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ABSTRACT 

ANALYSIS OF REASONING AND COMMUNICATION ABILITIES 
OF GIFTED STUDENTS IN SOLVING GEOMETRY PROBLEM 

Rizkiyatusnaini 
q iqietec@grnai I .corn 

Magister Program 
Universitas Terbuka 

Reasoning and communication abilities of gifted learner and gifted 
underachievement student are diverse. The purpose of this study is to describe 
their reasoning and communication abilities in solving geometry problems. This 
study used a qualitative descriptive approach to the type of exploratory. The 
subjects were two students of gifted learner and two students of gifted 
underachievement in acceleration class of SMA Unggulan Hafsyawati Genggong 
Zainul Hasan Probolinggo. The instrument of this study is the researcher herself 
using sheets of valid math problems and interview. To analyze the reasoning and 
communication abilities of gifted students, researcher applied four measurements 
of Polya Problem Solving and combined it with indicators organized by 
Perrnendikbud No. 59 in 2014 and the implementation of the Van Hiele theory in 
learning geometry. Based on these results, it appears that in solving geometry 
problems, gifted learner students have been able to master all the indicators of 
reasoning abilities, those are capable of understanding the problem, organizing 
data, select the relevant information in identifying problems, selecting approaches 
and strategies to solve problems, using or developing strategies problem solving, 
interpreting the results obtained answers to solve problems, analyzing and 
evaluating strategies that have been implemented and the results obtained. Gifted 
learner students have also been able to master all the indicators of communication 
abilities, those are able to understand and present the mathematical ideas orally, in 
writing and drawing, able to make an educated guess mathematically, able to 
provide a reason or evidence of a statement truth, and able to check the validity or 
truth of an argument in mathematics. The result also shows that gifted 
underachievement students have not fully mastered the indicator of the ability of 
reasoning and the communication. 

Keywords: Gifted Students, Reasoning and Communication, Van Hiele Theory, 
Geometry Problems, Polya Troubleshooting Steps. 
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ABSTRAK 

ANALISIS KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI 
SISWA GIFTED DALAM MENYELESAIKAN MASALAH GEOMETRI 

Rizkiyatusnaini 
qiqietec(@,gmail.com 

Program Pasca Sarj ana 
Universitas Terbuka 

Kemampuan penalaran dan komunikasi siswa gifted learner dan gifted 
underachievement adalah beragam. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mendeskripsikan kemampuan penalaran dan komunikasi mereka dalam 
menyelesaikan masalah geometri. Penelitian ini menggunakan pendekatan 
deskriptif kualitatif dengan jenis eksploratif. Subjek penelitian adalah dua siswa 
gifted learner dan dua siswa g[fted underachievement di kelas akselerasi SMA 
Unggulan Hafsyawati Zainul Hasan Genggong Probolinggo. Instrumen penelitian 
ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan lembar masalah matematika dan 
pedoman wawancara yang valid. Untuk menganalisis kemampuan penalaran dan 
komunikasi mereka dalam menyelesaikan masalah geometri, peneliti 
mengaplikasikan empat langkah pokok penyelesaian masalah Polya dan 
menggabungkannya dengan indikator penalaran dan komunikasi yang disusun 
berdasarkan Permendikbud RI No. 59 tahun 2014 dan implementasi Teori Van 
Hiele dalam pembelajaran geometri. Berdasarkan hasil penelitian tersebut tampak 
bahwa dalam menyelesaikan masalah geometri. siswa gifted learner telah mampu 
menguasai seluruh indikator penalaran yaitu mampu memahami masalah, 
mengorganisasi data, memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi 
masalah. memilih pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. 
menggunakan atau mengembangkan strategi pemecahan masalah, menafsirkan hasil 
jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah, serta menganalisis dan 
mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dan hasil yang diperoleh. Siswa gffed 
learner juga telah mampu menguasai seluruh indikator komunikasi, yaitu mampu 
memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara lisan, tertulis, dan gambar, 
mampu membuat dugaan matematis. mampu memberikan alasan atau bukti terhadap 
kebenaran suatu pemyataan, dan mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu 
argumen dalam matematika. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam 
menyelesaikan masalah geometri, siswa gifted underachievment belum 
sepenuhnya menguasai indikator kemampuan penalaran dan komunikasi tersebut. 

Kata kunci : Siswa Gifted, Penalaran dan Komunikasi. Teori Van Hiele, Masalah 
Geometri. Langkah Penyelesaian Masalah Polya. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan disajikan analisis data dan pembahasan hasil penelitian 

serta temuan lain dalam penelitian kemampuan penalaran dan komunikasi siswa 

g~fi:ed dalam menyelesaikan masalah geometri. Data dalam penelitian ini 

diperoleh dengan menggunakan dua lembar masalah geometri dan wawancara. 

Jawaban siswa berupa penyelesaian masalah dan hasil wawancara merupakan data 

untuk menganalisis kemampuan penalaran dan komunikasi siswa dalam 

menyelesaikan masalah geometri. 

Dalam penelitian ini akan dikaji dan dideskripsikan secara kualitatif 

tentang kemampuan penalaran dan komuikasi dua siswa gifted learner yaitu 

subjek 1 (GL 1) dan subjek 2 (GL2) serta dua siswa gifted underachievement yaitu 

subjek 3 (GUI) dan subjek 4 (GU2). Keempat subjek penelitian adalah siswa 

kelas X akselerasi SMA Unggulan Hafsyawati Zainul Hasan Genggong 

Probolinggo pada semester genap tahun pelajaran 2014/2015. 

A. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted 

Learner dalam Menyelesaikan Masalah Geometri 

Analisis data ini akan dilakukan terhadap data kedua siswa gifted learner 

yang terpilih sebagai subjek penelitian, yaitu data subjek GLl dan GL2 dalam 

menyelesaikan masalah geometri. Langkah penyelesaian masalah geometri 

merupakan langkah Polya, yaitu: memahami masalah. merencanakan. 

melaksanaan rencana, dan memeriksa kembali. Selain itu. pengembangan lembar 

masalah geometri yang disajikan juga berdasarkan implementasi Teori Van Hiele 

41 
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dalam pembelajaran matematika, yaitu: informasi (information), orientasi 

langsung (direct orientation), penjelasan (explicitation), orientasi bebas (free 

orientation), dan integrasi (integration). 

Pada penelitian ini setiap subjek diberikan dua lembar masalah geometri 

yaitu masalah Ml dan M2. Hanya data yang bersumber dari masalah Ml yang 

akan dianalisis pada pembahasan penelitian ini, oleh karena itu masalah Ml diuji 

kredibiltasnya dengan trianggulasi teknik/metode dan mengecek keajekannya 

dengan data yang bersumber dari M2. 

1. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Menyelesaikan Masalah Geomctri 

a. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Memahami Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GLl dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

GLJMI 
IS Jawab: 

{\JJ\I\< f·v!AJJ ;z· Ct ( il' 
....... -· -.. 

·~ 

.:fl\\~_J.~,.~fl ~-'~r.-:0\ jv<:"\ ~:t~J.o 04 ~t«'~"~":~ f;0,1. tci J..,, fH; 

. £11dvt. o'. ~l~j,J~ ()~~. f~~fc . 

GLJMI 
2S 

GLJMI 
3S 

. \,\", n" .· r>,1 

\il'l ~1'',()t_ 

J11wab: 

t.;~" .~is\ (}. . ('~ ~Jfbcul:-v'< '.'.' • · 
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Transkrip wawancara ketika GLI memahami masalah Ml sebagai berikut: 

GLJMJ 4 P Bagaimana Anda tahu kalau unsur-unsur ini diketahui? 
S Dari sini Bu (dengan menunjuk soal pada Ml) GLJMJ 5 

GLJMJ 6 S Dari soal sudah dijelaskan bahwa di kubus ABCD.EFGH yang 
berusuk a cm terdapat titik lain yaitu P yang terletak 

dipertengahan AD, titik Q dipertengahan bidang EFGH, dan 

titik R dipertengahan HG. 

GLJMJ 7 S Lalu disitu juga diberi in.formasi bahwa sin 53° = 0,8 dan 

sin 37° = 0,6 
GLJ Ml 8 P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
GLJ Ml 9 S Di lvf I dijelaskan bahwa kita disuruh menemukan ukuran sudut 

yang dibentuk of eh PQ dan RC yang disebut sudut a . 

GLJMJ 

GLJMJ 

GLJMJ 

GLJMJ 
GLJMJ 

GLJMJ 
GLJMJ 

IO P A1engapa Anda bisa berfikir bahwa unsur yang diketahui sudah 
cukup untuk menjawab unsur yang ditanyakan? .. 

I I S Sebelumnya saya memang ragu Bu. Tetapi akhirnya yakin bahwa 
unsur yang diketahui merupakan 5yarat cukup dari wzsur yang 
ditanyakan. 

12 S Dari unsur yang diketahui terse but, saya bisa menentukan PQ 

dan RC sehingga saya bisa menentukan sudutnya. Selanjutnya 
dengan panjang rusuk yang diketahui pula, saya bisa 
menentukan ukurannya. 

13 P Jadi? ... 
14 S Jadi, saya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan unsur

unsur yang telah diketahui. 
I 5 p Mengapa alasan terse but tidak ditulis! 
16 S Hehehe .. iya Bu, malas panjan[{-panjang (sambil tersenyum dan 

berusaha meyakinkan Peneliti) 

Catatan Lapangan GLI dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

• Sebelum GLl menuliskan jawaban pada poin (a) dan (b). dia membaca soal 

satu kali sekaligus dan membacanya kembali sedikit demi sedikit sambil 

menuliskan jawabannya. 

• Ketika menjawab poin (c) GLI terlihat agak sedikit ragu. Hal ini terlihat ketika 

dia menuliskan jawaban dengan perlahan-lahan dan sesekali berhenti sambil 

berfikir, tetapi akhirnya melanjutkan tulisannya. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M 1. GL 1 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara 

lain: rusuk kubus a cm, tWk P, Q, dan R berturut-turut berada di pertengahan 

AD, bidang EFGll dan sisi HG, s11d11t a terbentuk oleh PQ dan RC, 

sin 53° = 0,8 dan sin 37° = 0,6 (GLlMl 1 S. GLl Ml 6 S dan GLlMl 7 S). GLl 

juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu ukuran sudut a yang 

terbentuk dari PQ dan RC (GLlMl 2 S dan GLlMl 9 S). Selain itu, GLl sudah 

dapat menuliskan dan mengungkapkan alasan bahwa unsur-unsur yang diketahui 

telah bisa menjadi syarat cukup untuk unsur yang ditanyakan. GL 1 mengungkapkan 

bahwa dari unsur yang diketahui yaitu ked11d11kan P dan Q,dapat ditentukan PQ 

dan RC sehingga dapat pula ditentukan sudutnyu. Selanjutnya untuk menentukan 

ukuran sudut a dapat dicari dengan bermodalkan pwy·ang rusuk kubus yang 

diketahuipula(GL1Ml 3 S, GLlMl 11 S, GL1M1 12 S. dan GL1M1 14 S). Data 

tentang pemahaman GLl terhadap masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan 

tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian 

secara trianggulasi teknik data tentang pernahaman GL 1 dalam memahami 

masalah dinyatakan kredibel. 

Berdasarkan wawancara, tulisan tangan dan catatan lapangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa GLl memahami masalah dengan lancar. GLl dapat 

menuliskan yang diketahui, yang ditanyakan. dan hubungan keduanya dengan 

lengkap dan benar. 
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2) Masalah M2 

Tulisan tangan GLl dalam memahami masalah M2 sebagai berikut. 

GLJM2 
JS 

GLJM2 
2S 

GLJM2 
3S 

a. Sebutkanlah unsur unsur) ang dikcw.hui' 

Jawab: 

}~'.t . .t .~ ... ~ .. ~.".'.': .. 3~.'.J . . .f~ .............. ,,.,, .......... . 
~:'.:}·.~ .. ~~. -~ .. ~~ ... :l.~: . . §~ ........................ . 
. ~~~ ... .. J .... ~~ .o..l:e.~ ' .. J~~{:::'J ... . .A.~ C::~ ... ~:.' .. l?:B.f .~ ...... . 

b. Sebutkanlah unst1r- unsur yant: ditan}akan: 

Jaw(Jb: 
l'ttlo... ·br~0 !(}., 

c. Apakah unsur yang diketahui sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? Jelaskan! 

Jawah: 

................... ~ ... ?.!~ .... ;_-: .. 0!:.~.~· ... ~If: ..... ~'..~~~ ...................... .. 

...... ~ .. .N.l.'.':\ ....... ~f .. ! ... B..~~ ... ~ .... l~ ........................................... . 

Transkrip wawancara ketika GLl memaharni masalah M2 sebagai berikut: 

GLJM2 .J 
GLJM2 5 

P Bagaimana Anda talm kalau 1111s111· - unsur ini diketahui? 
S Dari soal Bu. Dijelaskan balnrn pada kubus ABCD.EFGH terdapat 

dua titik P dan Q yang berturut-turut terletak di tengah garis FG dan 

EH , serta sudut a yaitu sudut yang dibentuk of eh bidang ABGH dan 
APBQ. 

GLJM2 6 P Bagaimana Anda taint ka/au ini ditanyakan? ... 
GLJ M2 7 S !ya Bu. yang ditanyakan ada!ah nilai tan a nya. Jelas ditu!iskan di 

lembar M2. 
GLJ M2 8 P Mengapa Anda hisa be1.fikir balnrn unsw· yang diketahui sudah cukup 

untuk menjawab unsur yang ditanyakan ? .. 
GLJ M2 9 S Seperti yang sudah saya tu/is Bu. karena dari yang diketahui saya 

dapat !llenentukan panjang garis yang akan saya gzmakan untuk 
menentukan nilai tan a. 

Catatan Lapangan GLl dalam rnemahami masalah M2 sebagai berikut. 

• Seperti yang GL 1 lakukan ketika menyelcsaikan masalah Ml. sebelum 

menuliskan jawaban pada poin (a) dan (b). dia membaca soal satu kali 

sekaligus dan membacanya kembali sedikit demi sedikit sambil menuliskan 

jawabannya. 
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• Begitu pula ketika menjawab pom (c), GLl tidak langsung menuliskan 

jawabannya. Dia menuliskan jawaban dengan perlahan-lahan dan sesekali 

berhenti sambil berfikir, tetapi akhirnya melanjutkan tulisannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara,, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M2. GLl dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara 

lain: titik P berada di tengah garis FG . titik Q bearada di tengah garis EH , dan 

sudut a terbentuk oleh bidang ABGH dan ABPQ (GL1M2 1 S dan GL1M2 5 S). 

GLl juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu nilai tana 

yang dibentuk oleh bidang ABGH dan ABPQ (GL1M2 2 S dan GL1M2 7 S). Selain 

itu, GL 1 sudah dapat menuliskan dan mengungkapkan alasan bahwa unsur-unsur 

yang diketahui sudah bisa menjadi syarat cukup untuk unsur yang ditanyakan. Alasan 

GLl adalah karena dari beberapa unsur yang diketahui, dapat ditcntukan BP, BG, 

dan PG beserta panjangnya, sehingga pada akhirnya dapat ditentukan nilai 

tanayang terlihat pada GL1M2 3 S dan GLIM 9 S. Data tentang pemahaman 

GLl terhadap masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan 

catatan lapangan adalah berscsuaian. Dengan dernikian secara trianggulasi teknik 

data tentang pemahaman GL1 dalam memaharni masalah dinyatakan kredibel. 

Berdasarkan wawancara, tulisan tangan dan catatan lapangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa GLl memahami rnasalah dengan lancar. GL 1 dapat 

menuliskan yang diketahui, yang ditanyakan. dan hubungan keduanya dengan 

lengkap dan benar. 
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3) Kesimpulan Analisis Data Kernarnpuan Penalaran dan Kornunikasi GLl dalarn 

Mernaharni Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemahaman GL 1 

terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah ditemukan pula keajekan 

data pemahaman GLl terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pemahaman GLl terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

b. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Kornunikasi GLl dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GLl dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GLJ Ml d. Bagaimana c:ua m..:n.:ntukan >Uciln a ·: Jdask,:n' 

Jawah: -

17 s ~r.~:~.9~r:i:r -~~ ~~ tc 1'~ r.~h"' ~.nfvh ~J~.1i·~1 ~"(~Y1J~'71.il'10K:., 

GLJMJ 
18 s 

GLJMJ 
19 s 

GLJMJ 
20 s 

GLJMJ 
21 s 

~111 .. <:liJ:~~ .§°:~1.':.~~~:-r .. ~.fi\:1"~:~ .. <'".f". v£la!: .. ~. ~~~/c.J:>~+. ... 0 
~~ ... p.~s f~ .~iJ•. ~r DI ~'.f:oll ~r~.nf/1'. fudu+ :f'·~ ~J~Y~f:c.'l. 

