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  Abstrak 

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran pemahaman siswa laki-laki 

dan perempuan dalam mempelajari matematika pada pokok bahasan 

geometri. Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penentuan 

enam subjek penelitian didasarkan pada dokumentasi nilai ulangan 

geometri siswa materi dimensi tiga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pada soal tentang jarak antara dua titik pada kubus ABCD.EFGH, siswa 

laki-laki kelompok atas dapat memecahkan permasalahan tersebut dengan 

benar, sedangkan siswa laki-laki kelompok tengah dan bawah hanya 

memenuhi dua indikator pemahaman. Pada soal tentang jarak antara dua 

titik pada kubus ABCD.EFGD, siswa perempuan kelompok atas 

memenuhi tiga indikator pemahaman, sedangkan kelompok tengah dan 

bawah memenuhi dua indikator pemahaman. 

Kata Kunci: Pemahaman, Geometri, Jenis Kelamin 

Abstract 

This research aims to gain the representation understanding of men and 

women students in learning about mathematics in subjects geometry. This 

type of research uses qualitative. Determining six subject or is based on 

the documentation deuteronomy geometry students in the matter 

dimensions three. The results of this research showed that the questions 

about the distance between two points in cube ABCD.EFG, male students 

groups top was able to solve this problem correctly, while a male students 

of middle and lower groups only meet two indicators understanding. The 

questions about the distance between two points in cube ABCD.EFGD, 

women students group top was able to fulfill three indicators 

comprehension, while a women students of middle and lower only fulfill 

two indicators comprehension. 
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Pendahuluan 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mencantumkan bahwa salah 

satu tujuan diberikan mata pelajaran matematika adalah agar siswa memiliki 

kemampuan memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

memecahkan masalah. Untuk memecahkan masalah matematika siswa memerlukan 

suatu pemahaman yang bersifat individu, karena setiap siswa mempunyai kemampuan 

yang berbeda dalam memahami konsep-konsep matematika yang diberikan oleh guru. 

Purwanto (1994: 44) mengemukakan bahwa “pemahaman merupakan tingkat 

kemampuan yang mengharapkan siswa mampu memahami arti atau konsep, situasi, 

atau fakta yang diketahuinya”. Senada dengan hal itu, Arikunto (2009: 118) menyatakan 

bahwa “pemahaman adalah bagaimana seseorang mempertahankan, membedakan, 

menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, memberikan contoh, menuliskan 

kembali, dan memperkirakan”. Jadi, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemahaman 

adalah penguasaan terhadap materi, dan kemampuan mengungkapkan dalam bentuk 

lain, menuliskan kembali, menyimpulkan, memberikan contoh, dan mengklasifikasikan 

sesuai dengan tingkat kemampuan individu. 

Dalam kegiatan belajar di kelas, diharapkan siswa terlibat langsung baik laki-

laki maupun perempuan. Tiap-tiap individu bersama dengan jenis kelaminnya masing-

masing mempunyai pembawaan watak, intelegensi, sifat, dan sebagainya yang berbeda-

beda. Kartono (1992: 178) mengatakan bahwa “perempuan lebih tertarik pada masalah-

masalah kehidupan yang praktis konkret, sedangkan laki-laki lebih tertarik pada segi 

yang abstrak”. Sedangkan Handayani dan Sugiarti (2002) mengidentifikasi perbedaan 

emosional dan intelektual antara laki-laki dan perempuan yang dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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Tabel 1. Perbedaan Emosional dan Intelektual Laki-Laki dan Perempuan 

Laki – Laki Perempuan 

 Sangat agresif dan independen 

 

 Tidak emosional 

 Lebih objektif 

 Sangat menyukai pengetahuan 

eksakta 

 Lebih logis 

 Tidak terlalu agresif dan tidak 

terlalu independen 

 Lebih emosional 

 Lebih subyektif 

 Kurang menyenangi eksakta 

 

 Kurang logis

 

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa laki-laki lebih menyukai pelajaran 

eksakta. Matematika  merupakan salah satu mata pelajaran eksakta. Oleh karena itu, 

banyak ahli psikologis berpendapat bahwa laki-laki akan lebih berhasil mempelajari 

matematika daripada perempuan. 

