan tidak memahami materi. Sedangkan pada K4S3, siswa 

menyatakan hanya melakukan komputasi terhadap angka dikarenakan dia masih kurang memahami 

materi.  

C. Pembahasan Hasil Analisis 

Hasil analisis dari jawaban tertulis siswa dengan wawancara siswa memiliki berbagai keterkaitan yang 

dapat dijadikan pendukung pada dugaan yang telah disampaikan. Berikut adalah hasil analisis jawaban 

tertulis dan wawancara pada masing-masing subyek penelitian: 

 

a. Subyek S1 

Pada hasil analisis subyek S1 tidak ditemukan kesalahan berarti pada lembar kerjanya sehingga 

diduga S1 telah memahami pokok bahasan sifat sudut. Hal ini juga nampak pada hasil wawancara 

dimana S1 menjelaskan cara penyelesaian soal secara runut dan sesuai dengan konsep. Akan tetapi 

terdapat  hal menarik yang diungkapkan pada wawancara. S1 mengakui sempat terjebak dengan 

visualisasi geometri yaitu S1 menganggap dua garis sejajar karena kelihatannya sejajar, atau dua buah 

garis terlihat tegak lurus karena pada gambar terlihat tegak lurus. Pada intinya, S1 masih kesulitan 

memahami bentuk bangun geometri karena terjebak pada visualisasi gambar.   

 

b. S2 

Pada jawaban tertulis S2 memiiki tiga buah kesalahan yaitu S2K1, S2K1, dan S2K3. Pada S2K1 

siswa menyatakan bahwa terdapat garis tegak lurus antara dua buah titik pada garis padahal tidak 

terdapat infomasi serupa. Diduga S2 terjebak pada visualisasi gambar seperti yang dialami S1. Hal ini 

diperkuat dari hasil wawancara, S2 menyatakan dua garis pada soal pertama tegak lurus, meskipun 

tidak ada informasi yang menyatakan garis tersebut tegak lurus. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa 

cenderung mengeneralisasikan bentuk geometri hanya berdasarkan visualisasinya semata.  
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Pada S2K2, siswa menggunakan konsep garis tegak lurus daripada menggunakan sifat sudut. 

Diduga siswa kurang familiar dalam mengaplikasikan sifat sudut pada garis sejajar. Pada wawancara, 

S2 menyatakan bahwa cenderung memilih menggunakan konsep garis tegak lurus karena S2 merasa 

lebih cepat menyelesaikan soal. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa memang belum familiar dalam 

mengaplikasikan sifat sudut pada garis sejajar karena pada dasarnya sifat sudut pada garis sejajar lebih 

cepat digunakan dalam menyelesaikan soal setipe.  

Pada S2K3, siswa cenderung menggunakan konsep jumlah sudut pada segiempat. Analisis pada 

kesalahan ini tidak dapat dilakukan secara mendalam karena siswa mengaku tidak menyelesaikan 

sendiri. Hal ini mengindikasikan bahwa siswa masih memiliki pemahaman yang kurang mengenai 

sifat sudut pada garis sejajar. 

 

c. S3 

Pada S3K1, siswa menggambarkan garis tegak lurus padahal tidak diketahui bahwasanya kedua 

titik tersebut merupakan titik yang tegak lurus. Diduga siswa belum memahami benar bahwa pada 

geometri, siswa tidak dapat mendefinisikan sembarangan titik, sudut, maupun bentuk. Pada 

wawancara, S3 menyatakan bahwa ia menganggap kedua titik pada garis bersifat tegak lurus karena 

terlihat tegak lurus meskipun tidak ada informasi yang menyatakan kedua titik tegak lurus.  

Pada S3K2, siswa tidak menuliskan secara jelas hasil perhitungannya. Diduga siswa hanya 

melakukan komputasi yang mengindikasikan kekurang-pahaman siswa pada materi. Pada wawancara 

siswa mengaku bahwa dirinya melakukan komputasi tanpa mengetahui secara pasti alasan komputasi 

tersebut. Siswa menyatakan masih belum memahami benar materi. 