Jawab: 

~~~~}e()1~f~~0-~ ..... 

f LaDgkah dan apab.h :::nt: Anda pilih un1u~ n":ncntu~ a1• ;xmiang JI(··: 

Jawah: 

~:bl)f\IJ\~ }-e~·~~~ fh;t~Jori\J . 

h-~ -
~Jt':J~'. lj\\fvf' ~t;.flj clitR"t~\,1 ru.Hrt,;,, Uc (ttlo.\4 }<A,["'t~ ~c.<fc/ fufur 

\.;,,,ihf -\{r.Kbut 

(oh f'l.\Jf 
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Transkrip wawancara ketika GLl menyusun rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut: 

GLIMJ 23 

GLIMJ 24 

GLIMJ 25 

GLIMJ 26 

GLIMJ 27 

GLIMJ 28 

GLIMJ 29 
GLIMJ 30 
GLJMJ 31 

GLIMJ 32 

P Mengapa Anda membutuhkan gmnbar zmtuk menentukan sudut 
a? ... 

S Untuk mempermudah kita membayangkan letak garisnya Bu. Kala cuma 
di angan-angan sulit. 

S lnijuga kan masalah bangun ruang Bu, masalah geometri . .Jadi saya 
butuh model untuk bisa menentukan kedudukan garis-garisnya. Apalagi 
garis yang membentuk sudut a adalah garis yang bersilangan. 

P Bagaimana Anda menentukan sudut ajika sudut tersebut dibentuk 
oleh 2 garis yang bersilangan? ... 

S Dengan menggeser salah satu garis Bu, jadi terbentuk sudut yang 
ditanyakan. 

P Latu mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 

menentukan panjang PQ at au DR, RC, dan DC? ... 

S Lah..ini Bu. Segitiganya khan siku-siku. (rnenunjuk pada gambar) 
P mengapa Ando memilih aturan cosinus untuk menentukan cos a ? 

S Karena segitiga yang akan saya gunakan zmtuk 111encari nilai sudut 
a diketahui 3 JH11?jang sisinya 

P La/11, setelah ketemu nilai cos a. hagaimana Anda bisa 
menentukan ukuron sudut a nva? .. 

GLJ Ml 33 S Dengan 111engg11nakan arc cos a a tau cos - I a 
GLJ Ml 3-1 P Apa maksudnya? .. tolongjelaska11. 

GLJ Ml 35 s arc cos a a tau cos-I a itu invers dari cos a. Biasanya saya 
menggzmakan kalkulator untuk menentukan invers jika sudutnya 
tidak istimewa atau tidak diketahui. Tctapi karena di sini 
diketahui, maka saya menggunakan persamaan trigonometri 
sederhana Bu. 

GLIMJ 36 P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
GLIMJ 37 s Setelah menentukan nilai cos -I a , saya menggunakan relasi 

sudut karena ternyata tidak ada di 1111.rnr ycmg diketahui. 

Catatan Lapangan GLl dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 
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• Sebelum GLl menuliskanjawaban poin (d) sampai poin (i), terlebih dahulu dia 

menggambar kubus ABCD.EFGH, titik P, dan titik R pada lembar coretan lain. 

• Dalam menjawab poin per po in, kembali GL 1 melihat gambar berulang-ulang 

dan membolak-balikkan lembar coretannya dan sesekali mengernyitkan dahi 

lalu tersenyum. Kemudian baru menuliskanjawaban pada lembar masalah Ml. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. GLl 

dapat menuliskan langkah-langkah menentukan ukuran sudut a . Langkah-langkah 

tersebut antara lain: menentukan sudur a dengan menggeser salah satu garis karena 

gar;s PQ dan RC Ndak saling menyentuh terapi saling bersilangan (GLlMl 

17 S dan GLlMl 27 S), mene11t11kan pa11jang garis DR dan RC dengan 

menggunakan teorema phytagoras karena garis DR dan RC merupakan salah 

satu sisi segitiga siku-siku (GLlMl 18 S. GL1M1 19 S, dan GLlMl 29 S). 

menentukan cos a dengan menggzmakan at11ra11 cosinus karena unsur yang 

diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga yang dip;/ih (GLlMl 21 S dan 

GL l M 1 31 S). dan menentukun ukuran s11d11t a dm·; nilai cos a dengan 

menggunakan cos-I a dan menggunakan re/asi sudut (GLlMl 22 S. GLlMl 

3 5 S dan G L 1 Ml 3 7 S). Data ten tang penyusunan rencana G L 1 terhadap 

penyelesaian masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara. dan 

catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan dcrnikian secara trianggulasi teknik 

data tentang penyusunan rencana GLl terhadap penyelcsaian rnasalah dinyatakan 

kredibel. 
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2) Masalah M2 

Tulisan tangan GLl dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GLIM2 
JO S 

GLJM2 
11 s 

GLIM2 
12 s 

GLIM2 
13 s 

GLIM2 
14 s 

GL!M2 
15 s 

d. Bagaimana cara mcnentukan sudut a ·:' Jclaskan' 

Jawab: 

&···8Z(;~t·~··J::~~ .. ·t;;·~-·~:L .. ~ ................. .. 
.......... f:\.~ .............. -~ ...................................... J ............. ~ .................................................... , .. . 
e. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang BP? 

Jawab: 

.\':~ ... .J.~t.~J.!:'~.~ ........... .................................................................................................... . 

f. Langkah dan strategi apakah ;ang Anda pilih untuk menentukan panja.ng B(;·? 

.lawab: 

.~1 ..... J.t~~ ..... '?1.~' .. P~!. .......................................................................................... . 
g. Bagaimana Anda menentukan panjang PC'.' 

Jawah: 

..... .Y.::: ... ~: .... ~ .. ~ ... !:'.~' .... f::~:: ............................................................................... .. 

h. Langkah dan strategi apakah ~ang Anda pilih untuk menentukan c0s a? 

Jawab: 
rU).ft<I,.,,~ ~ U&rw:s ... :-.-:.Jr.. .................... , .... , ......................... , ................. ,, ........... ,, .. ,, .............. , .......... , .... , ..................... . 

i. Langkah dan strateeti apakah yang Anda pilih untuk menentukan besar sudut a dari 

nilaicosa? 

Jawah: 
L..oillcw.~ .... F--. Dur"(',.~""" Co~"Yki) J.,... ~ (..c~ 
!"' •. ~7.7.~.::: ....... .... r.: .. ~:.-:: .. ~ ...... ................ , ..... > ••••• ' ••••••••• .,,, ....................... ,,, ,., •• ' ..... ' ................. . 

Transkrip wawancara ketika GL 1 menyusun rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut: 

GLJM2 16 P Mengapa Anda membutuhkan gambar 1111t11k menentukan sudut 
'? a .... 

GLJ A12 17 S U11111k 111e11e11tuka11 sudutnya Bu. Dengan gambar akan lehih 11111dah 
dari pada dihayangkan saja. Soalnya tiga dimensi Bu. 

GLJ,H2 18 P Bagainwnu .~ndu menentukun .rndut ajika sudut tersehut 

dihentuk of eh 2 hidung? ... 
GL 1 A12 ] I) S Saya gamhar hi dang nw1 du/11 Bu. Seteloh itu sarn f)l{of garis lengah di 

kedua hidang tersr!hut. Lalu sc~n1 tarik ke samping. Akhimya saya peroleh 
sudw a nya ini Bu (menunjuk pada gambar) 

GLllv/2 20 P Lalu mengupu Anda memilih Teorenw Pythagoras untuk 

menentukan pu11ju11g BP? ... 
GLJ M2 21 S !ni khan segitiga sik11-siku. (menunjuk pada gambar segitiga BFP) 
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GLJ M2 22 P Untuk menentukan panjang BG Anda menggunakan rwnus diagonal 
sisi. Apa yang dimaksud dengan rumus diagonal sisi tersebut? ... Bis a 
Andajelaskan? ... 

GLJ M2 23 S !tu Bu, jika panjang rusuknya a cm maka panjang diagonal sisi 

kubusnya aJ2 c111. Sebenarnya rwnus itu juga berasal dari teorema 
Pythagoras. Jika panjang rusuk kubus a cm, itu berarti segitiga BCG 

adalah segitiga siku-siku di C dan diagonal sisi BG adalah 
hypotenusa 

GLJ M2 2../ P Apakah benar panjang PG adalah setengah sisi kubus 7 ... 

GLJ M2 25 S Maaf Bu. lni bukan sisi. A1aksud saya adalah rusuk kubus. Panjang 

PG adalah setengah dari panjang FG karena titik P adalah tirik 

tengah FG dan itu diketahui. 
GLJM2 26 P Mengapa Anda memilih aturan co.sinus untuk menentukan 

cosa? 
GLJM2 27 

GLJM2 28 

GLJM2 29 

GLJM2 30 
GLJM2 3! 

GLJM2 32 
GLJM2 33 

S Karena segitiga yang akan saya gunakan zmtuk mencari nilai sudut 
a diketahui 3 panjang sisinya 

P Lalu, setelah ketemu nilai cos a, bagaimana Anda bisa 
menentukan ukuran sudut a nya? .. 

S Dengan menggunakanu persa111aa11 cosinus dan arc cos a sepeti 
pada penyelesaian masalah sebelumnya itu Bu. 

P Apa maksudnya? .. tolongjelaskan. 
S Ka/au menurul saya. saya bisa menggzmakan arc cos a untuk 

menentukan nilai sudut a. Akan tetapi. karena di sini yang 
ditanyakan adalah tan a maka saya menggunakan persamaan 

c:osinus, yaitu cos a=~. sehingga tan a= y dengan 

2 2 2 x +y =r. 

r 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak Bu. 

,. 

Catatan Lapangan GL 1 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

• GL 1 menggambar kubus ABCD.EFGH, kemudian menggambar kedudukan 

titik P dan Q. Setelah itu, terlihat dia menghubungkan titik-titik itu sedemikian 

hingga tergambar pula bidang ABGH dan ABPQ di kertas corentan lain. 

• Dengan modal gambar tersebut. GL 1 menjawab poin (d) sampai poin (i). 

Setiap akan menuliskan jawaban. GL 1 melihat gambar berulang - ulang dan 

membolak-balikkan lembar coretannya. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. GLl 

dapat menuliskan langkah-langkah menemulai nilai tan a. Langkah-langkah tersebut 

antara lain: menentukan sudut a yang dibentuk bidang ABGH dan ABPQ dengan 

membuat garis tengah di kedua bidang tersebut !a!u menariknya ke samping sehingga 

dipero!eh sudut LPBG (GL1M2 10 S dan GL1M2 19 S), menentukan panjang 

garis BP dan BG dengan menggunakan teorema phytagoras karena garis BP 

dan BG merupakan salah satu sisi segitiga siku-siku (GL1M2 11 S, GL1M2 12 S, 

GL1M2 21 S dan GL1M2 23 S), menentukan cos a dengan menggunakan aturan 

cosinus karena unsur yang diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga yang 

dipilih (GL1M2 14 S dan GL1M2 27 S), dan menentukan ukuran sudut a dari 

nilai tan a dengrm menggunakan persamaan cosinus, yaitu cos a = ~. sehingga 
r 

tan a = _[ dengan x 2 + y 2 = r 2 
( G L1 M2 31 S). Data ten tang penyusunan 

r 

rencana GLl terhadap penyelesaian masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan 

tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian 

secara trianggulasi teknik data tentang penyusunan rencana GLJ terhadap 

penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

Berdasarkan tulisan tangan. \Yawancara. dan catatan lapangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa GLI dapat menyusun rencana penyelesaian masalah dengan 

lancar. GL 1 dapat menuliskan semua langkah-langkah untlik menentukan nilai 

tan a dan mengungkapkan alasan secara lisan dengan lengkap dan benar. 
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3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data penyusunan 

rencana penyelesaian GL 1 terhadap masalah M 1 adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data penyusunan rencana penyelesaian GLl terhadap 

masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

penyusunan rencana penyelesaian GL 1 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

c. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GU dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GLJMJ 

388 • kuhu\ ABCD l I <ii I' 

.fa1n1h: 
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GLJMJ 
39 

GLJMJ 
40S 

GLJMJ 
41 s 

GLUvfl 
42 s 

54 

~9.~~, _p-rz- c~~~~ ~1r• Mt:~i~ JR.. J$1ih3A .. 
1

~~~ .. ~.i~~ ~"'I'"'•· . f~J~ 
~~"''?;~ f ~ .. 
. ~~ .• ~ '("t1fr~. 

I. Hitunglah panjang Re·· dan bni alasan setiap langkahHya' 

Jawah: . · 

.~~~ .. : ... B.~ .. ~~.riv;t.~ ... ~t1'~~ .. ~.rs-(l. :.~ ... ~. ~1f"-l~ ~~········ 
.. ft .. r.~111. ~ ... lft:.~~ ~ ...... .. ... . .. ......... ... . ...................... . -
Jawah: 

. ., .. ., ., ................ ,., ........... .,. . ........... ---··· 

P(.: ... : .. u~l0:~.)~1~ .. S"'± .. ~i'-A" .... ~~s.~.~J.l:'t. 
Q.hlY:f}.f.Jf" . . ~~ .. :-: J.~n. .. r.\J~K.. .. .......... . 

PC-$ C\ 
·-····.:..'--P················· 

n. !!itunglah nilai cos a dan bcri alasan sctiap langkahnya! 

Jawah: 

/:} 
<7: 

················· v 
Ii. ········· x·· 

. }l.;'. . ./r (_OJ Jt 
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GLJMl 
43 s 

55 

<). Tenwkanlah sudut a yang 1m::menubi nilai ms a t(·rschut jikadikctahui 

r sin S:~" .: O.Rdm1 sin '.'T -- 0.6 r klaskanbh rclasi sudutnya1 

Jmmb: 

""'"""'""""•fj"""""''"'"" "" .......... . 

loJ li,i, ~ 7t1 

(o.f.{)_: ~ . .<?.!.~ .......... . 
13._ -: s1°· _;,"\{~(~-~~ ..... ('!~ i)";·~·;r··· 

'·'T"''""''~'"""""""' 

~·I.vi 11 ~ o. b 

Transkrip wawancara ketika GLl melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut: 

GLJMl -1-1 P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH. kedudukan 
- -

titik P, Q, dan R kedudukan gar is PQ dan RC ? .. . 
GLlAfl -15 S Seperti ini Bu. (dengan menunjukkan hasil gambarannya dan 

menjelaskan kedudukan masing-111asi11g titik). 
GLJA11 -16 P Bagaimana Anda menggambar sudut a? ... 
Gll Ml -17 S Seperti yang sudah jelaska11 sehelwnnya Bu. lni hasilnya (sambil 

menunjuk gambar). 
GLJMJ 48 s Saya gambar garis I'Q dub1, kemudian seolah-olah saya geser untuk 

mendapatkan garis yang sejajar yang berimpit de11ga11 garis RC, yaitu 

garis DR. Jadi dari sini terlihat bahwa ini Bu sudut a nya. (kembali 

111e111mj11k gamhar) 

GLlMl -19 P Bagaimana Anda menghitung pa11ja11g I'Q a/au DRdengcm Teorema 

Pythagoras? ... 
Gll Ml 50 S Begini Bu. Di sini saya menamhahkan titik 0 yaitu titik pe1potonga11 

antara gar is AC dan BD sehingga terhe11t11k segitiga POQ yang 
merupakan segitiga sik11-sik11 di U 

Gll Ml 51 S Ke11111dia11 saya hUzmg seperti ini Bu. (111em111j11k has ii pekerjaannya 
pada pain (k) dan 111enjelaskan langkah-langkah penge1jaannya 
disertai dengan alasan yang he/11111 tatulis). sehingga saya temukan 

- 1 r; 
panjang PQ = 2 '1 5 cm. 

GL!lvfl 52 P Bagaimcma Anda 111e11ghit1111g pa11ja11g RC de11ga11 Teorema 
P_i ·t lwgoras :) ... 

GLJ Ml 53 S RC' adalah sisi h)potenusa segitiga RGC Sedangkan segitiga RGC 
ko11grne11 dengan segitiga POQ. sehingga de11ga11 perhitzmgan yang 

sama saya langszmg dapatkan hahwa panjang RC soma dengan 

rwnjang PQ yaitu RC = ~JS cm 
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GLJMJ 54 

GLIMJ 55 

GLJMJ 56 

GLJMJ 57 

GLJMJ 58 
GLJMJ 59 

GLJMJ 60 

GLJMJ 61 

GLJMJ 62 
GLIMJ 63 

GLJMJ 6-1 
GLJMJ 65 

56 

P Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa segitiga RGC 
kongruen dengan segitiga POQ? ... 

s Menggunakan sisi-sudut-sisi Bu. GC = OQ, L.RGC = L.POQ, dan 

RG =: PO , sehh1gga RC =: PQ 
P Untuk menentukan nilai cos a . Anda memilih Aturan Cosinus. 

Bagaimanakah rumus Aturan Cosinus tersebut? ... 
Karena saya memilih segUiga DRC dan sudut a adalah L.DRC s - - - -
dan DR = c, RC = d, RC = d, CD= r, maka rumus Aturan 

Cosinus nya adalah r 2 = c 2 + d 2 
- 2cd cos a 

P Bagaimana Anda menghitung nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya memasukkan 

masing-masing nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian 
saya operasikan sedemikian hingga saya temukan 

3 
nilaicosa = -. 

5 
P Bagaimana menentukan sudut a dari nilai cos a yang sudah 

ditemukan? ... 
S Dari zmsur yang diketahui yaitu sin 53" = 0,8 dan 

sin 37" = 0,6 saya bisa menentukan nilai sudut a dengan 
terlebih dahulu menggunakan relasi sudut. Relasinya berbalik 
Bu. 

P Berbalik bagaimana? .. 
S sin 53" = 0,8 sin 37" = 0,6 

cos37° = 0,8 cos 53° = 0,6 

Artinya cos (90 - a )0 
= sin a 0 

Setelah itu saya dapatkan bahwa sudut a= 53° karena 

cos 53° = 0,6 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak ada Bu. 

Catatan Lapangan GL 1 dala!11 melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut. 

• Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GL 1 terlihat tidak 

menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai yang telah 

dia rencanakan scbelumnya. Akan tetapi pada poin (l) GL 1 ternyata merubah 

strategi. GLl tidak menggunakan konsep Pythagoras tetapi cukup 

menggunakan konsep kekongruenan dua segitiga. 
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• GLl tampak memeriksa kembali hasil pekerjaannya setelah dia menyelesaikan 

poin (j) sampai ( o ). Dan pada akhirnya, terlihat GLl menghela nafas lega dan 

tersenyum sambil membalikkan lembar masalah Ml pada halaman berikutnya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GLl 

dapat mengerjakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada Iangkah 

penyusunan rencana dalam menentukan ukuran sudut a . Dari pelaksanaan rencana 

- - 1 r;: 
tersebut, GLl dapat menentukan antara lain: panjang PQ =DR= 2a-v 5cm 

(GL1M1 39 S dan GL1M1 51 S), panjang RC= J__af5cm (GL1Ml 40 S dan . . 2 

3 
GLlMl 53 S), panjang DC=acm (GL1Ml 41 S), cosa=- (GL1Ml 42 S, 

5 

GL1Ml57 S, dan GL1Ml59 S), dan a= 53" (GLlM1 43 S dan GLlMl 63 S).. 

Data tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GLl terhadap masalah Ml yang 

diperoleh dengan tulisan tangan. wawancarn, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana G L 1 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

Berdasarkan tulisan tangan, wawancara. dan catatan lapangan di atas dapat 

disimpulkan bahwa GL1 dapat melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

dengan lancar. GLl dapat menentukan panJang PQ DR cm. 

pan_1ang -R ' I r;: . DC' C. = ~ ch.J )cm . pan_Jang . = u cm. 
2 

,., 
_) 

cos a = - . dan a = 5 3" dan 
5 

mengungkapkan alasan secara tertulis dan lisan dengan lengkap dan benar. 
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2) Masalah M2 

Tulisan tangan GL 1 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GLJM2 
34 s 

GLJM2 
34 s 

GLJM2 
35 s 

GLJM2 
36S 

j. Gambarlah: 

• kubus ABCD.EFGH' 

• kedudukan titik P dan Q! 

• Jika a adalah sudut :ang dibentuk oleh ABGll dan ABPQ. tentukan dan gambarlah 

sudut a 1 

Jawab: 

L Hitunglah panjang Bf' dan beri alasan sdiap langkahnya! 

}(IWOb: 

t~~-- .~f..fi.0.l .. ':'~~;~ ~< ... 4 ...... ~.f.f .... ~ .......................................................... . 
·n::..o·; .. ·;\._f''L J. f0 ~ .......................... ~~ .•. ~ ...... ~.~) ....................................... . 
vr · U ~ ·t 1 ff-:. K.A ........ f .. Y~.~~:.! ...................................... .. ........ ;.~·r ~L tit ()." 