Salah satu cabang ilmu matematika yang erat kaitannya dengan kehidupan 

sehari-hari dan memerlukan pemahaman tinggi dalam proses pemecahan masalah 

adalah geometri. Materi geometri yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis 

pemahaman siswa adalah materi dimensi tiga khususnya tentang jarak antara dua titik 

dan jarak antara dua bidang. 

Jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan kedua titik 

yang diketahui. Untuk menentukan jarak dua titik dibuat garis hubung dengan menarik 

garis hubung terpendek antara kedua titik tersebut. Contoh : Gambar 2.1, jarak antara 

titik P dan titik Q adalah panjang ruas garis PQ yaitu d 

 

 

Jarak antara dua bidang adalah panjang ruas garis yang tegak lurus terhadap dua 

bidang. Contoh: Gambar 2.2, jarak antara bidang V dengan bidang W adalah panjang 

ruas garis PQ yang tegak lurus pada bidang V dan bidang W yaitu d.  

  

Gambar 1. Jarak antara titik P dan titik Q  adalah d 
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Untuk menganalisis pemahaman geometri siswa berdasarkan jenis kelamin pada 

materi jarak antara dua titik pada kubus ABCD.EFGH dan jarak antara dua bidang pada 

kubus ABCD.EFGH digunakan indikator berdasarkan dua hal yaitu pemahaman konsep 

dan pemahaman prinsip. Adapun penilaian pemahaman siswa terhadap konsep geometri 

dapat dilihat dalam indikator pemahaman sebagai berikut : 

1. Menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar (K1) 

2. Mengklasifikasikan objek sesuai dengan konsepnya dengan benar (K2) 

Sedangkan indikator pemahaman prinsip antara lain : 

1. Menentukan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep dengan benar 

(P1) 

2. Menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu dengan benar (P2) 

3. Mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar (P3) 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis data sehingga 

menghasilkan gambaran tentang pemahaman siswa SMA tentang geometri berdasarkan 

jenis kelamin. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun ajaran 2012/2013 di SMA Dharma 

Wanita 4 Taman. 

Subjek penelitian yang terpilih adalah enam siswa yang terdiri dari tiga siswa 

laki-laki dan tiga siswa perempuan. Pengelompokan subjek didasarkan pada 

dokumentasi nilai geometri siswa dari guru bidang studi matematika. Kriteria pemilihan 

subjek adalah satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan dengan nilai paling tinggi 

pada kelompok atas, satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan pada kelompok 

Gambar 2. Jarak antara bidang V dan bidang W adalah d 
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tengah yang dipilih secara acak, dan satu siswa laki-laki dan satu siswa perempuan 

dengan nilai paling rendah pada kelompok bawah. 

Subjek yang terpilih diberi dua soal tes pemahaman geometri pada yang berupa 

lembar tugas matematika kemudian dilakukan wawancara untuk menelusuri 

pemahaman siswa dalam materi jarak antara dua titik pada kubus ABCD.EFGH dan 

jarak antara  dua bidang pada kubus ABCD.EFGD yang diperoleh dari langkah 

penyelesaian siswa dalam menjawab soal-soal pada lembar tugas matematika tersebut. 

Untuk memeriksa keakuratan dan keabsahan data kualitatif yang diperoleh maka 

digunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi teknik. Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan hasil 

wawancara dengan hasil tes tulis yang telah dilaksanakan dalam penelitian ini. 

