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Abstrak 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan peserta didik 

dalam menyelesaikan soal dan faktor-faktor yang mempengaruhi peserta 

didik dalam menyelesaikan soal garis dan sudut. Penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian dianalisis diperoleh: Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kemampuan Peserta didik kelas VII SMP I Wali 

Songo Sooko Mojokerto dalam menyelesaikan soal materi  garis dan 

sudut adalah sebagai berikut: Memahami soal yang diberikan dengan 

membaca berulang-ulang sampai benar-benar  faham, belajar rutin setiap 

hari, sering latihan mengerjakan soal-soal, aktif mengikuti pembelajaran, 

berani bertanya ketika kurang faham. Peserta didik tidak tergesa-gesa 

dalam menyelesaikan soal, sehingga teliti pada jalan hitungan. 

 

Kata Kunci : Analisis, Kemampuan, menyelesaikan soal, 

 

Abstract 
The purpose of this study was to determine the ability of solving problem 

students in solving the lines and angles and the factors that affect the 

ability of solving problem students in solving the lines and angles This 

research is a descriptive study with a qualitative approach. The results 

obtained were analyzed: Factors that influence the ability of SMP 

Learners class I Wali Songo Sooko Mojokerto in solving the material and 

the angle of the line is as follows: Understanding the given problem by 

reading over and over again until completely understand, learn a routine 

every day, often working practice questions, actively participating in 

learning, dare to ask when less ideology. Learners are not in a hurry to 

solve problems, so carefully on the road count. 
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Kemampuan matematika yang harus dimiliki peserta didik yaitu kemampuan 

pemahaman, penalaran, komunikasi, pemecahan masalah dan koneksi antar pokok 

bahasan, sehingga peserta didik dapat menggunakan matematika secara maksimal. 

Salah satu kemampuan dasar dalam matematika yang penting untuk dimiliki peserta 

didik adalah kemampuan pemecahan masalah, peserta didik diharapkan mampu 

menggunakan pengetahuan serta keterampilan yang sudah dimiliki untuk diterapkan 

pada penyelesaian masalah yang dihadapinya. Dengan demikian, pemecahan masalah 

yang disajikan fokus dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Cooney (Gani, 2005:22), “Pemecahan masalah sebagai proses 

menerima masalah dan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. pemecahan 

masalah merupakan inti dalam pembelajaran matematika khususnya pada motivasi 

peserta didik.”    

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang 

berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, dan kejadian serta masalah-masalah 

yang terjadi pada saat penelitian dilakukan (Sudjana, 2001:64), metode penelitian 

deskriptif kualitatif yaitu metode penelitian yang menekankan pada observasi  di 

lapangan dan ditanya dianalisa dengan cara non-statistik meskipun tidak selalu harus 

menggunakan angka. 

        Menurut Sunarto (2001: 154) peneliti merupakan instrumen yang utama dalam 

penelitian kualitatif karena peneliti sangat menentukan perolehan informasi yang 

diperoleh. Oleh karena itu, peneliti harus bersikap objektif pada saat tes maupun 

wawancara agar data yang diperoleh akurat. 

Instrumen bantu: 

1. Soal tes 

         Dalam suatu proses evaluasi, tes merupkan alat ukur keberhasilan peserta 

didik memahami soal. Soal tes dalam penelitian ini berupa 4 butir soal garis 

dan sudut yang dibuat oleh peneliti dan divalidasi oleh peneliti dengan bantuan 

guru kelas VII SMP I Wali Songo Sooko Mojokerto. 

2. Pedoman Wawancara     
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       Wawancara dilakukan sesuai dengan pedoman wawancara yang berisi 7 

inti pertanyaan yang kemudian dikembangkan oleh peneliti pada saat 

wawancara dilakukan.  

 (Arikunto, 2003:30). Teknik wawancara merupakan percakapan dengan maksud 

tertentu. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh 

data-data pendukung peneliti. 