Sedangkan pada S3K3, siswa menuliskan besar sudut berbeda pada dua sudut yang bertanda sama. 

Siswa belum memahami pengertian simbol tersebut. Hasil wawancara menyebutkan bahwa benar 

siswa tidak yakin mengenai pengertian simbol tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Bieber (2013) 

yang menyatakan bahwa siswa akan mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan permasalahan 

geometri apabila ada satu atau lebih konsep sebelumnya yang belum dimengerti. Padahal seharusnya, 

pengetahuan dasar ini telah dimiliki siswa sebelum kelas VII.  

Berdasarkan analisis masing-masing subyek yang telah dipaparkan, siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar geometri topik bahasan sifat sudut yaitu pada kemampuan siswa dalam 

mengidentifikasikan bidang geometri menggunakan sifat-sifat yang diketahui. Ketiga subyek terjebak 

dengan visualisasi gambar bentuk bidang geometri yang diberikan pada lembar kerja. Siswa 

cenderung mengeneralisasisakan bentuk bidang seperti garis tegak lurus, paralel, maupun sudut siku-

siku tanpa menggunakan informasi ataupun sifat-sifat yang telah dipelajari. Sehingga siswa terjebak 

pada gambaran bentuk semata. Hal tersebut menimbulkan kesalahan konsep yang mengarah pada 

kesalahan analisa dan jawaban siswa.  

Kesulitan siswa dalam belajar geometri ini dijelaskan dalam level pemahaman (level of 

undertanding) pada Model Van Hiele. Van Hiele menjelaskan terhadap lima level dalam belajar 

geometri yaitu level 0 Visualisasi, Level 1 Analisis, Level 2 Deduksi Informal (Informal Deduction), 

Level 3 Deduksi, dan Level 4 Rigor (Crowley, 1987). Van Hiele menambahkan siswa tidak dapat 

menuju level lebih tinggi apabila tidak berhasil menguasai level sebelumnya (Crowley, 1987). Pada 

makalah ini, siswa kesulitan menjawab soal karena siswa terjebak pada visualisasi bentuk geometri 

sehingga siswa gagal dalam menganalisa sifat-sifat sudut dan tidak dapat menjawab soal dengan baik. 

Apabila masalah ini tidak segera diselesaikan maka siswa akan terus mengalami kesulitan dalam 

mengidentifikasi bentuk pada tingkat belajar selanjutnya. Oleh karena itu, permasalahan kesulitan 

belajar ini perlu diselesaikan dengan langkah yang tepat.  

 

D. Alternatif Solusi yang Ditawarkan 

Berdasarkan analisis kesulitan yang dipaparkan pada subbab sebelumnya, diketahui bahwasannya 

siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal dikarenakan siswa terjebak pada visualisasi geometri. 

Hal ini dijelaskan pada Model Van Hiele bahwa siswa berada pada level 0 Visualisasi sehingga siswa 

gagal melakukan analisis sifa sudut. Pada Model Van Hiele juga dijelaskan alternatif solusi untuk 

mengatasi permasalahan ini. Solusi ini membimbing siswa untuk belajar dari satu level ke level lain 

dengan runut sehingga siswa dapat memperbaiki kesalahannya. Solusi Van Hiele disebut sebagai The 

Five Phase of Learning Geometry atau Lima Fase Belajar Geometry yang terdiri dari: (1) fase inkuiri, (2) 

fase orientasi langsung (direct orientation), (3) fase explication, dan (4) fase orientasi bebas (free 

orientation), dan (5) Integrasi (Van Hiele, 1958).  
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Pada fase Inkuiri, siswa dan guru berdiskusi mengenai pokok bahasan yang akan dipelajari. Sebagai 

contoh guru dapat bertanya mengenai apa yang siswa ketahui dari sifat-sifat sudut yang terbentuk dari dua 

garis paralel dan berpotongan dengan garis lain. Tujuan dari fase ini adalah (1) guru mengetahui 