,, ...... F';:;"' . 1 . 
::\.£CA-' ................. ...,_ .............. . 
,.,\('!"' ..... :?.£,\ 

I. Hitunglah paniang Ji(} dan hcri alasan sctiap l;ingkahnyal 

JS (:." "°' V\_ V'L, 
..... -=' ....... 

m. rcntukan pani:mg /'(, dan bcri alasan 1 
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GLJM2 
37 s 

GLJM2 
38S 

GLJM2 
39S 

" 

n. Hllung1a11 mlai cos a dan beri alasan setiap Jangkahnyal 

Jawah: 

59 

~:~.:·:.::·:.::::b.~·~·-.r~ .. i.~~:·~.5ii::::·::·~.~·::.~.::·~:J~ .. ~~;":::~:.:~\J 
··~·¥····· ...... f,.k;,_)~~ (~(~\~·+'(~~;.) '\~ 'i.' ·~.;~· .. :1ii~ .. ·fr::·'"'" 

li~ ~ ~l ± t? : n~I" '.0£~ ' 
........................... ~ :f ... :: .11-·· ..- l['fo . ( 0 ~~.'.:.:.: ................................. .. 

th 
........................... , ........... , .. ., ............... , ........ ,. ......... ,' 

:,,.,. 1{11..> (r;f /).. 
............................... , .... 

.. ... ... ....... ~ ........ ..,,.. if'19 

....... ··co1i1- ... ;;; ...... t~·· ...... .. ... · · ........ · 
........... ((.~··~·· ·.~:. '!f.LU:''''' ....................... ····· .............................................. . 

tv 

\' 
o. Jika ms u . rcntukanlah nilai y dcngan mcnµgunakan p•:rsamaan x: + 1·: -' r: r . 

.lawah: 
1 v1;0--' ~ 'l " "-

.~.U.>. .. c!. .~~. ..'b~ .. -:-::6 .. !':... -f' "/- t ~ .,_ r .............................. , ......................................................................... . 
c~ f'!o l L,-f. ~ "' {LJ 

.. ::.:::·:.:·:::· ·::·::. -..:· .. ·:.·:·:·:· .. ·· .... -.~ ;·o· ..... ~~~···~ ,~ ................................................. .. 

gft~> > 
...................... . ............................................................ .. 

p. Tcntukan nilai tan o: .·i~ ! 
.\' 

Jawah: 

-:: '{'Iv 
···········-··· 

'!.Vto 

Transkrip wawancara ketika GL 1 melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

CJLJM2 ./0 P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH kedudukan 
titik P. Q, bidang ABGH dan ABPQ? ... 

GLJM2 -11 S Seperri ini Bu. (dengan menunjukkan hasil gambarannya dan 
menjelaskan kedudukan masing-masing titik dan bidang). 
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GLJM2 42 P Bagaimana Anda menggambar sudut a? ... 
GLJ M2 43 S Setelah saya gambar, ternyata untuk menentukan sudut a tidak perlu 

membuat garis tengah bidang, karena ternyata sudut a yang 
dibentuk oleh kedua bidang ABGH dan ABPQ adalah sudut yang 

diapit oleh salah satu kedua sisi bidang tersebut, yaitu BP dan 

BG . Seperti ini Bu. (Sambil menunjuk gambar sudut a) 

GLJ M2 44 P Bagaimana Anda menghitung panjang BP dengan Teorema 
Pythagoras? ... 

GLJ M2 45 S Saya pandang segitiga BFP segitiga siku-siku di F sehingga 

GLJM2 46 

GLUl2 47 

GLJM2 48 

GLJM2 49 

GLJM2 50 

GLJM2 51 

GLIM2 52 

GUM2 53 
GLIM2 54 

herlaku BP = ~(BF )2 + (FP )2 
S Kemudian saya hitung seperti ini Bu. (menw?juk hasil pekerjaannya 

pada poin (k) dan menjelaskan langkah-langkah pe11ge1jaannya 
disertai dengan alasan yang be/um tertulis), sehingga saya temukan 

- 1 ~ 
panjang BP = - a\/ 5 cm. 

2 
P Bagaimana Anda menghitung panjang BG ? ... 
S Seperti yang sudah saya jelaskan sebelwnnya Bu. Untuk mencari 

panjang BG , saya cukup menggunakan rumus diagonal sisi. Dan 

karena panjang rusuk kuhus ini a cm, maka panjang BG = a.J2 cm 
P Bagaimana dengan panjang PG ? ... 

S Karena PG setengah rusuk maka panjang PG = _!_a cm. . 2 
P Untuk menentukan nilai cos a , Anda memilih Aturan Cosinus. 

Bagaimanakah rumus Aturan Cosinus tersebut? ... 
Karena saya memilih segitiga BPG dan sudut a adaiah LGBP s ·- - -
dan PG = h, BG = p, BP= g, maka rumus Aturan Cosinus nya 

adalah b2 = p 2 + g 2 -2pgcos a 
P Bagaimana Anda menghitung nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya memasukkan 

masing-masing nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian 
saya operasikan sedemikian hingga saya temukan 

,.., 

nilai cos a = _:___ JlO. 
10 

GLJ M2 55 P Setelah diketahui nilai cos a hagaimana Anda menentukan 
nilai ta11 a ? ... 

GLIM2 56 S Saya cari dulu nilai y nya Bu. yaitu y = JlO dan setelah itu 

. . }' 1 
saya temukan mlw tan a = .:_ = -

r 3 
GLIA12 57 P Apakah ada ha/ lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
GLl/v/2 58 5,' Tidctk ada Bu. 

Catatan Lapangan GL I dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 
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• Sama halnya ketika GL 1 melaksanakan rencana penyelesaian masalah Ml, 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 ini GLl juga terlihat 

tidak menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai 

yang telah dia rencanakan sebelumnya. 

• Setelah GLl menyelesaikan poin (j) sampai (p), dia tampak memeriksa 

kembali hasil pekerjaannya. 

Dari basil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GL 1 

dapat mengerjakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan nilai tan a . Dari pelaksanaan rencana 

- 1 Ir 
tersebut, GLI dapat menentukan antara lain: panjang BP= -a-v5 cm (GLIM2 

2 

34 S, GL1M2 45 S dan GL1M2 46 S), panjang BG= ah cm (GL1M2 35 S 

dan GL1M2 48 S), panjang PG= 2-a cm (GL1M2 36 S), cos a= l_JW 
2 10 

(GLIM2 37 S, GL1M2 52 S, dan GL1M2 54 S), dan tan a=* (GL1M2 38 S, 

GL1M2 39 S, dan GL1M2 56 S) .. 

Data ten tang pelaksanaan rencana penyelesaian G L 1 terhadap masalah M2 

yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GL 1 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 
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3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pelaksanaan 

rencana penyelesaian GLl terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data pelaksanaan rencana penyelesaian GLl terhadap 

masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pelaksanaan rencana penyelesaian GLl terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

d. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GLl dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut. 

GLJMJ 

66S 

GLJMJ 
67S 

GLJ,\11 

p. Tentukanlah nilai cos a 1 

Jawab: 

ca~ u'\ :o 5/.r 
,._ ....................................................................................... . 

Jawah: 
'3! ' ;;. ) 

ol 1J :: 1 1 C [ , 

Tnlluk1m nibi ~i11" 1 
cbr1 pcriksalah 11pakah sc>uai deng<m nilai pcrhandingw; 

r 

.la wab: 

<:rn CA ;: Ye --vi .~Iv"'') 
-::: :L _..., .................... r ....... y. ............... . 
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Transkrip wawancara ketika GLI rnerneriksa kernbali hasil penyelesaian 

rnasalah Ml sebagai berikut: 

GLJ Ml 69 P Dari manakah Anda memperoleh nilai cos a terse but? 
GLJ Ml 70 S Sebenarnya saya memperolehnya dengan relasi sudut seperti 

langkah sebelumnya Bu. Dari unsur yang diketahui bahwa 

GLJMl 71 

GLJMJ 72 

GLJMJ 73 

GLJMJ 7../ 

GLJMJ 75 

a= 53° dan sin a= 0,8 sehingga cos a= 0,6 

x 
P Dari nilai cos a = - tersehut, kemudian Anda dapat menentukan 

r 
nilai y nya, dapatkah Andajelaskan? 

S Mudah saja Bu, di soal telah tertulis jelas bahwa saya dapat 
2 2 2 rnenggunakan rurnus x + y = r , jadi saya tinggal 

mensubsatusi nilai yang diketahui sehingga saya peroleh nilai 
y=4 

S Sebenarnya rurnus tersebut diperoleh dari segitiga siku-siku yang 
terletak di diagram Cartecius.Seperti ini. (sarnbil rnenggarnbar). 

P Bagaimana dengan nilai sin a nya? ... 
s y 

Nilai sin a = - jadi tinggal disubstitusi Bu. Saya peroleh 
r' 

sin a=~= 0 8 
5 ' 

GLJMJ 76 P Jadi apakah kesirnpulan Anda? .... 

GLJMJ 77 S Kesimpulannya ... sesuai. lvfaksudnya nilai sin a = ~ = 0,8 sesuai 
5 

dengan unsur yang diketahui di soal. Jadijawaban saya benar. 
GL! Ml 78 P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 

GLJ Ml 79 S Tidak Bu. 

Catatan Lapangan GLl dalarn rnerneriksa kernbali hasil penyelesaian rnasalah 

Ml sebagai berikut. 

• Dalam langkah terakhir Pol ya ini, GL 1 dengan mudah rnenyelesaikan poin (p ), 

(q), dan (r). 

• GLl sempat menjelaskan pada peneliti bahwa jawaban poin (p) sengaja ditulis 

singkat karena akan dia jelaskan ketika wawancara nanti alasannya. 

• Selesai mengerjakan poin (r). GL 1 tampak tersenyum lebar dan tanpa sengaja 

terucap kata "yes" dan rnenghela nafas lega. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL l dapat menuliskan dan menjelaskan secara lengkap dan 

tepat data yang termuat pada masalah Ml dalam memeriksa kembali hasil 

penyelesaian masalah. GL l dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GL l dapat 

menentukan antara lain: cos a= l (GLlMl 66 S dan GLlMl 70 S), y = 4 
5 

(GLlMl 67 S dan GLlMl 72 S). dan sin a=~= 0,8 (GLlMl 68 S dan GLlMl 
5 

75 S). Selain itu, GLl juga dapat menyimpulkan bahwa hasil peke1jaan pada 

langkah sebelumnya telah benar (GLlMl 77 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GLl terhadap 

masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GL l dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GLl dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

GLJ /\112 q. Pan<lang scgitiga FBG dan tt.!ntukanlah nilai tan "~J-B(J 1 

59S 

GLJJ.12 
60 s 

.lawab: 

~~.L.lf~.C:.: .. ~ .... ~.l~ ...... ~ .. ~. /41' ~ ..... ~~t.. (I c.L!.t, 
'.r~. ~ ~ r ~ }>1:;..~. 

'''"'""""""'·••·····- .. , ..... ,...... ,,,.,._.,,.,., ... ,.., ..... . 

r. Pandang segitiga FBP <la:· •cntukarndh nilai tan /FBI'! 

Jawab: ! \ 

~ .... ~ .. ~ .. < .. f~J .... ·::. ....... 0:. ........... 1 .................. . 
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GLJM2 
61 s 

s. Tunjukkan bahwa tan a tan(LFB(j LFBP) dcngan rumus 

tan(/FBG /FBP)"" -~~!1_~~J~G !~:i_{J::m' - ! 
I t-(tan/FBUXtanLFBP) 

]llwah: 

65 

+;::::c::<:t:~:i.::~:::<i;P.:r::;::: .. s···· ·(ii·~··~:~ .. ~i~~~::.:.::::·:::::::::::::::: 
t .\- (~ ~f.""' ) (f.-., L f'tt) 

~······(·: .. ···4-;·····~····(·:r·~··i·····~·· .. ··· ... t .. ·~·· .. i;~··· ............................................. .. 
... .......... . . ...... ......... ..... .... .. ... . .. . . ::-. ... ... . . ····· ........................................ ' .. . 

{ 1- (. ((. 

+;;:::.::::(~·;:::::.:·::<r:~:r:::::«>:.::::(;~:.·::::·:.::::::::·:::::·::::.::::::·::::::·::-.:::·::::::::::::::: 
'". 

ts::::::I~f :~:::.:<F.:~!!·::·:::::::::::~:::~'.2.:::::t·:::I :f~:::::::::.·::::::.:«·:: .. :::::::::::::::· 

Transkrip wawancara ketika GLl memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GLJM2 62 

GLJM2 63 

GLJM2 6"1 

GLJM2 65 

GLJM2 66 

GLJM2 67 

GLJM2 68 

GLJ1Vf2 69 

GLJ 1\L2 70 
GLJA12 71 

P Bagaimana Anda menentukan nilai tan LFBG terse but? 
S Karena segitiga FBG adalah segitiga sarna kaki dan siku-siku di 

F rnaka LFBG = 45° sehingga tanLFBG = 1 
P Bagaimana Anda mencntukan nilai tan LFBP ? 

S Karena scgitiga FBP siku-siku di F dan panjang BF =a cm dan 

- l . 1 
FP = - a cm sehzngga tan LFBP = - ? ... 

2 2 
P Pada hagian akhir. Anda disuruh menunjukkan bahwa tana 

tan(LFBG - LFBP) = _!_. Apakah Anda menemukannya? ... 
3 

S !ya Bu. Saya mensuhstitusi nilai tan LFBG dan tan LFBP pada. 

tan(LFBG - LFBP) = tan LFBG - tan LFBP . sedemikian 
1 + (tanLFBGXtanLFBP) 

hingga saya temukan tan(LFBG - LFBP) = ~. 
_) 

P Jacli apakah kesimpulan Anda? ... 

s Kesimpu/annya ... cocok B balrn·a tan(LFBG - LFBP) =tan a=~ .. 
_) 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
S' Tidak Bu. 
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Catatan Lapangan GLI dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

• Dalam langkah terakhir Polya ini, GLl tampak melihat lagi gambar yang telah 

dibuatnya di kertas coretan lain ketika dia mengerjakan poin (q) dan (r). 

• Ketika mengerjakan poin (s), tampak GLl tidak menemui kesulitan. Dengan 

lancar dan percaya diri dia menuliskan setiap langkah pengerjaan dan akhirnya 

mendapatkanjawaban yang benar. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GLl dapat menuliskan dan meajelaskan secara lengkap dan 

tepat data yang termuat pada masalah M2 dalam memeriksa kembali hasil 

penyelesaian masalah. GL 1 dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GL 1 dapat 

menentukan antara lain: tanLFBG = 1 (GL1M2 59 S dan GL1M2 63 S). 

tanLFBP = ]__ (GL1M2 60 S dan GL1M2 60 S) dan tana = tan(LFBG-LFBP) 
2 

= ]__ (GL1M2 61 S dan GL1M2 67 S). Selain itu, GLl juga dapat menyimpulkan 
3 

bahwa hasil pekerjaan pada langkah sebelumnya telah benar (GL 1 M2 69 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GLl terhadap 

rnasalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GLl dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 
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3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GLl dalam 

Memeriksa Kembali Basil Penyelesaian Masalah Geometri 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemeriksaan 

kembali hasil penyelesaian GLI terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu 

telah ditemukan pula keajekan data pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GL 1 

terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GLI terhadap masalah dinyatakan 

kredibel. 

2. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Menyelesaikan Masalah Geometri 

a. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Memahami Masalah Geometri 

l) Masalah Ml 

Tulisan tangan GL2 dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

GL2A11 ;,, Schutkan!ah tm>'m umur yan,: d1k.:tahui' 

JS Jawah: 

GL2Ml 
JS 

, . t\pakah unsnr yang diketahu! sudah cukup untuk menyelesaikan masalal{' .kla:1an! 

Jawah: 
'.\,~11lfl\i\ "' ... :· !•\ ,Lt• :·f,; , ... ,· 

' ••• ' ••• '< •• ' .................... '···~ :· ~· ·: :· •••••••• ' •• ' •••••• ··: .. ' ••••• ;·'. < •••• :·~: •••••••••••••• ~·· •••••••••••• '. < •••••• '" •••••••• ' ••• ' •••••••••••• 

" :; ........... ., ................... , ......... , .......... , ................. , ................................................. , ............................... . 
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Transkrip wawancara ketika GL2 memahami masalah Ml sebagai berikut: 

GL2MI 4 
GL2MI 5 

P Bagaimana Anda tahu kalau unsur-unsur ini diketahui? 
S Saya mengetahuinya dari soal Bu. Di soal tersebut sudah tertulis 

denganjelas unsur-unsur apa saja yang diketahui. 
GL2MI 6 S Unsur-unsur terse but adalah kubus ABCD.EFGH yang berusuk 

a cm , titik P yang terletak dipertengahan AD, titik Q 
dipertengahan bidang EFGH dan titik R dipertengahan HG. 

GL2MI 7 S Selain itu, pada akhir soaljuga 
tertulis sin 53° = 0,8 sin 37° = 0,6 

' 
GL2MI 8 
GL2MI 9 

P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
S Saya juga mengetahuinya dari soal tersebut Bu. Yang ditanyakan 

GL2MI 

GL2MI 
GL2MI 

GL2MI 
GL2MI 

GL2MI 
GL2MI 

- -

adalah ukuran sudut a yang dibentuk oleh PQ dan RC . 

10 P Apakah menurut Anda, unsur-unsur yang diketahui sudah cukup 
untuk menyelesaikan masalah tersebut? .. 

l l S !ya Bu. Sudah cukup. 
l 2 S Af enurut saya, unsur-unsur yang diketahui seperti kedudukan 

titik -titik, panjang rusuk, dan nilai trigonometri merupakan 
modal untuk kita menjawab pertanyaan soal tersebut. 

13 P Bisa Andajelaskan? ... 
l ..f S Begini Bu. Untuk untuk mencari sudut kita butuh garis. dan 

untuk mencari garis kita bisa menghubungkan titik-titik yang 
ada, misal PQ terbentuk dengan menghubungkan titik P dan Q 
dst. Sedangkan untuk mencari ukuran panjangnya. kita bisa 
menghitungnya melalui panjang rusuk kubus tersebut dan untuk 
mencari ukuran suduta _kita menggunakan nilai trigonometri 
yang telah diketahui 

15 P Mengapa alasan tersehut tidak ditulis? 
l 6 S !ya Bu. maaf 

Catatan Lapangan GL2 dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

e Untuk menentukan jawaban poin (a) dan (b), GL2 tampak begitu pelan-pelan 

dan hati-hati dalam membaca soal. GL2 tampak menuliskan jawaban setelah 

membaca soal lebih dari dua kali. 

• Ketika menjawab poin (c) GL2 terlihat agak ragu. Hal ini terlihat ketika dia 

tidak segera menuliskan jawaban. Sebelum akhirnya menuliskan jawaban, GL2 

tampak berfikir dan memainkan pensilnya dan memandangi soal agak lama. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml. GL2 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara 

lain: rusuk kubus a cm, titik P, Q, dan R berturut-turut berada di pertengahan 

AD, bi dang EFGH, dan sisi HG, sudut a terbentuk of eh PQ dan RC, 

sin 53° = 0,8 dan sin 37" = 0,6 (GL2Ml 1 S, GL2Ml 6 S dan GL2Ml 7 S). GL2 

juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu ukuran sudut a yang 

terbentuk dari PQ dan RC (GL2Ml 2 S dan GL2Ml 9 S). Selain itu, GL2 sudah 

dapat menuliskan dan mengungkapkan alasan bahwa unsur-unsur yang diketahui 

merupakan syarat cukup untuk unsur yang ditanyakan. Alasan GL2 adalah karena 

unsur-unsur yang diketahui seperti kedudukan titik-titik, panjang rusuk. dan nilai 

trigonometri merupakan modal untuk menjawab pertanyaan soal tersebut (GL2Ml 3 S, 

GL2Ml 11 S, GL2Ml 12 S, GL2Ml 14 S). Data tentang pemahaman GL2 

terhadap masalah M 1 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan 

catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik 

data tentang pemahaman GL2 dalam memahami masalah dinyatakan kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GL2 dalam memahami masalah M2 sebagai berikut. 