Sunarto (dalam Ontang, 2011), reduksi data bertujuan untuk menajamkan, 

menfokuskan, mengabstraksikan, dan menstranformasikan data mentah yang diperoleh 

di lapangan menjadi data bermakna. Reduksi data adalah proses penyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan data yang diperoleh, dan membuang data yang tidak 

perlu atau kurang relevan pada hasil wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti 

menyederhanakan hasil wawancara yang berupa percakapan dengan cara membuang 

data-data yang tidak relevan. Hasil yang diharapkan adalah untuk mengetahui 

kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal garis dan sudut, 

 

Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini akan membahas hasil temuan-temuan yang diperoleh. Deskripsi 

yang diuraikan ditujukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses validasi 

ditujukan untuk mengetahui layak dan tidaknya instrumen penelitian digunakan. Revisi 

hanya pada konteks kalimat bukan pada materi yang mempengaruhi tujuan penelitian. 

Setelah guru menyampaikan materi garis dan sudut kelas VII SMP I Wali Songo 

Sooko Mojokerto, peserta didik  diberi tes 5 butir uraian pada materi pokok garis dan 

sudut. Lembar jawaban peserta didik dianalisis dan diperoleh data tentang kemampuan 

pemecahan masalah peserta didik kelas VII SMP I Wali Songo Sooko Mojokerto dalam 

menyelesaikan soal materi garis dan sudut. 

Tes pengukur kemampuan pada kelas VII SMP I walisongo untuk tiap item soal 

sebagai berikut: 
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Tabel 1. Hasil Analisis Kemampuan Peserta Didik Dalam Menyelesaikan Soal 

Tiap Item Soal 

 

No. 

 

Subyek Penelitian 

Item Soal  

Jumlah  

1 2 3 4 5 

1. Alfa Rochmatin 1 0 1 0 1 3 

2. Aisyah Sania Salim 1 0 1 0 1 3 

3. Adinda Dewi Rahmawati 0 1 1 0 1 3 

4. Anggita Nur Hidayah 0 1 0 0 1 3 

5. Aisyahtul Rochimah 1 0 1 0 0 2 

6. Anshori Wahid 1 1 0 1 1 4 

7. Bidah Nur Fadilah 1 0 1 0 1 3 

8. Dandi Putra H 1 0 1 0 0 2 

9. Devi Intan R 1 0 1 0 1 3 

10 Dina Muliana 1 0 1 0 1 3 

11. Dinda Marcelina 1 1 0 1 1 4 

12. Dwi Agil 1 0 1 0 0 2 

13. Fani Faridah 1 0 1 0 1 3 

14. Hesti 1 0 1 0 1 3 

15. Ingka Yunita 0 1 1 0 0 2 

16. Israhma Andian 1 0 1 1 1 4 

17. Jurinda Nur Afni 1 1 0 0 1 3 

18. Kurmala S 1 1 0 0 1 3 

19. Miladiyatul Rosidah 1 0 0 0 1 2 

20. Miftakhul Rizki Febriana 1 0 1 0 0 2 

21. Mangli Adi Surya 1 0 1 0 0 2 

22. Nur Fadilah 1 0 1 0 0 2 

23. Rika Nur Wahyu 1 0 1 0 1 3 

24. Riska Novita 1 0 1 0 0 2 

25. Risma Rohmatul Azizah 1 0 0 0 1 3 

26. Umi Nadifah 1 1 0 1 1 4 

27. Ulfi Khumairotin 1 1 0 0 1 3 

28. Wachidatur Rosidah 1 0 1 0 1 3 

29. Yogi Regika 1 0 1 0 1 3 

30. Zakaria 1 0 1 1 0 3 

Jumlah 27 9 21 5 21  

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

Keterangan: 

1   : peserta didik menjawab benar 

0  : peserta didik menjawab salah 

No  : no urut absen 
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Dari hasil tes yang diberikan ke peserta didik pada item soal nomor 1, terdapat 27 

peserta didik menjawab dengan benar dan 3 peserta didik  menjawab salah di karenakan 

mengerjakan soal dengan jalan hitungan salah tapi hasilnya benar. 