pengetahuan dasar siswa mengenai materi yang akan dibahas, dan (2) siswa mengetahui apa yang akan 

dipelajari dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam belajar. Fase selanjutnya adalah orientasi 

langsung. Fase ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan pengetahuan mengenai 

pokok bahasan yang dipelajari. Aktivitas pada fase ini dapat berupa aktivitas menggambar bentuk 

geometri pada pokok bahasan. Sebagai contoh guru meminta siswa untuk menggambar dua garis sejajar 

yang berpotongan dengan garis lain. Pada kesempatan ini guru perlu menekankan bagaimana proses 

menggambar dua buah garis yang sejajar sehingga siswa mengetahui syarat – syarat garis yang sejajar 

serta sifatnya. Secara tidak langsung siswa akan mengetahui bahwa dua buah garis yang terlihat sejajar 

tidak memiliki cukup bukti bahawa kedua garis tersebut sejajar. Fase ketiga adalah explicitation. Pada 

fase ini guru memberikan kesempatan siswa untuk membangun dan menghubungkan pengetahuan yang 

telah siswa miliki pada pokok bahasan. Contohnya yaitu guru meminta siswa untuk menentukan sifat-

sifat sudut yang terbentuk dari dua garis sejajar dan berpotongan dengan garis lain. Siswa mulai 

mengamati serta menganalisis sudut-sudut yang terbentuk. Guru dapat memberikan bantuan bimbingan 

berupa sudut mana saja yang besarnya sama? Mengapa sudut tersebut memiliki besar yang sama? Pada 

fase ini guru membimbing siswa untuk lebih detil menganalisis sudut daripada hanya melihat dan 

menduga bahwa sudut-sudut tersebut memiliki besar yang sama. Kemudian pada fase orientasi bebas, 

siswa diberikan lebih banyak contoh permasalahan serupa sehingga siswa dapat mengaplikasikan 

pengetahuannya. Pada fase terakhir yaitu fase integrasi, siswa diminta untuk menyelesaikan permasalahan 

yang lebih kompleks untuk menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya.  

 

IV. SIMPULAN 

Analisis kesulitan siswa dalam belajar geometri pokok bahasan sifat sudut yang terbentuk dari dua 

garis sejajar yang berpotongan dengan garis lain ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan permasalahan geometri dikarenakan siswa terjebak pada visualisasi/gambar bidang 

geometri. Siswa cenderung mengeneralisasikan sifat-sifat geometri pada bidang geometri yang kurang 

tepat, sebagai contoh siswa menganggap garis tegak lurus karena terlihat tegak lurus semata, atau siswa 

menggangap garis sejajar karena terlihat sejajar dan tidak berpotongan. Kekeliruan siswa dalam 

mengidentifikasikan bangun geometri ini membuat siswa tidak dapat menganalisis permasalahan secara 

benar sehingga siswa tidak dapat menjawab permasalahan dengan tepat. Kesulitan siswa ini dijelaskan 

dalam Level of Understanding Geometry Model Van Hiele yang terdiri dari level visualisasi, analisis, 

deduksi informal, deduksi, rigor. Pada model ini dijelaskan bahwa siswa yang terjebak pada visualisasi 

geometri akan sulit menganalisis permasalahan geometri karena tidak memiliki kemampuan yang tepat 

dalam menganalisis.  

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dapat digunakan The Five Phase of Learning Geometry yang 

terdiri dari fase inkuiri, oreintasi langsung, explicitation, orientasi bebas, dan integrasi. Fase-fase belajar 

ini dibuat sesuai dengan level pemahaman geometri sehingga siswa dapat belajar geometri dengan runut 

dan melewati setiap tahap pemahaman geometri dengan baik. Pada pokok bahasan sifat sudut, guru dapat 

menerapkan fase belajar ini sebagai salah satu alternatif solusi untuk menanggulangi kesulitan belajar 

siswa yang terjebak pada visualisasi geometri. 
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