Hasil dan Pembahasan 

Berdasarkan dokumentasi nilai ulangan harian pada materi dimensi tiga yang 

diperoleh dari guru bidang studi matematika SMA Dharma Wanita 4 Taman, subjek 

penelitian yang terpilih disajikan pada tabel berikut: 

Tabel 2. Subjek Penelitian 

Kelompok   Laki-Laki   Perempuan 

Atas    BW    AK 

Tengah    FA    DR 

Bawah    MW    S 

 

Dari data hasil analisis tes pemahaman geometri dan wawancara terhadap enam 

subjek yang terpilih di atas dapat diketahui pemahaman subjek pada materi jarak antara 

dua titik dan jarak antara dua bidang pada kubus ABCD.EFGH adalah sebagai berikut: 

1. Subjek Laki-laki Pada Kelompok Pemahaman Geometri Tinggi (Kelompok 

Atas) 

Pada soal No. 1 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua titik 

pada kubus ABCD.EFGH yang diberikan kepada BW tersebut dapat 
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diselesaikan oleh BW dengan benar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil 

kinerja BW yang dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu BW dapat 

menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan objek 

menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar, menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar untuk mencari jarak anatara titik R dan titik S pada soal No. 1 tersebut.  

Pada soal No. 2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

pada kubus ABCD.EFGH, BW dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu 

BW dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan 

objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar, menggunakan 

dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar untuk menentukan jarak antara dua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

pada soal No. 2 tersebut.  

2. Subjek Laki-laki Pada Kelompok Pemahaman Geometri Sedang (Kelompok 

Tengah) 

Pada soal No. 1 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua titik 

pada kubus ABCD.EFGH, FA dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu FA 

dapat mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan benar, menentukan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep 

dengan benar, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau 

operasi tertentu dengan benar, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma 

dalam pemecahan masalah dengan benar untuk menentukan jarak antara titik R 

dan titik S pada permasalahan No. 1 tersebut. 

Pada soal No. 2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

pada kubus ABCD.EFGH tersebut, FA hanya memenuhi dua indikator 

pemahaman yaitu menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, dan 

mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan 

benar untuk menentukan jarak antara dua bidang pada kubus ABCD.EFGH 

pada soal No. 2 tersebut. 
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3. Subjek Laki-laki Pada Kelompok Pemahaman Geometri Rendah (Kelompok 

Bawah) 

Pada soal no. 1 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua titik 

pada kubus ABCD.EFGH tersebut, MW dapat menyelesaikan permasalahan 

tersebut dengan benar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil analisis terhadap 

MW yang dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu MW dapat menyatakan 

ulang sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan objek menurut tertentu 

sesuai dengan konsepnya dengan benar, menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan benar untuk mencari 

jarak anatara titik R dan titik S pada soal No. 1 tersebut. 

Pada soal no. 2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

pada kubus ABCD.EFGH, MW hanya dapat memenuhi 2 indikator 

pemahaman, yaitu MW dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, 

dan mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya 

dengan benar. 

4. Subjek Perempuan Pada Kelompok Pemahaman Geometri Tinggi (Kelompok 

Atas) 

Pada soal No. 1 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua titik 

pada kubus ABCD.EFGH, AK dapat memenuhi semua indikator pemahaman 

yaitu AK dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, 

mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan 

benar, menentukan syarat perlu dan syarat cukup dari suatu konsep dengan 

benar, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu dengan benar, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam 

pemecahan masalah dengan benar pada tes pemahaman untuk menentukan jarak 

antara dua titik pada kubus ABCD.EFGH. 

Pada soal No. 2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

ABCD.EFGH, AK memenuhi tiga dari lima indikator pemahaman. Indikator 

pemahaman yang dipenuhi oleh AK yaitu bahwa AK dapat menyatakan ulang 

sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai 
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dengan konsepnya dengan benar, dan menentukan syarat perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep dengan benar untuk pemecahan masalah pada soal tersebut. 

5. Subjek Perempuan Pada Kelompok Pemahaman Geometri Sedang (Kelompok 

Tengah) 

Pada soal No.1 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua titik 

ABCD.EFGH, DR dapat memenuhi semua indikator pemahaman dengan baik 

dan benar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil analisis terhadap DR yang 

dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu DR dapat menyatakan ulang 

sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai 

dengan konsepnya dengan benar, menentukan syarat perlu dan syarat cukup 

dari suatu konsep dengan benar, menggunakan dan memanfaatkan serta 

memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, dan mengaplikasikan 

konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan benar.  