Pada item soal nomor 2, terdapat 9 peserta didik menjawab benar dan 21 peserta 

didik menjawab salah. 9 peserta didik  menjawab dengan benar , dan 15 peserta didik 

mengerjakan soal kurang teliti pada hasil akhir. Dan 6 peserta didik belum selesai 

mengerjakan. 

Pada item soal nomor 3, terdapat 21 peserta didik menjawab benar dan 5 peserta 

didik menjawab salah, kesalahan terdapat pada jalan hitungan, pada saat mindah ruas 

peserta didik kurang teliti pada tanda + dan -, sehingga jawaban salah. Dan 2 peserta 

didik belum selesai mengeerjakan. 

Pada item soal nomor 4, terdapat 5 peserta didik menjawab benar dan 25 peserta 

didik menjawab salah. Karena pada item soal nomor 4 dianggap soal paling sulit, hal ini 

berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik bahwasanya sebagian peserta didik 

jawaban soal sulit. 

Pada item soal nomor 5, terdapat 21 peserta didik menjawab benar dan 9 peserta 

didik belum mengerjakan. 

Pemilihan subjek pada penelitian ini diambil dengan mempertimbangkan 

kemampuan yang sama dan kemampuan berkomunikasi dengan baik saat 

mengemukakan pendapat secara lisan maupun tertulis. Keempat peserta didik tersebut 

antara lain. 

Tabel 2. Subjek Penelitian 

No. No. Absen Kode Nama 

1  6 SP1 

2 11 SP2 

3 16 SP3 

4 26 SP4  

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

1. Deskripsi Kemampuan peserta didik dalam  menyelesaikan soal 

a. Hasil Analisis  
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Tabel 3. Kemampuan SP1 dalam Menyelesaikan Soal  

Kemampuan pemecahan masalah 

Soal 1 Melakukan penyelesaian soal dengan menemukan jalan 

penyelesaian soal dengan menggambarkan segitiga lagi, 

kemudian membuat garis bantu untuk menemukan sudut 

yang belum diketahui. 

Soal 2 melakukan penafsiran dengan mencocokkan antara sudut 

yang satu dengan sudut yang lain 

Soal 3 Dalam melakukan penyelesaian soal ini, SP1 kurang teliti 

pada jalan hitungan, terutama pada saat memindah ruas 

tanda(-)  

Soal 4 dan 

Soal 5 

Memecahkan penyelesaian soal dengan prosedur 

penyelesaian sesuai dengan konsep yang diajarkan, jalan 

hitungan sesuai dengan contoh.  

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

b. Hasil Analisis 

Tabel 4. Kemampuan SP2 dalam Menyelesaikan Soal 

Kemampuan pemecahan masalah 

Soal 1 Melakukan penyelesaian soal dengan menjumlahkan ketiga 

sudut yang diketahui, kemudian mencari nilai yang ditanyakan 

Soal 2 Melakukan penafsiran, penyelesaian dengan menafsirkan 

keempat sudut, kemudian mencocokkan mana sudut yang sama 

besar 

Soal 3 Dalam melakukan penyelesaian soal ini, SP2 kurang teliti pada 

jalan hitungan, tidak teliti pada soal.  

Soal 4 Memecahkan penyelesaian soal dengan cara menjumlahkan 

sudut yang diketahui, kemudian menentukan nilai yang dicari.  

Soal 5 Memecahkan penyelesaian soal dengan benar sesuai dengan 

contoh yang telah diajarkan 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

 

c. Hasil Analisis 

Tabel 5. Kemampuan SP3 dalam Menyelesaikan Soal 

Kemampuan menyelesaikan soal 

Soal 1 Melakukan penyelesaian dengan menggambarkan segitiga lagi, 

kemudian mencari sudut yang ditanyakan  

Soal 2 Pada soal ini, SP3 melakukan kesalahan pada saat 

mencocokkan besar sudut, kurang teliti 

Soal 3 Melakukan penyelesaian soal dengan mencari nilai keseluruhan, 

tidak sesuai dengan prosedur penyelesaian akan tetapi hasil 

akhir benar.  