GL2M2 a. Sdmthanlah 1msur- unsur :•:mg dikctuhui~ 

1 S Jmn1b: 

GL2M2 
2S 

h. '..;,c:huthanlah unsur unsur: :mg 

Jawab: 

abn' 
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c. Apakah unsur yang diketahui sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? Jelaskan! GL2M2 
JS 

!!!!¥~~: 

Transkrip wawancara ketika GL2 memahami masalah M2 sebagai berikut: 

GL2M2 ../ 
GL2M2 5 

GL2M2 6 
GL2M2 7 

GL2M2 8 

GL2M2 9 

P Bagaimana Anda tahu kalau unsur - unsur ini diketahui? 
S Dari soal Bu. Terdapat kubus ABCD.EFGH denganrusuk a cm. 

Terdapat pula dua titik P dan Q yang berturut-turut terletak di 
- -

tengah garis FG dan EH 
P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
S Dari soal terlihat bahwa sudut a yaitu sudut yang dibentuk oleh 

hidang ABGH dan APBQ yang ditanyakan. 
P Mengapa Anda bisa berfikir hahwa unsur yang diketahui sudah 

cukup untuk menjawab unsur yang ditanyakan? .. 
S Sudah Bu. Karena menurut saya dari unsur-unsur yan:s diketahui 

tersebut, kita sudah hisa menentukan nilai-nilai BP, BG, dan 

PG serta menemukan nilai tana Bu. 

Dalam catatan lapangan GL2 dalam memahami masalah M2 tampak bahwa 

GL2 tidak menemukan kesulitan untuk poin (a). (b), dan (c). Dia terlihat begitu 

yakin dalam menuliskan jawaban ketiga pin tersebut pada lembar M2. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M2. GL2 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara 

lain: titik P berada di tengah :saris FG, titik Q bearada di tengah garis Ell, dan 

panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah a cm (GL2M2 1 S dan GL2M2 5 S). 

GL2 juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu 11ilai tana 

yang dihentuk oleh hidang ABGH dan ABPQ (GL2M2 2 S dan GL2M2 7 S). Selain 

itu, GL2 sudah dapat menuliskan dan mengungkapkan alasan bahwa unsur-unsur 

yang diketahui merupakan syarat cukup untuk unsur yang ditanyakan. Menurut GL2 

melalui unsur yang diketahui, bisa menentukan ni/ai-ni/ai BP, BG, dan PG serta 
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menemukan nilai tan a (GL2M2 3 S dan GL2M 9 S). Data tentang pemahaman 

GL2 terhadap masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan 

catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik 

data tentang pemahaman GL2 dalam memahami masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Memahami Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemahaman GL2 

terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah ditemukan pula keajekan 

data pemahaman GL2 terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pemahaman GL2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

b. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GL2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GL2Ml d. Bagaimana earn menentubn sudut u » kl:1:"bn 1 

Jawab: 
17 s '1 

GL2Ml 
18 s 

e. Lan!Zkah d;.m sllategi ;ipakah yanf'. Anda pilih untd 111cnt.'n1u~an 

GL2Ml 
19 s 

Jawab: 

Jawab: 

'I 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



72 

GL2M1 
20S 

g. Bagaimana Anda mcncntul,.an panj::mg /)( ., 

Jawab: .~· • r-~ ff 
.... ., ..... .- .... -. ....... ,. .. ,. 

GL2M1 
21 s 

.11uto~o;· );·Jt)i'· rcH 
.. !; .................................................................................................................... . 

GL2M1 
22 s 

i. Langbh dan srratcgi apJkah y<inJ:! Anda pilih untuk mcnentubn ukuran sudut u Jmi 

nilai co~ <i '! 

Jawab: 

Transkrip wawancara ketika GL2 menyusun rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut: 

GL2M1 23 

GL2M1 2../ 
GL2M1 25 

GL2M1 26 

GL2M1 27 

GL2M1 28 

P lvfengapa Anda membutuhkan gambar untuk menentukan sudut 
a? ... 

S Untuk mempermudah kita membayangkan letak garisnya Bu. 
S Masalah geometri akan lebih mudah bila kita melihatnya dalam 

gambar. Dari gambar ini saya bisa menentukan kedudukan titik, 
garis, dan sudut a nya. Ternyata bersilangan ya Bu. 

P Bagaimana Anda menentukan sudut ajika sudut tersebut 
dibentuk oleh 2 garis yang bersilangan? ... 

S Dengan menemukan garis yang sejajar dengan salah satu garis 
sedemikian hingga nanti berpotongan dengan garis lainnya. 

P Lalu mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 

menentukan panjang PQ a tau DR. RC, dan DC? ... 

GL2M1 29 S Karena segitiganya siku-siku Bu. (menunjuk pada gambar) 
GL2M1 30 P Mengapa Anda memilih aturan cosinus untuk menentukan cos a 

? 

GL2M1 
GL2M1 

31 
32 

GL2M1 33 
GL2M1 3./ 

GL2MJ 35 

S Karena segitinya diketahui ketiga panjang sisinya Bu. 
P Lalu, setelah ketemu nilai cos a. bagaimana Anda hisa 

menentukan ukuran sudut a nya? .. 
Dengan menggukan perba11di11gan trigonometri Bu. s 

P Bisa Andajelaskan? ... 
Dari nilai cos a bisa ditentukan dengan perhandingan 

S trigonometri dan relasi sudutnya Bu. Di awal tadi diketahui nilai 
trigonometri dua sudut. Jadi sayafikir pasti nilai a dapat dirnri 
dari unsur tersehut. 

GL2MI 36 P 
GL2MI 37 S 

Apakah ada ha! lain yang i11gi11 Anda ungkapkan? ... 
Tidak Bu. 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



73 

Catatan Lapangan GL2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

• Sebelum GL2 menuliskanjawaban poin (d) sampai poin (i), terlebih dahulu dia 

menggambar kubus ABCD.EFGH, titik P, dan titik R pada lembar coretan lain. 

• Dalam menjawab poin per poin, kembali GL2 melihat gambar berulang-ulang 

dan baru menuliskan jawaban pada lembar masalah M 1. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. GL2 

dapat menuliskan langkah-langkah menentukan ukuran sudut a. Langkah-langkah 

tersebut antara lain: menentukan sudut a dengan menentukan garis yang sejajar 

dengan PQ dan sekaligus berpotongan dengan RC (GL2Ml 17 S dan GL2Ml 27 

S), menentukan panjang garis DR dan RC dengan menggunakan teorema 

pythagoras karena garis DR dan RC merupakan salah satu sisi segitiga siku

siku (GL2Ml 18 S, GL2Ml 19 S. dan GL2Ml 29 S). menentukan cos a dengan 

menggunakan aturan cosinus karena unsur yang diketahui adalah ketiga panjang 

sisi segitiga yang dipilih (GL2Ml 21 S dan GL2M I 31 S ), dan menentukan 

ukuran sudut a dari nilai cos a dengcm menggzmakan perbandingan 

trigonometri dan relasi sudut (GL2Ml 22 S, Gl2MI 35 S dan GL2Ml 37 S). 

Data tentang penyusunan rencana GL2 terhadap penyelesaian masalah Ml yang 

diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara. dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang penyusunan 

rencana GL2 terhadap penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



74 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GL2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GL2M2 
10S 

GL2M2 
II S 

GL2M2 
12 s 

GL2M2 
13 s 

GL2M2 
14 s 

GL2M2 
15 s 

d. Bagaimana cara menentukan sudut a ? Jelaskan! 

Jawab: 
'\ . ·. 

' . ·············r .......................... : ....................... ,. ...................................................................................... . 
1 11· r /' fk~:~ , · } , ~ 1 .. 

e. Langkah dan stratcgi apakah yang Anda pilih untuk mcnentukan panjang BP: 

Jawab: 

...................................................... , .. , .......... , ..... , ........ , ..................... , ... ,.,,,,,,,.,,,,.,, .... , .. , ................... . 

f. Langkah dan stratcgi apakah yang And<> pilih untuk menentukan paitjang BG? 

Jawab: 
r ~~, J '_;\', ,\ 

..................................... ., .......................................................................................... ,. ...................... . 

g. Bagaimana Anda menentukan panjang !'(; '.' 

Jawab: 
I• 

h. Langkah dan stratcgi apakah yang i\nda pilih untuk menentukan cos a., 
Jawab: 

i. Langkah dan stratcgi apakah yang Anda pilih untuk menentukan besar sudut a dari 

nilaicosa? 

./aw<lh: 

Transkrip wawancara ketika GL2 menyusun rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut: 

GL2M2 16 P Mengapa Anda membutuhka11 gambar 1111t11k menentukan sudut 
'? a .... 

GL2lvf2 17 S Karena ini ada/ah masalah geomefi·i Bu. Jadi /ehih mudah jika kita 
111engg1111aka11 gmnhar. 

GL2M2 18 P Bagaimana Anda mene11t11ka11 sudut ajika sudut tersehut 
dibentuk of eh 2 bidang! ... 

GL2lvf2 19 S Dari bidang yang ditentukan ternrnla .111dah rwnpak pada garis tepi dua 
bidang terse/mt re/ah membentuk swlut .1udur a nya ini Bu (menunjuk 
pada gambar) 

GL2M2 20 P Lalu mengapa Anda memi/ih Teorema Pythagoras untuk 

menentukan panjang BP? ... 
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GL2M2 21 S Karena ini segitiga siku-siku Bu. (menunjuk pada gambar segitiga 
BFP) 

GL2M2 22 P Untuk menentukan pm?jang BG Anda menggunakan rwnus umum 
diagonal hidang. Apa yang dimaksud dengan rumus diagonal bidang 
tersebut? ... Bisa Andajelaskan? ... 

CiL2M2 23 S Jika diketahui panjang rusuknya a cm maka pmijang diagonal bidang 

nya aJ2 cm. Sebenarnya rwnus itu juga berasal dari teorema 
Pythagoras. Jika panjang rusuk kubus a cm, itu berarti segitiga BCCi 

adalah segitiga siku-siku di C dan diagonal sisi BG adalah 
hypotenusa 

GL2M2 24 P Mengapa Anda memhagi dua pmijang rusuk untuk mencari panjang 

PG? .... 

CiL2M2 25 S Karena titik P adalah titik tengah FG sehingga pmijang PG adalah 

setengah dari pm?jang F'G . 
CiL2M2 26 P Mengapa Anda memilih aturan cosinus untuk menentukan 

cosa? 
CiL2M2 27 S Karena segitiga yang akan saya gunakan untuk mencari nilai sudut 

a diketahui 3 pmijang sisinya. 
GL2M2 28 P Lalu. setelah ketemu nilai cos a. bagaimana Anda bisa 

menentukan ukuran sudut a nya? .. 
S Dengan menggunakan perbandingan rigonometri Bu. 
p Bisa Andajelaskan? 

CiL2M2 29 
CiL2M2 30 
CiL2M2 31 S Pada masalah ini, unsur yang ditanyakan adalah tan a sehingga 

saya perbandingan trigonomelri. yaitu cos a = ~. tan a = y 

CiL2M2 32 
CiL2M2 33 

r 

dengan x 2 + y 2 = r 2
. 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak Bu. 

r 

Catatan Lapangan GL2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

• GL2 menggambar kubus ABCD.EFGH, kemudian menggambar kedudukan 

titik P dan Q. Setelah itu menghubungkan titik-titik sedemikian hingga 

tergambar bidang ABGH dan ABPQ di kertas corentan lain. 

• Dengan modal gambar tcrsebut. GL2 menjawab poin (d) sampai pom (i). 

Setiap akan menuliskan jawaban. GL 1 melihat gambar berulang - ulang dan 

membolak-balikkan lembar coretannya. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

tennuat pada masalah M2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. GL2 

dapat menuliskan langkah-langkah menemulai nilai tan a . Langkah-langkah tersebut 

antara lain: menentulwn sudut a yang dibentuk bidang ABGH dan ABPQ dengan 

menggambar kedua bidang yang ditentulwn dan ternyata dari gambar tampak pada 

garis tepi dua bidang tersebut telah membentuk sudut a yaitu LPBG (GL2M2 10 S dan 

GL2M2 19 S), menentukan panjang garis BP dan BG dengan menggunakan 

teorema pythagoras karena garis BP dan BG merupakan salah satu sisi segitiga 

siku-siku (GL2M2 11 S, GL2M2 12 S, GL2M2 21 S dan GL2M2 23 S), 

menentukan cos a dengan menggunakan aturan cosinus karena zmsur yang 

diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga yang dipilih (GL2M2 14 S dan 

GL2M2 27 S), dan menentukan nilai tan a dengan menggunakan persamaan 

. y x }' 2 2 ) trigonometri, yaitu sm a= - cos a= - dan tan a=.:___ dengan x + y = r-
r r r 

(GL2M2 31 S). 

Data tentang penyusunan rencana GL2 terhadap penyelesaian masalah M2 

yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang penyusunan 

rencana GL2 terhadap penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data penyusunan 

rencana penyelesaian GL2 terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah 
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ditemukan pula keajekan data penyusunan rencana penyelesaian GL2 terhadap 

masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

penyusunan rencana penyelesaian GL2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

c. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GL2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GL2Ml J. Ciambarlah. 

38S 

GL2Ml 
39 

• kubus ABCD.UGJ I' 

• k\:dudukan titik P. Q. d:1n R' 

• keduduh<m garis PQJ~m R< 

Jawab; 

(J f 
,r-·,_.,~. ~-,,_,,,. •••• : 

, I 

Jawab: 

I o 

' ' 

s:iJm u '. 
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GL2Ml 
40S 

GL2Ml 
41 s 

GL2Ml 
42 s 

GL2Ml 
43 s 

L Hitunglah panjang R(' d;:m bcri alasan setiap langkahnya! 

Jmmh: 
j « 

, ... ... ,:·, .. 

111. l'cntnkan panjang !JC Jan b,·ri ala~an 1 

.luu·ah: 

n. !Etunglah nilai cos a dan heri a\asan setiap langkahnya! 

Jawah: 
{? 

', . 
. .. c·1 ... : 

_, 

,. 

.fawah: 

78 
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Transkrip wawancara ketika GL2 melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut: 

GL2Ml ../../ P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH, kedudukan 
- -

titik P, Q, dan R kedudukan gar is PQ dan RC ? ... 
GL2Ml ./5 S Seperti pada gambar ini Bu. ( dengan menunjukkan hasil 

gambarannya dan menjelaskan kedudukan masing-masing titik ). 
GL2Ml ./6 P Bagaimana Anda menggambar sudut a ? ... 
GL2Ml ./7 S Seperti yang sudahjelaskan sebelumnya Bu. lni hasilnya (sambil 

menunjuk gambar). 

GL2Ml ./8 S Saya gambar garis PQ dulu. kemudian saya gambar garis yang 

sejajar yang herpotongan dengan garis RC. yaitu garis DR. Jadi 

dari sini terlihar bahwa ini Bu sudut a nya.(kembali menunjuk 
gambar) 

GL2Ml 49 P Bagaimana Anda menghitung paryang PQ atau DR dengan 

Teorema Pythagoras? ... 
GL2Ml 50 S Dengan menggzmakan segitiga DHR yang merupakan segitiga 

siku-siku di H 
GL2Ml 51 S Kemudian saya hitzmg seperti ini Bu. (menunjuk hasil 

pekerjaannya pada poin (k) dan menjelaskan langkah-langkah 
penge1Jaannya disertai dengan alasan yang belum tertulis), 

- 1 c 
sehingga saya temukan panjang DR= 2a-v5 cm. 

GL2Ml 52 p Bagaimana Anda menghitzmg panjang RC dengan Teorema 
Pythagoras? ... 

GL2Ml 53 s Panjang RC= panjang DR karena segitiga DHR cerminan 
se:;.;itiga RGC dengan RR · sebagai swnbu simetrinya (R' terletak 

ditengah CD) 
GL2Ml 5-1 P Laht? ... 
GL2Ml 55 s Artinya segitiga DHR kongruen dengan segitiga RGC Bu, 

-R ·~ l r;:5 sehingga ( =-a'\J)cm. 

GL2Ml 56 

GL2Ml 57 

GL2Ml 58 
GL2Ml 59 

2 
P Untuk menent11kan nilai cos a , Anda memilih Aturan Cosinus. 

Bagaimanakah rumus At11rw1 Cosinus tersebut? ... 
S Karena saya memilih segitiga DRC dan sudut a adalah L.DRC 

dun DR = c RC = d RC = d CD= r, maka rumus Aturan 

Cosinus nya adalah r 2 = c 2 + d 2 
- 2cd cos a 

P Bagaimana Anda me11ghit1111g nya? ... 
S Se.rnai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya memasukkan masing

musing nilai yang diketuhui ke dalam rwnus kemudian suya 
3 

011erusikan sede111ikiu11 himn!u savc1 temukan nilai cos a= -- . 
(_H . ._J o/ 5 

GL2Ml 60 P Bagaimana menentukun sudut a dari nilai cos a yang sudah 
ditemukan ? .. . 
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GL2Ml 61 s Dari unsur yang diketahui yaitu sin 53" = 0,8 dan sin 37° = 0,6 
saya bisa menentukan nilai sudut a dengan terlebih dahulu 
menggunakan relasi sudut. 

GL2Ml 62 p Bagaimana relasinya? ... 
GL2Ml 63 s sin 53" = 0,8 sin 37° = 0,6 

cos 37° = 0,8 cos 53° = 0,6 

Artinya cos (90 - a )0 = sin a 0 

Setelah itu saya dapatkan bahwa sudut a= 53° karena 

cos 53° = 0,6 
GL2Afl 64 p Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
GL2Ml 65 s Tidak ada Bu. 

Catatan Lapangan GL2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut. 

• Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GL2 terlihat tidak 

menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai yang telah 

dia rencanakan sebelumnya. Akan tetapi pada poin (1) GL2 ternyata merubah 

strategi. GL2 tidak menggunakan konsep Pythagoras tetapi cukup 

menggunakan konsep pencermman dan kekongruenan dua segitiga. 

• GL2 tampak memeriksa kembali hasil pekerjaannya setelah dia menyelesaikan 

poin (j) sampai (o). Dan pada akhirnya, terlihat GL2 menghela nafas lega dan 

tersenyum sambil membalikkan I em bar masalah M 1 pada halaman berikutnya. 