Pada soal No.2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

pada kubus ABCD.EFGH, DR memenuhi dua indikator pemahaman yaitu DR 

dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, dan menentukan syarat 

perlu dan syarat cukup dari suatu konsep dengan benar.  

6. Subjek Perempuan Pada Kelompok Pemahaman Geometri Rendah (Kelompok 

Bawah) 

Pada soal No.1 tes pemahaman geometri tentang jarak antaradua titik 

pada kubus ABCD.EFGH, S dapat memenuhi indikator pemahaman yaitu S 

dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan 

objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar, menggunakan 

dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar.  

Pada soal No. 2 tes pemahaman geometri tentang jarak antara dua bidang 

pada kubus ABCD.EFGH, S hanya memenuhi dua indikator pemahaman yaitu 

menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, dan menentukan syarat perlu 

dan syarat cukup dari suatu konsep dengan benar. 
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 Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di SMA Dharma Wanita 4 Taman 

terhadap pemahaman geometri, terdapat temuan penelitian yaitu subjek tidak dapat 

menggambar kubus dengan benar. Hal tersebut dapat diketahui dari hasil kinerja subjek 

terhadap soal tes pemahaman geometri. 

Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian Analisis Pemahaman Geometri Siswa Kelas XI IPA di 

SMA Dharma Wanita 4 Taman Berdasarkan Jenis Kelamin pada tahun ajaran 

2013/2014 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Pemahaman Siswa Laki-Laki 

Pada soal tentang jarak antara dua titik pada kubus ABCD.EFGH, siswa 

laki-laki dapat memenuhi semua indikator pemahaman dengan benar. Hal ini 

dapat dibuktikan dengan indiktor-indikator yang terpenuhi oleh siswa yaitu 

siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, mengklasifikasikan 

objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar, menentukan 

syarat cukup atau syarat perlu dari suatu konsep dengan benar, menggunakan 

dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, 

dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar. 

Pada soal tentang jarak antara dua bidang pada kubus ABCD.EFGH, 

siswa laki-laki pada kelompok pemahaman geometri tinggi dapat memecahkan 

permasalahan tersebut dengan benar. Hal tersebut dibuktikan dari idikator-

indikator pemahaman yang dipenuhi oleh siswa yaitu bahwa siswa dapat 

menyatakan ulang sebuah konsep  dengan benar, mengklasifikasikan objek 

menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar, menggunakan dan 

memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi tertentu dengan benar, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam pemecahan masalah dengan 

benar. Sedangkan siswa laki-laki pada kelompok pemahaman geometri sedang 

dan rendah sama-sama hanya memenuhi dua indikator pemahaman yaitu siswa 
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dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, dan mengklasifikasikan 

objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan benar. 

2. Pemahaman Siswa Perempuan 

Pada soal tentang jarak antara dua titik pada kubus ABCD.EFGD, siswa 

perempuan dapat memenuhi semua indikator pemahaman dengan benar. Hal 

tersebut dapat dibuktikan dengan indikator-indikator pemahaman yang terpenuhi 

oleh siswa yaitu siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, 

mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan konsepnya dengan 

benar, menentukan syarat cukup atau syarat perlu dari suatu konsep dengan 

benar, menggunakan dan memanfaatkan serta memilih prosedur atau operasi 

tertentu dengan benar, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma dalam 

pemecahan masalah dengan benar. 

Pada soal tentang jarak antara dua bidang pada kubus ABCD.EFGH, 

Siswa perempuan pada kelompok kemampuan geometri tinggi memenuhi tiga 

indikator pemahaman yaitu siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep 

dengan benar, mengklasifikasikan objek menurut tertentu sesuai dengan 

konsepnya dengan benar, dan menentukan syarat perlu atau syarat cukup dari 

suatu konsep dengan benar. Sedangkan siswa perempuan pada kelompok 

kemampuan geometri sedang dan rendah hanya memenuhi dua indikator 

pemahaman yaitu siswa dapat menyatakan ulang sebuah konsep dengan benar, 

dan menentukan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep dengan benar. 
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