Soal 4 Memecahkan penyelesaian soal dengan cara menjumlahkan 

sudut yang diketahui, kemudian menentukan nilai yang dicari 

sesuai dengan prosedur penyelesaian soal  
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Soal 5 Memecahkan penyelesaian soal dengan benar sesuai dengan 

prosedur penyelesaian sesuai dengan contoh yang telah 

diajarkan 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

d. Hasil Analisis 

Tabel 6. Kemampuan SP4 dalam Menyelesaikan Soal 

Kemampuan menyelesaikan soal 

Soal 1 Melakukan penyelesaian sesuai dengan prosedur penyelesaian 

soal. Memecahkan masalah dengan menjumlahkan sudut yang 

diketahui, kemudian mencari nilai yang ditanyakan 

Soal 2 Melakukan penyelesaian dengan mencari pasangan sudut satu 

persatu, kemudian mencocokkan dengan sudut yang lain 

Soal 3 SP4 melakukan penyelesaian sesuai dengan prosedur 

penyelesaian, akan tetapi, tidak teliti pada jalan hitungan 

sehingga hasil akhir salah 

Soal 4 Memecahkan penyelesaian soal dengan cara menjumlahkan 

sudut yang diketahui, kemudian menentukan nilai yang dicari 

sesuai dengan prosedur penyelesaian soal  

Soal 5 memecahkan penyelesaian soal dengan benar sesuai dengan 

contoh yang telah diajarkan 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

2. Deskripsi Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemampuan peseta didik dalam 

menyelesaikan soal. 

Berdasarkan hasil tes tulis maka terpilih 4 subjek yang mendapatkan nilai 

tertinggi dalam menjawab soal yang disediakan yaitu SP1, SP2, SP3, dan SP4 

a. Hasil analisis 

Tabel 7. Faktor-Faktor Kemampuan SP1 

Faktor-faktor yang mempengaruhi  

Soal 1 Karena memahami soal dan belajar sebelum tes 

Soal 2 Karena memahami soal dan soal mudah 

Soal 4 Karena belajar sebelum tes  

Soal 5 Karena aktif mengikuti pelajaran matematika 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

b. Hasil analisis 

Dari data hasil tes dan wawancara dapat dideskripsikan faktor-faktor 

kemampuan menyelesaikan soal SP2. 
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Tabel 8. Faktor-Faktor Kemampuan SP2 

Faktor-faktor kemampuan  

Soal 1 Karena memahami soal dan aktif mengikuti pembelajaran. 

Sering latihan mengerjakan soal 

Soal 2 Karena soal yang diberikan mudah tinggal mencocokkan sudut 

satu dengan sudut yang lain. Cara penyelesaian soal sudah 

pernah diajarkan sehingga mampu menyelesaikan dengan cepat. 

Soal ini dikerjakan paling awal 

Soal 4 Karena belajar sebelum tes  

Soal 5 Karena aktif mengikuti pembelajaran, soal pernah diajarkan 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

c. Hasil analisis 

Dari data hasil tes dan wawancara dapat dideskripsikan faktor-faktor 

kemampuan menyelesaikan soal SP3. 

Tabel 9. Faktor-Faktor Kemampuan SP3 

Faktor-faktor kemampuan  

Soal 1 Karena sering latihan mengerjakan soal dan aktif mengikuti 

pembelajaran. Berani bertanya pada saat pembelajaran 

berlangsung 

Soal 3 Karena belajar sebelum tes, aktif mengikuti pembelajaran. 

Berani bertanya ketika belum faham ketika proses pembelajaran  

Soal 4 Karena belajar sebelum tes  

Soal 5 Karena aktif mengikuti pembelajaran, soal pernah dikerjakan 

meskipun letak sudut berbeda tetapi cara penyelesaian sama 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 

d. Hasil analisis 

Dari data hasil tes dan wawancara dapat dideskripsikan faktor-faktor  

kemampuan menyelesaikan soal SP4. 

Tabel 10. Faktor-Faktor Kemampuan SP4 

Faktor-faktor kemampuan  

Soal 1 Karena sering latihan mengerjakan soal dan aktif mengikuti 

pembelajaran. Berani bertanya pada saat pembelajaran 

berlangsung 

Soal 2 Karena belajar sebelum tes, aktif mengikuti pembelajaran. 