Dari hasil tulisan tangan. transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap hahwa GL2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GL2 

dapat menge1jakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan ukuran sudut a . Dari pelaksanaan rencana 

- - 1 ~ 
terse but, GL2 dapat menentukan antara lain: panjang PQ =DR= l ChJ 5cm 
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(GL2Ml 39 S dan GL2Ml 51 S). panjang RC= l_af5cm (GL2Ml 40 S dan . 2 

3 
GL2Ml 53 S), panjang DC= a cm (GL2Ml 41 S), cos a= - (GL2Ml 42 S, 

5 

GL2M157 S, dan GL2M159 S), dan a= 53" (GL2Ml 43 S dan GL2Ml 63 S) .. 

Data tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GL2 terhadap masalah Ml yang 

diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GL2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

(2) Masalah M2 

Tulisan tangan GL2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GL2M2 
34 s 

j. Gambarlah: 

• kubus ABCD.EFGH! 

• kedudukan titik P dan Q! 

• Jika a adalah sudu! yang dibentuk oleh ABGH dan ABPQ, tentukan dan gambarlah 

sudut a! 

Jawab: 
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GL2M2 
34 s 

GL2M2 
35 s 

GL2M2 
36S 

GL2M2 
37S 

k. Hitunglah panjang BP dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawah: 

82 

............ , .............. ,, ................................ ..,. ...... ,, ..... , .. , ................................................................... , ............ . 
. l 

'"J'/.'''''"'''''''"''•·········· .. ···· .. ···· .. ·······: ................................................................................................. . 

~ . ) ' 
.. · 

• ' ••• ' ••• ' ••• ' ••••••• '""' •• ' ...................................... •>:.ti• ••• ~ ... ~ ........................................... ' •••••• ' ................................ . 

j ::) t t : ;1 'l 
................ ··········"···· ..................................... :····"t· .......................................................................... . 

. , :-; t1jX:,\~\~~~::-. ~:t ~' 
....................... '';'',"" ............................... ::?'.. i .. ~ ... ~.~\. ' ......... ·"·:::. ·:;·, .. ;:·"\•"""•:"·:"·:·~J~.: .. : .... ).·· ........ ·.·.·.·.· ......... · .. ·.·· .. ··. ·.· .. · 
•• ' ••••.••••••.•• '. '*' •.•• ' •• ' ••••••••••• ' •••.•••• ' •.• ' •••••••••••• • :4 .. .. ! ..... ' ............. ~- .......... " ...... ' ... ' ... ' ,,,.. 

I. Hitunglah panjang BG dan beri a!asan setiap langkahnya! 

Jawah: 
"'.')!' ,"'1, 

' .... , ... •·••••• ., •.•. , ........ , ............... , ...... ,.r. ............. ::··············· 

' ............. '' •. ' ......... -- -~ .•• '~"· ..• •AA<·;:.' ........................ , .........• ............. ' .••.. ' •• > ..................................... ' .... .. 

.................. , ................ , ........................ > .. •'''"'"'"'''"' ......................... . 

m. 1entukau panjang PG dan beri alasan' 

Jawah: 

n. Hitunglah nilai cos a dan beri alasan setiap langkahnya' 

Jmw1b: 

''·~···•"'"'_.~~··· 

~ ' 
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GL2M2 
38S 

GL2M2 
39S 

83 

o. Jika cosa ·~. tentukanlah nilai y dengan menggunakan persamaan x1 + ~· 2 = r' ~ 
r . 

Jawab: 
•· 
' ~ 

_. ......... , .. ,,,,,,,,,,,,,,,,,, .. ,,:r*'.~>>•<••»<00• .. •0••<<•'o<H~Of!•<00'•000>•<00>«+0>><+>•o<++>o .. 0••o••"•''0••<0< .. +<•ooo><o0>><00+><<+•>•<++,.<•>• 

. ' , ....................... , •• , ................................................................... u.,, ...................................................... . 

..................................................................... .,.. .......................................... , ........................................ . 
' · . ........................................................................................................ , .................................................. . 

T uk 'J . }' p. ent an m ai tan a ::: '·- ! 
x 

Jawab: 
·J 

- ~ ......................................... .,-:;···········"/,''''•'""',"'''·············· .. ········' , .. , ........... , ............. ,. ..................... . 

.................................................................. , ............ , ............................................................ , ....... , ..... . 

Transkrip wawancara ketika GL2 melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GL2M2 -10 

GL2M2 -Ji 

GL2M2 -12 

GL2M2 -13 

P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH kedudukan 
titik P, Q. bidang ABGH dan ABPQ? ... 

S Seperti ini Bu. ( dengan menunjukkan hasil gambarannya dan 
menjelaskan kedudukan masing-masing titik dan bidang). 

P Bagaimana Anda menggombar sudut a ? .. . 
S Setelah saya gambar. ternyata untuk menentukan sudut a tidak 

perlu membuat garis tengah bidang, karena ternyata sudut a 
yang dibentuk oleh kedua bidang ABGH dan ABPQ adalah sudut 

yang diapit oleh salah satu kedua sisi bidang tersebut, yaitu BP 

dan BG. Seperti ini Bu. (Sambil menunjuk gambar sudut a) 
GL2M2 -1-1 P Bagaimana Anda menghitung panjang BP dengan Teorema 

Pythagoras? ... 
GL2M2 -15 S Saya pandang segitiga BFP segitiga siku-siku di F sehingga 

berlaku BP = ~(BF )2 
+ (FP f 

GL2M2 -16 S Kemudian saya hitung seperti nu Bu. (menunjuk hasil 
pekerjaannya pada poin (k) dun menjelaskan langkah-langkah 
pengerjaannya disertai de11gan alasan yang be/um tertulis), 

- 1 r; 
sehin<z<zu sava temukan JJan1·c111'!; BP = - a'l! 5 cm. ('(' ., . (,_ I 

G'l2 ~17 1 -11 I) h _:v - -f Baguinwna Anda 111eng itung punjang BG ? ... 
Gl2M2 -18 S Seperti yang sudah sayajelaskcm sehelumnya Bu. [/ntuk mencari 

panjung BG, sc1ya cukup menggunakan rwnus diagonal bidang 
Dan karena panjang rusuk kubus ini a cm, maka panjang 

BG= uf2 cm 
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GL2M2 49 

GL2M2 50 

GL2M2 51 

GL2M2 52 

GL2M2 53 
GL2M2 54 

GL2M2 55 

GL2M2 56 

GL2M2 57 
GL2M2 58 

84 

P Bagaimana dengan panjang PG ? ... 
- - 1 

S Karena PG setengah rusuk maka panjang PG = - a cm. 
2 

P Untuk menentukan nilai cos a , Anda memilih Aturan Cosinus. 
Baguimanakah rumus Aturan Cosinus tersebut? ... 
Karena saya memilih segitiga BPG dan sudut a adalah L..GBP 

S dan PG = b BG = p BP = g maka rumus Aturan Cosinus nya 
' ' ' 

adalah b 2 = p 2 + g 2 -2pgcosa 
P Bagaimana Anda menghitzmg nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya memasukkan 

masing-masing nilai yang diketahui ke dalam rumus kemudian 
saya operasikan sedemikian hingga saya temukan 

nilai cos a = ~ .JlO. 
10 

P Setelah diketahui nilai cos a hagaimana Anda 1,zenentukan 
nilai tan a? ... 

S Saya curi dulu nilai y nya Bu, yaitu y = JiO dan setelah itu 

)' l 
savc1 temukan nilai tan a = -- = -

• r 3 
P Apakah ada hal lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak ada Bu. 

Catatan Lapangan GL2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

• Sama halnya ketika GL2 melaksanakan rencana penyelesaian masalah ML 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 ini GL2 juga terlihat 

tidak menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai 

yang telah dia rencanakan sebelumnya. 

• Setelah GL2 menyelesaikan poin (j) sampai (p ). dia tampak mcmeriksa 

kcmbali hasil peke1jaannya. 

Dari hasil tulisan tangan. transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahvYa GL2 dapat menuliskan secara lcngkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah M2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GL2 

dapat menge1jakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan nilai tan a . Dari pelaksanaan rencana 
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- 1 r; 
tersebut, GL2 dapat menentukan antara lain: panjang BP = 2" a'\/ 5 cm (GL2M2 

34 S, GL2M2 45 S dan GL2M2 46 S), panjang BG= aJ2 cm (GL2M2 35 S 

dan GL2M2 48 S), panjang PG =__!__a cm (GL2M2 36 S), cos a = 2_ J10 
2 10 

1 
(GL2M2 37 S, GL2M2 52 S, dan GL2M2 54 S). dan tan a= - (GL2M2 38 S, 

3 

GL2M2 39 S, dan GL2M2 56 S).. 

Data tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GL2 terhadap masalah M2 

yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GL2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pelaksanaan 

rencana penyelesaian GL2 terhadap masalah M 1 adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data pelaksanaan rencana penyelesaian GL2 terhadap 

masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pelaksanaan rencana penyelcsaian GL2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

d. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah M 1 

Tulisan tangan GL2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut. 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



GL2Ml 

66S 

GL2Ml 
67 s 

GL2Ml 
68S 

p. Tentukanlah nilai cosa 1 

Jawab: 

,. ~ r ~r ,, ~ () 
d;IJ ,1- ' d ') / 

Jawab: 

~ 

, .... ,,.., .. ,._. 

l .:nlukan nilai sin a"' L dan perik~alah apabh ~.::;uai J.:ngan nilai pi!rhandi11ga11 
r 

rngonom<'ln yang dike1uhui' 

Jawah: 
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Transkrip wawancara ketika GL2 memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M 1 sebagai berikut: 

GL2Ml 69 
GL2MI 70 

GLJMJ 71 

GLJJfl 12 

GLJMI ~3 

P Dari manakah Anda memperoleh nilai co~ rx terse but? 
S Saya memperolehnya dengan Felas) sudut seperti langkah 

sebelumnya B11. Dari unsur yang diketahui bahwa a= 53° dan 
sin a= 0.8 sehingga cos a= 0.6 

x 
P Dari nilai cos a= - tersebut. kemudian Anda dapal menentukan 

/' 

nilai y nya. dapatkah Andujelaskun'! 
') ') ') 

S Dengan rnmus x- + y- = ,.- . suyu masukkan nilai x = 3 dun 

nilai r = 5. sehingga sayu peroleh y = ..+ 

S Seperti ini B11 !ungkah-langkal111ya. 
') ) ') 

x- + y- = r-
.., ') ') 

<=:>3-+y-=5-
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~ y2 =52 _32 

~ y 2 =25-9 

~ y 2 =16 

~y=M=4 
GL2Ml 74 P Bagaimana dengan nilai sin a nya? ... 

GL2Ml 7 5 S Nilai sin a = y sehingga sin a = ~ = 0,8 
r' 5 

GL2Ml 76 P Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 

GL2Ml 77 

GL2Ml 78 
GL2Ml 79 

S Sesuai dengan yang telah diketahui yaitu sin a = ~ = 0,8 . . 5 
P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
S Tidak Bu. 

87 

Catatan Lapangan GL2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut. 

• GL2 dengan mudah menyelesaikan poin (p), (q), dan (r). GL2 dengan yakin 

menuliskan setiap langkah jawabannya dan ketika poin (r), tampak GL2 

tersenyum karena jawabannya sesuai. 

• GL2 menjelaskan secara rinci alasan dan langkah-langkah ketika wawancara 

untuk hal yang belum tertulis di lembar masalah. 

Dari hasil tulisan tangan. transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan dan menjelaskan secara lengkap dan 

tepat data yang termuat pada masalah M 1 dalan1 memeriksa kembali hasil 

penyelesaian masalah. GL2 dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelcsaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GL2 dapat 

menentukan antara lain: 
3 

cos a= - (GL2Ml 66 S dan GL2Ml 70 S), y = 4 
5 

(GL2Ml 67 S dan GL2Ml 72 S). dan sin a=~= 0,8 (GL2Ml 68 S dan GL2Ml 
5 
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75 S). Selain itu, GL2 juga dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan pada 

langkah sebelumnya telah benar (GL2Ml 77 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GL2 terhadap 

masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GL2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GL2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

GL2M2 q. P1mdang segitiga FBG dan tcntukanlah nilai tan Lr BG! 

59S 

GL2M2 
60S 

GL2M2 
61 s 

r. Pandang segitiga FHP drm tentukanlah nilai tan/ FRP 1 

Jawab: 

s. Tunjukkan hahwa tan a 1an(L FB(r /FBf') dengan rum us 

tan(,.:.FBG LFBP)·· tan/FBG tan/FBI'__! 
I ; (tan ,·FRGXtanLFBP) 

Jawah: 

'f ... • .•. -' .. ' ..... : .. " ... '· .. ·."_:· ____ .~.· ·-.-. -~ ... :.-........ . : ..... Ti··'r'.:""°":;'-l--C.:. .. ,.... . . ~--······· ........ rn • • .................................. . 

' .. ,,., .. , .................. , ......... ,....... ·····'-··•>••····.·"~··;·······- ........................................... , ...... , .. , .....•...... , ..... . 

' ... '" ,., . ., ... ' ............... , .... '" '"' .......... ·,i· ,.,.. ·:..~--·" ···~., ' ....................................... .,., .......... "' .................... . 

, .. ~ .. i . ,'; .. ' .. > , ••• ' • > ' .. , ,. ••••• < • " .................. ' " , ...... , ..... ' •••••••• ' •• ' ••• ' •• ' ............... . 
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Transkrip wawancara ketika GL2 memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GL2M2 62 

GL2M2 63 

GL2M2 64 

GL2A12 65 

GL2M2 66 

GL2M2 67 

GL2M2 68 

GL2M2 69 

GL2M2 70 
GL2M2 71 

P Bagaimana Anda menentukan nilai tan LFBG terse hut? 
S Dari segitiga siku-siku FBG, saya gunakan rumus perbandingan 

tan LFBG = !!__ = I sehingga tan LFBG = 1 
a 

P Bagaimana Anda menentukan nilai tan LFBP ? 

1 
-a 

S Dari segitiga siku-siku FBP. diperoleh tan LFBP = 1_ = _.!_ 
a 2 

P Pada bagian akhir. Anda disuruh menzmjukkan bahwa tana 

tan(LFBG -LFBP) = !. Apakah Anda menemukannya? ... 
3 

S !ya Bu. Saya mensuhstitusi nilai tan LFBG dan tan LFBP pada. 

tan(LFBG - LFBP) = tan LFBG - tan LFBP . sedemikian 
1 + (tanLFBGXtanLFBP) 

hingga saya te:nukan tan(LFBG -LFBP) = ..!_. 
3 

P Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 

S Saya dapat simpulkan bahwa tan(LFBG - LFBP) =tan a = ..!_, 
3 

artinyajawaban saya benar. 
P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
S Tidak Bu. 

Pada catatan lapangan langkah terakhir Polya ini, GL2 tampak melihat lagi 

gambar yang telah dibuatnya di kertas coretan lain. Akan tetapi pada akhimya 

tampak GL2 menyelesaikan po in ( q), (r), dan dengan lancar dan percaya diri. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GL2 dapat menuliskan dan mcnjelaskan secara lengkap dan 

tepat data yang termuat pada masalah M2 dalam memeriksa kembali hasil 

penyelesaian masalah. GL2 dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GL2 dapat 

menentukan antara lain: tan LFBG = 1 (GL2M2 59 S dan GL2M2 63 S), 
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1 
tanLFBP = -(GL2M2 60 S dan GL2M2 65 S) dan tana = tan(LFBG-LFBP) 

2 

= ~ (GL2M2 61 S dan GL2M2 67 S). Selain itu, GL2 juga dapat menyimpulkan 

bahwa hasil pekerjaan pada langkah sebelumnya telah benar (GL2M2 69 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GL2 terhadap 

masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil Gl?. dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GL2 dalam 

Memeriksa Kembali Haliiil Penyelesaian Masalah Geometri 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemeriksaan 

kembali hasil penyelesaian GL2 terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu 

telah ditemukan pula keajekan data pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GL2 

terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GL2 terhadap masalah dinyatakan 

kredibel. 

B. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted 

Underachievement dalam Menyelesaikan Masalah Geometri 

Seperti halnya analisis yang telah dilakukan pada subjek GL 1 dan GL2. 

analisis data 1111 akan dilakukan terhadap data kedua s1swa gifted 

underachievement yang terpilih sebagai subjek penelitian. yaitu data subjek GUI 

dan GU2 dalam menyelesaikan masalah geometri. Langkah penyelesaian masalah 

yang digunakan adalah langkah Polya, yaitu: memahami masalah, merencanakan, 
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melaksanaan rencana, dan memeriksa kembali. Selain itu, pengembangan lembar 

masalah geometri yang disajikan juga berdasarkan implementasi Teori Van Hiele 

dalam pembelajaran matematika, yaitu: informasi (informasi), orientasi langsung 

(direct orientation), penjelasan (explicitation), orientasi bebas (fi'ee orientation), 

dan integrasi (integration). 

Pada penelitian ini setiap subjek diberikan dua lembar masalah geometri 

yaitu masalah M 1 dan M2. Han ya data yang bersumber dari masalah M 1 yang 

akan dianalisis pada pembahasan penelitian ini, oleh karena itu masalah Ml diuji 

kredibiltasnya dengan trianggulasi teknik/metode dan mengecek keajekannya 

dengan data yang bersumber dari M2. 

1. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Menyelesaikan Masalah Geometrin Masalah 

a. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Memahami Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GUI dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

GUJMI d. ScbutLrnbh un:->ur un~ur ):mg dikcwl;ui'. 
JS 

GUJMJ 
2S 

GUIMJ 
JS 

Jawah: 

.luw11b: 
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Transkrip wawancara ketika GUI memahami masalah Ml sebagai berikut: 

GUIMI 4 P Bagaimana Anda tahu kalau unsur-unsur ini diketahui? 
GUIMI 5 S Dari soal Bu, kalimatnya sudahjelas unsur apa saja yang sudah 

diketahui. 
GUIMI 6 P Apakah benar hanya ini saja yang diketahui? ... 
GUI Ml 7 S Sebenarnya tidak Bu. Masih ada yang lain, yaitu panjang rusuk 

a cm, kemudian sin 53° = 0,8 sin 37" = 0,6 
' 

GUIMI 8 P Mengapa tidak Anda tulis dengan lengkap, padahal Anda 
mengetahuinya? 

GUUvfl 9 S !ya Bu. Saya kira itu unsur yang sudah umum. Jadi yang saya 
tu/is hanya yang khusus saia. Titik P, Q, dan R yang berturut-

GUIMI 
GUIMI 

GUIMJ 

GUIMJ 

GUIMJ 

GUIMJ 

GUJMI 

turut terletak di tengah AD, di tengah bidang EFGH, dan di 

tengah HG. 
10 P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
11 S !tu juga sudah jelas juga Bu di soal. Yang ditanyakan adalah 

- -
ukuran sudut a yang dibentuk oleh PQ dan RC . 

12 P Apakah menurut Anda unsur yang diketahui tersebut sudah 
cukup untuk menyelesaikan masalah? ... 

13 S Ya Bu. Menurut saya cukup. 
1-1 P Bisa Andajelaskan alasannya? ... 
15 S Adanya kubus dan kedudukan titik P, Q, R adalah syarat cukup 

untuk menemukan sudut a 
16 S Adanya panjang rusuk dan nilai trigonometri adalah ::,yarat 

cukup untuk menemukan ukuran sudut tersebut. 