Berani bertanya ketika belum faham ketika proses pembelajaran  

Soal 4 Karena belajar sebelum tes, soal sudah pernah dikerjakan 

dirumah sehingga pada saat ada tes tidak kesulitan dalam 

mengerjakan 

Soal 5 Karena aktif mengikuti pembelajaran, soal pernah dikerjakan 

meskipun letak sudut berbeda tetapi cara penyelesaian sama 

Sumber dari peserta didik SMP I Wali SongoMojokerto 
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1. Kemampuan menyelesaikan soal garis dan sudut 

Berdasarkan Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang ada di SMP I Walisongo 

Sooko Mojokerto pada pelajaran matematika yaitu 65 maka dari 30 peserta didik 

kelas VII SMP Islam walisongo Sooko Mojokerto yang menjadi responden dalam 

penelitian ini pada materi garis dan sudut yaitu 4 peserta didik yang nilainya 

memenuhi KKM yang ada di Smp tersebut, sedangkan sisanya belum memenuhi 

KKM yang ada di Smp tersebut. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan peserta 

didik dalam menyelesaikan soal pokok bahasan garis dan sudut dianggap masih 

kurang Kemampuan peserta didik kelas VII SMP Islam Wali Songo Sooko 

Mojokerto dalam menyelesaikan soal materi garis dan sudut di anggap masih 

kurang hal itu di buktikan dari hasil penelitian berdasarkan nilai rata–rata tes pada 

materi garis dan sudut adalah 47 dan wawancara peneliti bahwa: 

a. Masih adanya beberapa peserta didik dalam menyelesaikan soal–soal belum 

sesuai dengan prosedur penyelesaian, meskipun hasil akhirnya benar. Terdapat 

13 peserta didik dengan persentase 43,3% 

b. Beberapa peserta didik mencapai hasil belajar kurang maksimal. Hal ini 

disebabkan karena siswa tersebut kurang aktif dalam mengikuti kegiatan 

pembelajaran dan juga ketidaksenangannya terhadap mata pelajaran 

matematika. Terdapat 19 peserta didik dengan persentase 63,3% 

c. Dari hasil tes peserta didik yang mendapatkan nilai baik ada 4 peserta didik 

dengan persentase 13,3% dan 26 peserta didik dengan persentase 86,6% 

mendapat nilai di bawah KKM, nilai KKM untuk pelajaran matematika di SMP 

Islam Wali Songo adalah 65. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyelesaikan soal garis dan 

sudut 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan menyelesaikan  soal garis dan sudut 

adalah sebagai berikut: 

a. Memahami soal yang diberikan membaca berulang-berulang sampai paham. 

b. Belajar rutin setiap hari 
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c. Sering latihan mengerjakan soal-soal, soal yang diberikan sudah pernah 

dikerjakan dirumah 

d. Aktif mengikuti pembelajaran, berani bertanya ketika kurang faham 

Simpulan 

Berdasarkan tujuan penelitian serta deskripsi dan analisis hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti mengenai kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan soal 

pokok bahasan garis dan sudut, maka dapat disimpulkan: 

1. Kemampuan peserta didik kelas VII SMP Islam Wali Songo Sooko Mojokerto 

dalam menyelesaikan soal materi garis dan sudut dianggap masih kurang hal itu 

dibuktikan dari hasil penelitian dan wawancara peneliti bahwa: 

i. Dalam menyelesaikan soal–soal belum sesuai dengan prosedur penyelesaian, 

meskipun hasil akhirnya benar. Terdapat 13 peserta    didik dengan persentase 

43,3% 

ii. 19 Peserta didik dengan persentase 63,3% mencapai hasil belajar kurang 

maksimal. Hal ini disebabkan karena peserta didik tersebut kurang aktif 

dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan juga ketidaksenangannya 

terhadap mata pelajaran matematika. 

iii. Dari hasil tes peserta didik yang mendapatkan nilai tertinggi ada 4 peserta 

didik dengan persentase 13,3% dan 26 peserta didik dengan persentase 86,6% 

mendapat nilai dibawah KKM. 
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