Catatan Lapangan GUI dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

• Dalam menjawab pertanyaan, GUl terlihat begitu santai. GUl membaca soal 

dan menuliskan jawaban dengan singkat dan cenderung tidak menuliskan 

alasannya. 

• Sebelum menjawab poin (c), GUl terlihat berjenak berfikir sambil memangku 

kepalanya. Setelah beberapa menit, barn dia kembali menuliskan jawabannya. 

Jawaban singkat tetapi ternyata alasan terungkap ketika wawancara dilakukan. 

Dari basil tulisan tangan. transkrip wawancara. dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUl dapat menuliskan data yang tennuat pada masalah Ml. 

GUl dapat menuliskan dan mengungkapkan unsur-unsur yang diketahui antara lain: 

rusuk kubus a cm, titik P, Q, dan R berturut-turut berada di pertengahan AD, 
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bidang EFGH, dan sisi HG, sin 53° = 0,8 dan sin 37° = 0,6 (GUlMl 1 S, 

GUlMl 7 S dan GUlMl 9 S). GUI juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang 

ditanyakan yaitu ukuran sudut a yang terbenlllk dari PQ dan RC (GU 1M1 2 S dan 

GUlMl 11 S). GUI sudah dapat menuliskan dan mengungkapkan bahwa adanya 

kubus dan kedudukan titik P, Q, R adalah syarat cukup untuk menemukan sudut 

a .dan adanya panjang rusuk serta nilai trigonometri adalah syarat cukup untuk 

menemukan ukuran sudut tersebut (GUlMl 15 S dan GUlMl 16 S). Hal ini 

menunjukkan bahwa GUI telah mampu menunjukkan bahwa unsur yang diketahui 

telah cukup untuk untuk menyelesaikan masalah dalam soal. Data tentang 

pemahaman GUI terhadap masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan tangan, 

wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara 

trianggulasi teknik data tentang pemahaman GUI dalam memahami masalah 

dinyatakan kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GUI dalam memahami masalah M2 sebagai berikut. 

GU] M2 a. Sebutkanlah unsur unsur yang Ji ~d:1hui: 

JS 

GUJM2 h. Sd1urh:rnbli:HH1r unsm:-1ng 

2 S .li!wah: 

GUJM2 ,· 
JS 

Jawah: 

! 
r/ 
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Transkrip wawancara ketika GUI memahami masalah M2 sebagai berikut: 

GUJM2 4 

GUJM2 5 

GUJM2 6 

GUJM2 7 

GUJM2 8 

GUJM2 9 

P Bagaimana Anda tahu kalau unsur - unsur ini diketahui? 
S Dari soal Bu. Dijelaskan bahwa pada kubus ABCD.EFGH 

dengan rusuk a cm terdapat dua Wik P dan Q yang berturut-
- -

turut terletak di tengah garis FG dan EH . 
P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
S Dalam soal Bu. Yang ditanyakan adalah tana (sudut yang 

dibentuk oleh bidang ABGH dan APBQ 
P Mengapa Anda bisa berfikir bahwa unsur yang diketahui belum 

cukup untuk menjawab unsur yang ditanyakan? .. 
S Sudah cukup Bu. Unsur yang diketahui sudah ada titik P, Q, dan 

panjang rusuk sehingga saya sudah dapat menentukan sudut dan 
nilai tan a nya. 

Catatan Lapangan GUl dalam memahami masalah M2 sebagai berikut. 

• Dalam mengerjakan poin (a) dan (b ), GUl terlihat tidak menemui kesulitan. 

• Begitu pula ketika menjawab poin (c), GUl terlihat berjenak berfikir sambil 

memangku kepalanya. Setelah beberapa menit, barn dia kembali menuliskan 

jawabannya. Jawaban singkat tetapi temyata alasan terungkap ketika 

wawancara dilakukan. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan data yang termuat pada masalah M2. 

GU 1 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara lain: pada kubus 

ABCD.EFGH terd'']Jaf titik P berada di tengah garis FG . titik Q bearada di tengah 

garis EH, dan panjang rusuk kubus a cm (GU1M2 1 S dan GU1M2 5 S). GUl juga 

sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu nilai tan a yang 

dibentuk oleh bidang ABGH dan ABPQ (GU1M2 2 S dan GU1M2 7 S). Selain itu. 

GUI sudah dapat menuliskan dan mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang sudah 

bisa menjadi syarat cukup untuk unsur yang ditanyakan (GUIM2 3 S dan GUIM 9 

S). Data tentang pemahaman GUl terhadap masalah M2 yang diperoleh dengan 

tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan 
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demikian secara trianggulasi teknik data tentang pemahaman GUI dalam 

memahami masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Memahami Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemahaman GUI 

terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah ditemukan pula keajekan 

data pemahaman GUI terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pemahaman GUI terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

b. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GUI dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GUJM1 

17 s 

GUJMJ 
18 s 

GUlMJ 
19 s 

GUlMl 
20 s 

Jawab: 

c. ! an)!kah Jan ,;trntcgi ;:ipak.ah ;-ang Anda piiih uutuk mc11c·nt11kan ranjanv !\I "'"" I >N ., 

'1wab: 

f. Lang~ah d~m stratcgi apakah: :mg Amb pi!ih umuk m.oncntuhan /(( . 

.lawab: 

Jawab: 
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GUl Ml h. Lmg:kab Jan stratcgi apakah ::mg Anda pi!ih untuk mcncntubn cusa '.' 

21 S .!mrnb: 

GUl Ml 1. Langkah dan strategi apakah yang Anda piiih untuk m»ncntuhan ukunrn sudut a d;.iri 

22 S nilai cos a'! 

Jawab: 

Transkrip wawancara ketika GUI menyusun rencana penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut: 

GUlMl 23 

GUJlv!l 24 

GUlMl 25 

P Mengapa Anda butuh gambar untuk menentukan sudut a ? .. . 
S Agar saya lebih mudah menentukan garisnya sehingga saya 

dapat menentukan sudutnya Bu. Karena ini ruang dimensi tiga. 
P Bisakah Andajelaskan maksud kata "memproyeksikan PQpada 

DR " ketika Anda menentukan sudut a ? ... 

GUlMl 26 S Karena sudutadibentuk PQdan RC yang merupakan dua garis 

GUlMJ 27 

GUJMJ 28 

GUJMJ 29 

GUJMJ 30 
GUlMJ 31 

GUJMJ 32 

GUJMJ 33 

GUJMJ 34 

GUJMJ 35 

GUJMJ 36 
GUlMJ 37 

bersilangan maka saya harus mencari proyeksi PQpada DR. 

S Maksud saya menggeser PQ sehingga berpotongan dengan RC 

dan saya temukan DR (saya sebut itu memproyeksikan Bu). 
P Lalu mengapa Anda memilih Pythagoras untuk menentukan 

- - - -
panjangPQatau DR, RC, dan DC? ... dan mengapa harus 

dimisalkan dengan suatu bilangan? ... 
S Untuk menghitung lebih mudah Bu. Jika menggunakan a cm 

saya kesulitan. Saya menghitung dengan menggunakan 
Pythagoras karena segitiganya siku-siku. 

P Bagaimana Anda memilih bilangan tersebut? ... 
S Dengan coba-coba Bu. Setelah saya coba beberapa bilangan, 

ternyata hasilnya sama. Akhirnya saya pilih ../cm untuk rusuknya 
karena paUng mudah menurut saya. 

P Mengapa Anda memilih aturan cos untuk menentukan cos a? 
s Karena segitiga yang akan saya gunakan untuk mencari nilai 

sudut a diketahui 3 panjang sisinya. 
P Laht, setelah ketemu nilai cos a, bagaimana Andlt hisll 

menentukan ukuran sudut a nya? .. 
Dengan menggunakan arc cos a. arc cos a adalah invers ch;ri 

S cos a. Biasanya saya menggunakan kalkulator zmtuk 
menentukan invers jika sudutnya tidak istimewa. Tetapi karena 
di s1111 diketahui. maka saya menggunakan persamoan 
trigonometri sederhana Bu. 

P Apakah ada hal lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Saya juga menggunakan relasi sudut karena ternyata tidllk 

ada di unsur yang diketahui. 
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Catatan Lapangan GUI dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

• GUI terlebih dahulu dia menggambar kubus ABCD.EFGH pada lembar 

coretan lain sebelum menuliskan jawaban poin ( d) sampai poin (i) 

• Dalam menjawab poin per poin, GUI melihat gambar berulang-ulang 

kemudian barn menuliskan jawabannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan semua data yang termuat pada masalah 

Ml Langkah-langkah tersebut antara lain: menentukan sudut a dengan menggeser 

salah satu garis karena garis PQ dan RC tidak saling menyentuh tetapi saling 

bersilangan (GUlMl 17 S, GUlMl 26 S dan GUI Ml 27 S), menentukan 

panjang garis DR dan RC dengan menggunakan teorema pythagoras karena 

segitiga siku-siku dan memisalkan pm!jang-panjangnya dengan bilangan 

(GUlMl 18 S, GUlMl 19 S, GUlMl 29 S dan GUI Ml 31 S), menentukan 

cos a dengan menggunakan aturan cosinus karena unsur yang diketahui adalah 

ketiga panjang sisi segitiga yang dipilih (GUI Ml 21 S dan GUlMI 33 S), dan 

menentukan ukuran sudut a dari nilai cos a dengan menggunakan arc cos a 

dan menggunakan relasi sudut (GUlMl 22 S, GUlMl 35 S dan GUIMI 37 S). 

GUI dapat menuliskan langkah-langkah menentukan ukuran sudut a. 

Laagkah yang diambil GUI pada dasamya sudah benar, hanya saja dalam 

menentukan PQ atau DR RC dan DC, GUI memisalkan rusuk kubus menjadi 4 
' ' 

cm karena dia merasa kesulitan jika menggunakan a cm. Bilangan 4 cm dipilih 

dengan cara coba-coba yang dikenal dengan strategi trial and error. 

Data tentang penyusunan rencana GU 1 terhadap penyelesaian rnasalah M 1 

yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang penyusunan 

rencana GUI terhadap penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 
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2) Masalah M2 

Tulisan tangan GU 1 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 sebagai 

berikut. 

GUJM2 
JOS 

GUJM2 
11 s 

GUJM2 
12 s 

GUJM2 
13 s 

GUJM2 
14 s 

GUJM2 
15 s 

d. Ragaimana earn mcnentukan sudut a ? Jelaskan 1 

Jawah: 

............. ~ .... ,. ............................................................. , ..................... , ........................................................ . 

. . ....... d10?:2 .. ±:::.~:=:'. ...... b..t:>{Cf.7 ..... A:.~.t!i f <!."l.t\ ..... h't!..~':::.fj;7. .... AIJ. /.7f ...... . 
......... 4:J:lt·:z .. ··~:~!.~t~::-~ .. ;;;:~·~·~:~~~: ..... <c:?..~.~?. .... . 
........... 1.-?: ........................................................... ~ .................. :,Y. ............................................... .. 

e. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan pa1~jang BP? 

Jawab: 

... !.~.1.i::f.·~/k.<.1.':':: ...... /!t.~-::11::.~y. ..... ':.~.:~l ..... ~ ....... 4 ...... ~.:: .. , .................................................. . 

..... le.4; ..... ~4:.~~1::.~ef:.,:.~ ......... f1.7:.4.f1~~::!..'?. ..... ::C.<:.'.'.:(-:'.'. . .c'1 .......... ?::(:.4:~(~:J!.<t 
~ / 

f Langkah dan 5trategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang BG'' 

Jawah: 

............ ~'.:!::.~~f p.4r'::?-P:.:{:.~.~ ........ ./?.::.~yl!..t:::..~.~., ....... ............................................... . 

g. Bagaimana Anda menentukan pan.iang PG? 

Jawab: 

.............. J::. .......... d.C>t .. ".?.: ...... p47.'1/?.~.'1. ..... . .f!.'.~~'.f-: .. .... /~~:.~"::f. . 
. /2 I · 7 

h. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentuJ..an cos a" 

]llwah: 

........ ~~JfY.~7'!.4:!':~ ....... ~~:.t::::: ........ <;~.'F:'.~~-5..: .................. . 

1. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih unlllk mcr.entukan besar sudut a dari 

nilai cos a'? 

.Jav.:ah: 

........... ~~'.0::~ ... ft.;.'.~ ..... ~f (<?/ ........ q."~~:~ .. . t.*.··~ .. ~ ...... ~~~~.~ .... ~:!:il//J'.'1.c~.{~ch 

. ........ ~.'::~ r;,,,,,,, .?.~~.S:..1.~-:r.?.~:................... ' ................ . 

Transkrip wawancara ketika GUl menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut: 

GUJM2 16 P Mengapa Anda membutuhkan gumhllr 1111t11k menentuka11 sudut 
'? a .... 

GUI M2 17 S Untuk menentukan sudutnya Bu. De11ga11 gambar akan lebih mudah 
dari pada dibayangkan saja. Soalnya tiga dimensi Bu. 

GUJM2 18 P Bagaimana Anda menentukan sudut a? 
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GUJM2 19 

GUJM2 20 

GUJM2 21 

GUJM2 22 

GUJM2 23 
GUJM2 24 

GUJM2 25 

GUJM2 26 

GUJM2 27 

GUJM2 28 

GUJM2 29 

GUJM2 30 

GUJM2 31 
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S Saya gambar bidang nya dulu Bu. Lalu saya tentukan sudut a nya 
langsung karena sudah terlihat jelas di gambar ini Bu (menunjuk 
pada gambar) 

P Bagaimana Anda menentukan pm?jang BP ? ... 
S Dengan memisalkan rusuknya jadi angka Bu. Saya pilih 4 cm 

setelah mencoba-coba angka yang lain dan ternyata hasilnya 
sama. Karena ini kubus Bu. Rusuk 4 cm adalah yang termudah 
dalam perhitungan. 

S Setelah itu saya hitung dengan menggunakan rumus pythagoras 
karena segitiga BFP adalah segitiga siku-siku. (menunjuk pada 
gambar segitiga BFP) 

P Jovfengapa Anda mengubahjadi bilangan? ... 
S Untuk mempermudahkan hitungan saja Bu. Jika menggunakan a 

cm sulit. Toh. .. hasilnya nya nanti sama. 

P Untuk menentukan panjang BG mengapa Anda mengguakan 
pythagoras? 

S Karena segitiga BCG adalah segitiga siku-siku Bu. 
P lvfengapa Anda memilih aturan cos unt11k menentukan cos a ? 

S Karena segitiga yang akan saya gunakan untuk mencari nilai 
sudut a diketahui 3 panjang sisinya 

P Lalu, setelah ketemu nilai cos a, bagaimana Anda bisa 
menentukan ukuran sudut a nya? .. 

S Dengan menggunakan arc cos a sepeti pada penyelesaian 
masalah sebelumnya itu Bu. 

S Ka/au menurut saya, saya bisa menggunakan arc cos a untuk 
menentukan nilai sudut a. Akan tetapi. karena di sini yang 
ditanyakan adalah tan a maka saya menggunakan persamaan 

cosinus, yaitu 
x 

cos a = - . sehingga tan a= y dengan 
r r 

x2 + y2 = ,.2. 

GUJM2 32 P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
GUI M2 33 S Tidak Bu. 

Catatan Lapangan GUI dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

• GUI menggambar kubus ABCD.EFGH, kemudian menggambar kedudukan 

titik P dan Q. Setelah itu, terlihat dia menggambar bidang ABGH dan ABPQ di 

kertas corentan lain. 

• Dengan gambar terse but, GU I menjawab po in ( d) sampai po in (i). Setiap akan 

menuliskan jawaban, GL I melihat gambar berulang-ulang dan membolak-

balikkan lembar coretannya. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan data yang termuat pada masalah M2. 

Hanya saja ada beberapa langkah yang berbeda yaitu langkah coba-coba dalam 

menentukan panjang garis BP dan BG . GU 1 berpendapat bahwa dia akan kesulitan 

jika menggunakan a cm untuk panjang rusuk kubus pada perhitungan. Sehingga dia 

mencoba beberapa bilangan dan temyata hasilnya sama. Setelah itu, GU 1 

memutuskan untuk memilih bilangan 4 cm sebagai msuk kubus karena bilangan itu 

adalah bilangan termudah. Strategi itu disebut sebagai strategi trial and error. 

Langkah-langkah GUI dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

antara lain: menentukan sudut a yang dibentuk hidang ABGH dan ABPQ 

menggambar terlebih dahulu pada kubus ABCD.EFGH sehingga sudut sudah 

tampakjelas pada gambarnya dan sudut terse but adalah L.PBG (GU 1 M2 10 S dan 

GU1M2 19 S), menentukan pmu·ang garis BP dan BG dengan menggunakan 

teorema pythagoras karena garis BP dan BG merupaklm salah satu sisi segitiga 

siku-siku dengan terlebih dahulu memisalkan panjang rusuk dengan -/. cm 

(GU1M2 11 S, GU1M2 12 S, GU1M2 21 S. GU1M2 22 S, GU1M2 24 S dan 

GU1M2 26 S), menentukan cos a dengan menggunakan aturan cosinus karena 

unsur yang diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga )1ang dipilih (GU1M2 14 

S dan GU1M2 28 S), dan menentuken dari nilai tan a dengan menggunakan 

persamaan cosinus. yaitu cos a=~. sehingga tan a= y dengan x 2 + y 2 = r 2 

r r 

(GU1M2 30 S dan GU1M2 31 S). Data tentang pcnyusunan rencana GUI 

terhadap penyelesaian masalah M2 yang diperoleh dengan wawancara. tulisan 

tangan, dan catatan lapangan adalah berscsuaian. Dengan demikian secara 

trianggulasi teknik data tentang penyusunan rencana GU 1 terhadap penyelesaian 

masalah dinyatakan kredibel. 
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3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data penyusunan 

rencana penyelesaian GUI terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data penyusunan rencana penyelesaian GUI terhadap 

masalah M 1 dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

penyusunan rencana penyelesaian GUI terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

c. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUl dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

l) Masalah Ml 

Tulisan tangan GUI dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GUJMI j. Gambarlah: 

• kubus ABCD.EFCl!I' 
38S 

• kcdudukan titib. P. Q. J;m R' 

• kcJuduhnn garis f'(_l dan R< 

Jawab: 
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GUJMJ 
39 

GUJMJ 
40S 

GUJMJ 
41 s 

GUJMJ 
42 s 

GU/Ml 
43 s 

k. Hitunglah panj::mg f'Q atau DR dan 11eri ala;.;an ,eiiap langbhn; a• 

Jawab: 

·,': 

i. llilung!ah panjang iw d::m heri alasan sc:tiar langkalm,a1 

Jawah: 

m. Tentukan panjang DC dan hcri ala:;;m 1 

Jawab: 

.... t~.,. 

n. Hitanglah nilai (('Su d .. m be1 i ab~an :;cti~1p lan,..~ahnya '. 

Jawah: 

.lmn1b: 
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Transkrip wawancara ketika GUl melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut: 

GUlMl 44 P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH, kedudukan 
- -

titik P, Q, dan R kedudukan gar is PQ dan RC ? ... 
GUl Ml 45 S Seperti ini Bu. ( dengan menunjukkan hasil gambarannya dan 

menjelaskan kedudukan masing-masing titik ). 
GUlMl 46 P Bagaimana Anda menggambar sudut a? ... 
GUlMl 47 S Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya Bu. Ini hasilnya (sambil 

menunjuk gambar). 
GUlMl 48 S Saya gambar garis PQ dulu, kemudian seolah-olah saya geser 

untuk mendapatkan garis yang sejajar sehingga berpowngan 

dengan garis RC, yaitu garis DR. (menunjuk gambar) 

GUlMl 49 P Bagaimana Anda menghitung panjang PQ atau DRdengan 

Teorema Pythagoras? ... 
GUlMl 50 

GUJMl 51 

GUlMl 52 

GUlMl 53 
GUlMl 54 

GUlMl 55 

GUlMl 56 

GUlMl 57 

S Dengan memisalkan rusuk ../ cm sehingga QO = 4cm di mana titik 
- -

0 adalah titik potong AC dan BD sehingga terbentuk segitiga 
POQ yang merupakan segitiga siku-siku di 0. 

S Kemudian saya hitung seperti ini Bu. (menunjuk hasil 
pekerjaannya pada pain (k) dan menjelaskan langkah-langkah 
pengerjaannya disertai dengan alasan yang belum tertulis), 

Sehingga saya temukan panjang PQ = 2J5 cm. 

P Bagaimana Anda 111enghit1111g panjang RC dengan Teorema 
Pythagoras? ... 

S Sama dengan langkah pada poi sebelumnya Bu. 
P Bisa Andajelaskan? ... 
s Karena GC = 4cm dan RG = 2cm sehingga dengan 

pythagoras saya peroleh RC= 2J5 cm seperti ini Bu (Menunjuk 
pada hasil pekc1jaan pain(/)). 

P Untuk menentukan nilai cos a . Anda memilih Aturan Cosinus. 
Bagaimanakah rzmzus A tu ran Cos in us terse but? ... 
Karena saya memilih segitiga DRC dan sudut a adaluh LDRC 

S dan DR = 2-Js cm RC = 2--JS cm CD = 4 cm, maka rumus 
Aturan Cos in us nya adalah 

42 =(2J5)2 +(2J5}2-2(2J5X2J5)cosa. 
GUlMl 58 P Bagaimana Anda menghitzmg nya? ... 
GUl Ml 59 S Sesuai yang sudah sayu tuliskan Bu. Sehinggu suya peroleh 

3 
nilai cos a= - . 

5 
GUlMl 60 p Bagaimana mene11111ka11 s11d111 a dari ni/ai cos a yang sudah 

ditemukan? ... 
GUlMl 61 s Dengan relasi sudut sin a= cos(90 - a) dan sebaliknya Bu. 

GUlMl 62 p Bisa Andajelaskan? ... 
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GUJMJ 63 S Jika sin53° = 0,8 maka cos a= 0,8 <==>a= 37° dan jika 

sin 37° = 0,6 maka cos a= 0,6 <==>a= 53°. Jadi sudut 

a= 53° 
GUJMJ 64 P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
GUJMJ 65 S Tidak ada Bu. 

Catatan Lapangan GU 1 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut. 

• Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GUI terlihat tidak 

menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai yang telah 

dia rencanakan sebelumnya. 

• GUI tampak memeriksa kembali hasil pekerjaannya setelah dia menyelesaikan 

poin (j) sampai (o). 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wav,:ancara. dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan data yang tennuat pada masalah Ml 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GUI dapat mengerjakan setiap 

langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah penyusunan rencana dalam 

menentukan ukuran sudut a. Dari pelaksanaan rencana tersebut, GUI dapat 

menentukan antara lain: panjang PQ =DR= 2f5cm (GUlMl 39 S dan GUlMl 

51 S), panjang RC= 2J5cm (GUlMl 40 S dan GUlMl 53 S). panjang 

DC=4cm (GUlMl 41 S), cosa=~ (GUlMl 42 S. GUll\11 57 S, dan 
5 

GU1M159 S). dan a=53" (GUlMl 43 S dan GU!Ml 63 S). Data tentang 

pelaksanaan rencana penyelesaian GU 1 terhadap masalah M 1 yang diperoleh 

dengan tulisan tangan. wawancara. dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dcngan 

demikian secara trianggulasi teknik data ten tang pelaksanaan rencana G IJ 1 dalam 

penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 
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2) Masalah M2 

Tulisan tangan GUI dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GUJM2 

34 s 

GUJM2 
34 s 

GUJM2 
35 s 

J. Uambarlah: 

• kubus ARCD.FFGH! 

• kcdudukan titik P dan Q' 

• Jika a adalah sudut yang dibentuk oleh AB<.i! l dan ABPQ. tenltikan dan g.arnbarlah 

sudut u 1 

Jaw<lh: 

k. Hitunglah panjang 8P dan bcri alasan >etiap iangkahnya! 

Jmmh: n/l i ;.o.< ( . 
~~;j[,-.;.; 

1. I litun;;dah panjang BG dan heri alasan setiap l:mgkahnya' 
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GUJM2 
36S 

GUJM2 
37 s 

m. Tentukan panjang PG dan heri alasan! 

Jawah: 

~ ±;,,."~~ ~=~~~:? c~~ 
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..... : ...... 2 ..... <.~.~-:.""':'! ............ ,,, ............... , ........ , ....... , .............................. , ........................................... . 

n. Hitunglah nilai cos a dan bcri alasan setiap langkahnya1 

Jawah: , .. 2 ...,,, L 2 L's:: S ~ -: ( 4 .~ \ -f ;'.., R 1 - '7 
.... ., ... ..... ::: ............................... - .. -~~ ........................ . -: ....... . 

2 . <1.!T 2 ~r;;.· 

~ $ 2 I- ,..,=,.,,e~~--4~ ................................................................. .. .............................................. --2-~8·~ 

- A-{Jfa > ................ , ....... y· 'jf i!{;'; .......................................................................................... .. 

J ? .JI;' ............................. re ..... = ............................................................................................... .. 

GUJM2 o. Jika cosa 

38S 

x . tentukanlah oi!ai .1· dcngan menggnnak.m per$llmaan .1 • r y·' c r' ' ,. 

GUJM2 
39S 

Jmvnb: 

(6 

.::x..~:::<:.Y . .,_::f .: ?~:~: ..... : .. :·: ........................................... :::: ::: .:.:«:.:::: :.:· ............... . 
... .. .Y.~ ... ~ ... r.: .. ~.:::. X.~ ........... .. 

T /(' 'L - (> Vt0) 2, 

- !cc - !fD 
... ················'··· ..................... . 

p. lcntubn nilai 1an a L ! 

.. ~'? 
go 

Transkrip wawancara ketika GUI melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GUJMl -10 I' Bagaimana Anda menggamhar kubus ABCD.EFGH. kedudukan 
titik P. Q, bidcmg ABGH dan ABPQ? ... 

GUJM2 -11 S Seperri ini Bu. (dengan menunjukkan basil gambarannya dan 
menjelaskan kedudukan masing-masing titik dan bidang). 

GUI M2 -12 P Bagaimana Anda menggambar sudut a ? ... 
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GUJM2 43 S Sudut a yang dibentuk oleh kedua bidang ABGH dan ABPQ 
adalah sudut yang diapit oleh salah satu kedua sisi bidang 

terse but, yaitu BP dan BG ini Bu. (menunjuk gambar sudut a) 

GUJM2 4./ p Bagaimana Anda menghitung panjang BPdengan Te ore ma 
Pythagoras? ... 

GUJM2 45 s Saya pandang segitiga BFP ' segitiga siku-siku di F sehingga 

berlaku (BP )2 = (BF )2 + (FP )2 . 
GUJM2 46 S Kemudian saya hitung seperti ini Bu. (menunjuk hasil pekerjaannya 

pada poin (k) dan menjelaskan langkah-langkah penge~jaannya disertai 

GUJi\;£2 47 

GUJM2 48 

GUJM2 49 

GUIM2 50 
GUJM2 51 

GUJM2 52 

GUJM2 53 
GUJM2 54 

dengan alasan yang belum tertulis), BF= 4 cm dan FP = 2 cm 

sehingga saya temukan panjang BP = 2.JS cm. 

P Bagaimana Anda menghitung panjang BG ? ... 

S Dengan menggzmakan (BGJ = (:sc J +(cc J. 

CG = 2 cm maka diperoleh panjang BG = 4.J2 cm 

P Bagaimana dengan panjang PG ? ... 

s Karena PG setengah rusuk maka panjang PG = 2 cm. 

BC= 2cm, 

P Untuk menentukan nilai cos a . Anda memilih Aturan Cosinus. 
Bagaimanakah rumus Aturan Cosinus tersebut? ... 

S Karena saya memilih segitiga BPG dan sudut a adalah LGBP 
dan PG = 2 cm BG = 4J2 cm BP = 2J5 cm maka rum us Aturan 

' . f4J22+2J5 -22 
( OS/l1llS nya adaf ah COS a = _t J2 _ 

24 2 2,Js 
P Bagaimana Anda menghitung nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya hitung dan saya 

temukan nilai cos a=~ J10. 
IO 

GUJ M2 55 !' Sele/ah diketahui nilai cos a hagaimana Anda menentukan 
nilaitana ? ... 

GUJM2 )-6 ° r;-;; - ,) Saya cari dulu nilai y nya Bu. yaitu y = -v I 0 dan setelah itu 

GUJM2 57 
GUJM2 58 

1' I 
saya temukan nilai tan a = .:_ = -

r 3 
P Apakah ada ha! lain yant; ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tiduk ada Bu. 

Catatan Lapangan GUI dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

• GUI terlihat tidak menemui kesulitan ketika melaksanakan langkah-langkah 

karena sesuai dengan rencana sebelumnya. 
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• Setelah GUI menyelesaikan pom U) sampai (p), dia tampak memeriksa 

kembali hasil pekerjaannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah, GUI 

dapat menuliskan semua data yang termuat pada masalah M2. GUI dapat 

mengerjakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan nilai tan a . Dari pelaksanaan rencana 

tersebut, GUI dapat menentukan antara lain: panjang BP= 2J5 cm (GUJ M2 34 

S, GUIM2 45 S dan GUIM2 46 S), paniang BG= 4J2 cm (GUIM2 35 S dan 

GUIM2 48 S), panjang PG= 2 cm (GU1M2 36 S), cos a= 2JW (GU1M2 
10 

d i ·o 37 S, GU1M2 52 S, dan GUIM2 54 S), an tana = - ( UlM2 38 S. GU1M2 
3 

39 S, dan GUIM2 56 S).. 

Data tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GUI terhadap masalah M2 

yang diperoleh dengan wawancara, tulisan tangan, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GU 1 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penataran dan Komunikasi GUl dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik tclah diternukan bahwa data pelaksanaan 

rencana penyelesaian GU 1 terhadap masalah M 1 adalah kredibel. Se lain itu telah 

diternukan pula keajekan data pelaksanaan rencana penyelesaian GUl terhadap 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



109 

masalah M 1 dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pelaksanaan rencana penyelesaian GU 1 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

d. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GUI dalam 

Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GUI dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut. 

GUJAIJ p. Tentukanlah nilai ~osa 1 

Jawah: 
66S 

GUJMJ 
67 s 

GUJMJ 
68 s 

Jawuh: 

.luh'llb: 

h.'nU1knnlah niL.11 J d~nsan D'H..'ilt!µu111;th~tn pi:r:-dlHd~tn x, ~ ,: 
r 

'l 

r 

Transkrip wav\ancara ketika GUl memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M 1 sebagai berikut: 

GUJMJ 69 I' Dari mcmukah "1.ndu mempero/eh ni/lti cos a tersehut'! 

GUJMJ 70 S Dari z111s11r yang diketahui bahwa a= 53° dan sin a= 0,8 

sehingga cos a = 0,6 
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GUJMJ 72 
GUl/VJI 73 

GUJMI 7./ 

GUJMI 75 

GUJMI 76 
GU!Afl 77 

GUJMI 78 
GUJMI 79 

110 

p Dari nilai cos a = ~ tersebut, kemudian Anda dapat menentukan 
r 

nilai y nya, dapatkah Andajelaskan? 

S C' k 2 2 2 . d !B c)aya mengguna an rumus x + y = r , sepertz pa a soa u. 

S Setelah nilai x = 3 dan r = 5 saya masukkan pada rumus 
terse but, saya peroleh nilai y = 4 

P Bagaimana dengan nilai sin a nya? ... 

y 4 
s Nilai sin a = - sehingga sin a = - = 0,8 

r 5 
P Jadi apakah kcsimpulan Anda? .... 
S Kesimpulannya ... sesuai dengan zmsur yang diketahui di soal. 

Jadijawaban saya benar. 
P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
s Tidak Bu. 

Catatan Lapangan GUI dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut. 

• Dalam langkah terakhir Polya ini, GUI dengan mudah menyelesaikan poin (p), 

(q), dan (r). 

• Selesai mengerjakan porn (r). GUI tampak menghela nafas lega karena 

jawabannya sesuai dan benar. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara. dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan dan menjelaskan semua data yang 

termuat pada masalah M 1. GU I dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelunmya adalah benar. GUI dapat 

menentukan antara lain: 
3 

cos a= - (GUlMl 66 S dan GUI Ml 70 S), y = 4 
5 

(GUIMI 67 S dan GUIM1 72 S). dan sina=~=0.8 (GUlMl 68 S dan 
5 

GUI Ml 75 S). Selain itu. GUI juga dapat menyimpulkan bahwa basil peke1jaan 

pada langkah sebelumnya tclah benar (GUI Ml 77 S). 
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Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GU 1 terhadap 

masalah Ml yang diperoleh dengan wawancara, tulisan tangan, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GUI dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GUl dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

GUI M2 q. Pandang segitiga FBG dan tentukanlah nilai tan LFBG ! 

59S 

GUJM2 
60S 

GUJM2 
61 s 

Jawah: 
-C 

..... ~ .. !::.0. .. 0.. ..... ~ ...... 1..~ ........................................................................................................... . 
~·1'1 ,!_ ;: IS r: = I 

.................................................... :v-··········· .. ·························· .. ········ .. ··············· ............................. . 

r. Pandang segitiga FBP dan tentukanlah nilai tan /.FBP ! 

Juwah: 

..... i9.::: ... £f..l?.'.~ ....... ~ ........ : .......... ~ ......... ~ .......... :: ...... ;vf ············· .. ······· .. ··· .. ·· .................... . 
s. Tunjukka:-i bahwa tan a= tan(LFBU- LFBl') dengan rumus 

tan(LFBC /FHP) tanLFBG t3_1nLFBP .. ! 
I +(tan LFBGXtan / FH!') 

. I/ 
.......................................... ~ ........... Q. ................. , ........................................................................ . 

................................................ .r .. r. .. J;. ............................................................................................. . 

I/ 
~ 

·········································--·~~-········ .. ······················ .. ···························································· 
........................................... ~? ........................................................................................... . 

-· I Z.. 
.......................................... t ....... ~/"'"'''">'''''''''" 

.!,,, 
························7····· ..................................... . 

/ 3 ~/ 

Transkrip wawancara ketika GU 1 memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 
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GUJM2 63 

GUJM2 64 

GUJM2 65 

GUJM2 66 
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P Bagaimana Anda menentukan nilai tan L.FBG terse but? 
S Karena segitiga FBG adalah segitiga sama kaki dan siku-siku di 

F maka LFBG = 45° sehingga tanLFBG = 1 
P Bagaimana Anda menentukan nilai tan L.FBP ? 

S Karena segWga FBP siku-siku di F dan panjang BF= 4 cm dan 
~ I 
FP = 2 cm sehingga tan LFBP=-. 

2 
P Pada bagian akhir, Anda disuruh menunjukkan bahwa tana 

tan(LFBG-LFBP) =~. Apakah Anda menemukannya? ... 
.l 

GUJM2 67 S !ya Bu. Saya mensubstitusi nilai tanL.FBGdan tanL.FBP pada. 

GUJM2 68 

GUJM2 69 
GUJM2 70 
GUJM2 71 

t'an(LFBG-LFB!')= tan LFBG-tan LFBP , sedemikian hingga 
!+(tan LFBG)(tan LFB!') 

I 
saya temukan tan(LFBG-LFBP) =~ . 

P Jadi apakah kesimpulan Anda? ... 
S Jawaban saya sudah benar Bu .. 

.l 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
S Tidak Bu. 

Catatan Lapangan GUI dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut 

• Ketika GUI menge1jakan poin (q) dan (r). tampak dia melihat lagi gambar 

yang telah dibuatnya di kertas coretan lain 

• Ketika menge1jakan poin (s), tampak GUI tidak rnenemui kesulitan. Dengan 

lancar dan percaya diri dia menuliskan setiap langkah penge1jaan dan akhirnya 

mendapatkan jawaban yang ben&r. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara. dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GUI dapat menuliskan dan menjelaskan semua data yang 

termuat pada masalah M2 dan menyimpulkan bahwa hasil penyelesaian masalah 

yang telah ditemukan adalah benar. GUI dapat menentukan antara lain: 

tanL.FBG =I (GU1M2 59 S dan GU1M2 63 S). tanLFBP =_!_ (GU1M2 60 S 
2 

k h ., ' I d dan GU1M2 65 S) serta dapat menentu an ba wa 111 ai tana = - sama engan 
3 
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tan(LFBG-LFBP) = ! (GU1M2 61 S dan GU1M2 67 S). Selain itu, GUI juga 
3 

dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan pada langkah sebelumnya telah benar 

(GU1M2 69 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GUI terhadap 

masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GUI dalam penyelesaian masalah kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kcmampuan Penalaran dan Komunikasi GUI dalam 

Mclihat Kembali Hasil Pcnyelesaian Masalah Geomctri 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemeriksaan 

kembali hasil penyelesaian GUI terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu 

telah ditemukan pula keajekan data pemeriksaan kembali basil penyelesaian GUI 

terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GUI terhadap masalah dinyatakan 

kredibel. 

2. Analisis Data Kcmampuan Pcnalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Mcnyclesaikan Masalah Gcometri 

a. Analisis Data Kemampuan Pcnalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Memahami Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GU2 dalam memahami masalah M 1 sebagai berikut. 

GUJJ!l '-cbutb111:1l: un,ur un:-.c• " · ,:'.kl'l:ih'.,,' 

1 s .!<Jh'<ib: 
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GU2MI 
2S 

h. Schutkan!ah unsur unsur )ang ditanyakan' 

Jawab: 

GU2MI , 
3S 

Transkrip wawancara ketika GU2 memahami masalah Ml sebagai berikut: 

GU2MI -I P Bagai111ana Anda mengetahui bahwa unsur-zmsur itu diketahui? 
GU2.MI 5 S Dari soal telah dijelaskan se11111a Bu. Rusuk kubus a cm , titik P 

terletak di tengah AD, titik Q di tengah bidang EFGH, dan titik 

R di tengah HG 
GU2Ml 6 S Se lain itu diketahui pula sud11t a yaitu sudut yang dibentuk oleh PQ 

GU2MI 

GU2MI 

GU2l'v11 

GU2MI 

GU2AI1 

GU2MI 

GU2MI 
GU2Ml 

GU2J1JJ 
GU2Ml 

7 

8 
9 

I 0 

// 

/] 

dan RC 

S 0 iya Bu, saya lupa men11liskan satu unsur ini Bu. Di sini juga 

telah diketahui sin 53" = 0,8 dan sin 37° = 0,6 

P Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
S Dari soal juga telah dijelaskan bahwa kita disuruh me11e11111kan ukuran 

suduta 
P Mengapa Anda bisa berfikir bahwa unsur yang diketahui sudah cukup 

untuk me1?/awab w1sur yang ditcmyakan? .. 
S Ya Bu. Karena unsur yang diketahui dapat menemukan 1111sur yang 

ditanyakan. 

S Unsur titik P dan titik Q misalnya Bu, bisa menemukan garis PQ dan 

kemudian menentukan sudut yang dibentuk dengan RC. 
13 P Ada yang lain? ... 
1-1 S 0 ya Bu, ini juga, dari w1sw· rusuk kubus yang diketahui, nantinya 

saya 111e11emuka11 11k11ra11 sudut a . 

15 p 1\!fengapa alasan terse but tidak ditufis:> 
16 S lya Bu, maaf 

Catatan Lapangan GU2 dalam memahami masalah Ml sebagai berikut. 

• GU2 tampak tidak menemui kesulitan ketika menjawab poin (a) dan (b). 

• Ketika menjawab poin ( c) GU2 terlihat agak sedikit ragu. Hal ini terlihat ketika 

dia rnenuliskan jawaban dengan perlahan-lahan dan sesekali berhenti sambil 

berfikir. tetapi akhirnya melanjutkan tulisannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan semua data yang tennuat pada masalah 
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Ml. GU2 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara lain: rusuk kubus a 

cm, titik P, Q. dan R berturut-turut berada di pertengahan AD, bidang EFGH, 

dan sisi HG sin 53° = 0,8 dan sin 37° = 0,6 (GU2Ml 1 S, GU2Ml 6 S dan ' . 

GU2Ml 7 S). GU2 juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu 

ukuran sudut a yang terbentuk dari PQ dan RC (GU2Ml 2 S dan GU2Ml 9 S). 

Sclain itu, GU2 sudah dapat menuliskan dan mengungkapkan alasan bahwa unsur-

unsur yang diketahui merupakan syarat cukup untuk menyelesaikan soal tersebut. 

Alasan GU2 adalah bahwa melalui titik P dan titik Q bisa menemukan garis PQ dan 

kemudian menentukan sudut yang dibentuk yang dibentuk garis PQ terse but dengan RC. 

Alasan lain yang terungkap adalah bahwa melalui ukuran r11s11k kubus yang diketahui, 

dapat ditemukan ukuran sudut (GU2Ml 3 S, GU2Ml 11 S, GU2Ml 12 S, dan 

GU2Ml 14 S). Data tentang pemahaman GU2 terhadap masalah Ml yang 

diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pemahaman 

GU2 dalam memahami masalah dinyatakan kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GU2 dalam memahami masalah M2 sebagai berikut. 

GU2M2 ;L -;diutk:\!llah uri.,1:r w·~,ur d:h•r;ihui' 

I S !aw11h: 

GU2M2 
JS 

c Apabh unsur yang diketahui suJah cukup untuk menyclesaikan masalah? Jelaskan! 

Jawab: 

................... :~ .. ~.!~.'.~'..~.i'.~ .............................. '.' ........... :~ ..... :.: ...... :.'.'. .. ~.»:~.'.:.'. ...................................... . 
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Transkrip wawancara ketika GU2 memahami masalah M2 sebagai berikut: 

GU2M2 ../ p Bagaimana Anda tahu kalau unsur - unsur ini diketahui? 
GU2M2 5 s Dari soal Bu. Dijelaskan bahwa pada kubus ABCD.EFGH terdapat dua 

titik P dan Q yang berturut-turut terletak di tengah garis FGdan 

EH , serta sudut a yaitu sudut yang dibentuk oleh bidang ABGI! dan 
APBQ. 

GU2M2 6 p Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 
GU2M2 7 s !ya Bu, yang ditanyakan adalah nilai tan a nya. 
GU2M2 8 p Mengapa Anda bisa berfikir bahwa unsur yang diketahui sudah cukup 

untuk me1?/awab unsur yang ditanyakan? .. 
GU2M2 9 s Karena dari unsur yang diketahui yaitu kedudukan titik P dan Q saya 

dapat menentukan sudutnya, dan dari ukuran rusuk kuhus, saya bisa 
tentukan nilai tan a Bu. 

Catatan Lapangan GU2 dalam memahami masalclh M2 sebagai berikut. 

• Sebelum GU2 menuliskan jawaban pada poin (a) dan (b), dia membaca soal 

satu kali sekaligus dan membacanya kembali sedikit demi sedikit sambil 

menuliskan jawabannya. 

• Ketika menjawab poin (c), GU2 tidak langsung menuliskan jawabannya. Dia 

menuliskan jawaban dengan perlahan-lahan dan sesekali berhenti sambil 

berfikir, tetapi akhirnya melanjutkan tulisannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan data-data yang termuat pada masalah 

M2. GU2 dapat menuliskan unsur-unsur yang diketahui antara lain: titik P berada di 

tengah garis FG . titik Q bearada di tcngah garis EH , rusuk kubus a cm, dari sudut 

a terbentuk oleh bidang ABGH dan ABPQ (GU2M2 1 S dan GU2M2 5 S). GU2 

juga sudah dapat menuliskan unsur-unsur yang ditanyakan yaitu nilai tana yang 

(GU2M2 2 S dan GU2M2 7 S). Selain itu. GU2 sudah dapat menuliskan dan 

mengungkapkan alasan bahwa unsur-unsur yang diketahui merupakan syarat cukup 

untuk unsur yang ditanyakan. Alasan GU2 adalah karena dari unsur yang diketahui 

yaitu ked11d11ka11 titik P dan Q dapat dite11t11ka11 sudutnya dan dari ukuran rusuk kubus, 
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dapat ditentukan nilai tan a (GU2M2 3 S dan GU2M 9 S). Data tentang 

pemahaman GU2 terhadap masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, 

wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara 

trianggulasi teknik data tentang pemahaman GU2 dalam memahami masalah 

dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Memahami Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemahaman GU2 

terhada.p masalah M 1 adalah kredibel. Selain itu telah ditemukan pula keajekan 

data pemahaman GU2 terhadap masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa data pemahaman GU2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

b. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GU2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GU2Ml 
17 s 

GU2Ml 
18 s 

GU2Ml 
19 51' 

d. 

Jawah: 

.!awah: 

Jawah: 

cara menentukan st1du1 1r ·.1 .kL1:<bm' 

' ' 

RI. 
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GU2Ml g. Bagannana Anda mcncmubn panjang fl<°'.' 

20 S Jawah: 

GU2Ml h. Langkah dan strat.:gi apakah yang Anda pilih unwk mcncntukan cos 11 .' 

21 S .Jawah: 

GU2Ml 
22 s 

i. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan hesar sudut a dari 

nilaicosa '.' 

.lt1wah: 
. ! . . '; 

Transkrip wawancara ketika GU2 menyusun rencana penyelesaian masalah 

Ml sebagai berikut: 

GU2Ml 23 P Mengapa Anda membutuhkan gambar untuk menentukan sudut 
'? a .... 

GU2MI 24 S Karena masalah geometri akan lebih mudah dilihat dengan 
gambar Bu. 

GU2MI 25 P Apakah benar 1mt11k menenlukan sudul a Anda dapat 
menggzmakan aturan cosinus ? ... 

GU2MI 26 S Maaf Bu. mungkin ketika itu saya berfikir bagaimana 
menentukan 11kuran sudutnya. Jika ya:1g dimaksud soal adalah 
cara saya mencntukan sudut diantara dua garis jadi jawaban 
saya kurang tepal Bu. 

G T'2MI 27 ') u · Untuk menentukan sudut a yang dibentuk garis PQ dan RC yang 

GU2MI 28 p 

GU2MI 29 s 

GU2MI 30 p 

GU2Ml 31 s 

GU2MI 32 p 

GU2MI 33 5)' 
GU2MI 3-1 p 

GU2MI 35 s 

GU2MI 36 p 

GU2MI 37 s 

bersilangan adalah dengan cara mencari garis yang sejajar PQ 

dan berpotongan dengan RC. 

Lalu mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 
- -- -

menentukan panjang PQ a tau DR, RC, dan DC? ... 

Karena segitiganya siku-siku. Sayajuga memisalkan rusuk kubus 
dengan angka Bu untuk mempermudah perhitungan. 
1\!lengapa Anda memilih aturan cos untuk menentukan cos a ? 
Karena segitiga yang akan saya gunakan untuk mencari nilai 
sudut a diketahui 3 panjang sisinya 
Lalu. seteluh ketem11 nilai cos a, hagaimana Anda bisa 
menentukun ukurlln sudut a 11w1? .. 
Dengan me11ggu11llka11 perhandingan trigonometri 
Bisa Andajeluskon? ... 
Dllri nilai cos a hisa ditentukan de11gan 
trigonometri (persamaan trigonomelri) dan 
dihutuhkon relasi sudutnya Bu 

perbandinga11 
ternyata juga 

Apakah ada ha! lain yang ingin Anda zmgkapkan? ... 
Tidak Bu. 
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Catatan Lapangan GU2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

• GU2 menggambar kubus ABCD.EFGH titik P. dan titik R pada lembar coretan 

lain sebelum menjawab poin (d) sampai poin (i). 

• Dalam menjawab poin per poin, kembali GU2 melihat gambar berulang-ulang 

dan membolak-balikkan lembar coretannya kemudian baru menuliskan 

jawaban pada lembar masalah Ml. 

• Ada perbedaan jawaban GU2 pada poin (d) di lembar masalah Ml dan ketika 

wawancara berlangsung. GU2 menjelaskan bahwa dia salah dalam memahami 

soal sehingga salah dalam menjawab. Akan tetapi, GU2 telah mengklarifikasi 

dan menjawab dengan benar pada saat wawancara. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip vvawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan semua data yang termuat pada masalah 

Ml. Hanya saja ada beberapa langkah yang berbeda yaitu langkah coba-coba dalam 

menentukan panjang garis DC. GU2 berpendapat bahwa dia akan kesulitan jika 

menggunakan a cm untuk panjang rusuk kubus pada perhitungan. Sehingga dia 

mencoba beberapa bilangan dan temyata hasilnya sama. Setelah itu, GU2 

memutuskan untuk memilih bilangan 2 cm sebagai rusuk kubus karena bilangan itu 

adalah bilangan termudah. Strategi itu disebut sebagai strategi trial and error. 

Dalam langkah penyusunan rencana ini. GU2 dapat menuliskan langkah

langkah menentukan ukuran sudut a. Langkah-langkah tersebut antara lain: 

menentukan sudut a yang dihentuk garis PQ da11 R(' yang hersilungan ado/oh 

dengan cara mencari garis yang sejajur PQ dun herpotongan dengan 

RC (GU2Ml 27 S), menentukwz panjang garis DR dan RC dengan menggunakan 
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teorema phytagoras karena garis DR dan RC merupakan salah satu sisi segitiga 

siku-siku dan memisalkan panjangnya rusuk sebagai 2 cm (GU2Ml 18 S, 

GU2Ml 19 S, dan GU2Ml 29 S), menentukan cos a dengan menggunakan aturan 

cosinus karena unsur yang diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga yang 

dipilih (GU2Ml 21 S dan GU2Ml 31 S), dan menentukan ukuran suduta dari 

nilai cos a dengan menggunaka11 persamaan trigonometri dan relasi sudut 

(GU2Ml 22 S, GU2Ml 35 S dan GU2Ml 37 S). Data tentang penyusunan 

rencana GU2 terhadap penyelesaian masalah Ml yang diperoleh dengan tulisan 

tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian 

secara trianggulasi teknik data tentang penyusunan rencana GU2 terhadap 

penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GU2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GU2M2 
JO S 

GU2M2 
1l s 

GU2}vf2 
12 s 

d. Bagaimana cara mencntukan sudut u ? Jelaskan! 

Jawah: 

e. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang BI'':' 

Jawah: 

·- ..... ••-•*''H'.'"I'"*'."'''""''''"'"•+''' 
, · .. ' 

f. Lanµkah dan stratcgi apakah) ang Anda pilih uncuk mencntukan panjang 8(; ., 

J11w11h: 

GU2A12 g. Bagairnana Anda rnencntukcm panjang /'Ci 0 

13 S Jawah: 
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GU2M2 h. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan cos a'! 

14 Jawah: 

GU2M2 
15 s 

1. I.angkah dan strategi apakah yang J\nda pilih untuk menentukan ukman :sudut a ttan 

ni lai cos 11 ,, 

Jawah: 

Transkrip wawancara ketika GU2 menyusun rencana penyelesaian rnasalah 

M2 sebagai berikut: 

GU2M2 16 
GU2M2 17 

GU2M2 18 

GU2M2 19 

GU2M2 20 

GU2M2 21 

GU2M2 22 

GU2M2 23 

GU2M2 24 
GU2M2 25 

GU2M2 26 
GU2M2 27 

GU2M2 2R 

GU2M2 29 
GU2M2 30 

P Mengapa Anda butuh gambar untuk menentukan sudut a ? ... 
S Karena masalah geometri akan lebih mudah dilihat dengan 

gambar Bu. 
P Bagaimana Anda menentukan sudut ajika sudut tersebut 

dibentuk oleh 2 bidang? ... 
S Saya garnbar bidang nya dulu Bu. Lalu saya tentukan sudut 

a karena sudah terlihat jelas di gambar ini Bu (menunjuk pada 
gambar) 

P Lalu mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 

rnenentukan pan.Jang BP ? ... 
S Karena segitiga BFP adalah segitiga siku-siku. (menunjuk pada 

garnbar segitiga BFP) 
P Lah: mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 

menentukan panjang BG ? ... 
S Karena segitiga BCG adalah segitiga siku-siku di C (menunjuk 

pada gambar segitiga BCG) 

p Apakah benar panjang PG adalah setengah sisi kubus? ... 

S !ya Bu. Panjang PG adalah setengah dari panjang FG karena 

titik P adalah titik tengah FG dan itu diketahui. 
P Mengapa Anda memilih aturan cos untuk menentukan cos a ? 
S Karena segitiga yang akan saya gunakan zmtuk mencari nilai 

sudut a diketahui 3 pan.Jang sisinya 
P Lalu. setelah ketemu nilai cos a, bagaimana Anda bisa 

mene11tukan ukuran sudut a nya? .. 
S Dengan menggunakanu perbandingan tri;;rmometri Bu. 
P Bisa Andajelaskan? .... 

h I y x I GU2M2 31 S Per am ingan trigonometri. yaitu sin a = - , cos a = - can 

GU2M2 32 
GU2M2 33 

r 
}' 7 7 7 

tan a = .::___ dengan x - + y- = ,.- . 
r 

P Apukah ada ha/ loin yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak Bu. 

r 
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Catatan Lapangan GU2 dalam menyusun rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

• GU2 menggambar kubus ABCD.EFGH bidang ABGH dan ABPQ di kertas 

corentan lain. Setelah itu memberi tanda pada sudut yang dibentuk oleh dua 

bidang tersebut. 

• GU2 menjawab poin (d) sampai poin (i) dengan melihat gambar yang telah dia 

buat sebelumnya. GU2 tampak melihat gambar berulang-ulang dan membolak-

balikkan lembar coretannya setiap akan menuliskan jawaban, 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan semua data yang termuat pada masalah 

M2. GU2 dapat menuliskan langkah-langkah menemukan nilai tan a. Langkah-

langkah tersebut antara lain: menentukan sudut a yang dibentuk bidang ABGH dan 

ABPQ menggambar terlebih dahulu pada kubus ABCD.EFGH sehingga sudut sudah 

tampakjelas pada gambarnya dan sudut terse but adalah L_PBG (GU2M2 10 S dan 

GU2M2 19 S), menentukan panjang f{aris BP dan BG dengan menggunakan 

teorema phytagoras karena garis BP dan BG merupakan salah satu sisi segitiga 

siku-siku (GU2M2 11 S, GU2M2 12 S, GU2M2 21 S dan GU2M2 23 S), 

menentukan cos a dengan mengg1111akan aturan cosinus karena zmsur yang 

diketahui adalah ketiga panjang sisi segitiga yang dipilih (GU2M2 14 S dan 

GU2M2 27 S), dan nilai tan a dengan menggunakan perbandingan trigonometri. 

yaitu sin a= y cos a=~. da11 tan a = ~ dengan x 2 + y 2 
= r 2 (GU2M2 15 S 

r r r 

dan GU2M2 31 S). Data tentang penyusunan rencana GU2 terhadap penyelesaian 

masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 
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lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang penyusunan rencana GU2 terhadap penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data penyusunan 

rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data penyusunan rencana penyelesaian GU2 terhadap 

masalah Ml dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

penyusunan rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

c. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GU2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah Ml 

sebagai berikut. 

GU2MJ 1 (;,1mh.irlah: 

• 1..uhu,,\tKD.FFlill' 

38 ~f.) • 1'.l,.·.._iu .. luLrn 1l1Jk P. () . .. lm R 1 
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GU2Ml 
39 

'GU2Ml 
40S 

GU2lvll 
41 s 

GU2Ml 
42 s 

GU2Ml 
43 s 

k I litunglah paniang PIJ ;Ha': /?R cbn hcri ala:<m sctiap lanµkahm a1 

Jmw1b: 

L llilun;:lah panpng R(' d.rn hcri absan ~c:tiap langk<1h11: a' 

Jawah: 

m. lcntubn runjanµ f)(. dan bc1i ala~an 1 

./mwib: 

Jawah: 

<'. i emubnlah :;uJut a yang mc·mc·nuhi nilai rn~u lt'f:,ebut jikadib:wbui 

Jawah: 

124 

Transkrip wawancara ketika GU2 melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut: 

GU2Ml 44 

GU2Ml 45 

GU2Ml -16 
GU2Ml 47 

I' Baguimana Anda menggamhar kubus ABCD. EFGl-l, kedudukan 
-- -

titik P, Q, dan R kedudukan garis PQ dan RC? ... 
S Seperti ini Bu. ( dengan menunj ukkan has ii gambarannya dan 

menjelaskan kedudukan masing-masing titik ). 

I' Bagaimana Anda menggambor sudut a ! .. . 
S 5i'eperti yang sudah .wrnjelaskan sebelzmmya Bu. (menunjuk gambar). 

G U21'-1 l -IX S Sc~rn gamhar gar is I'Q d11/11. kemudian sln-a cari garis nmg sejajar 

drngan garis terse/mt dan herpotongan dengan garis RC 

GU2A11 49 I' Bagaimana Anda menghitzmg panjang PQ ata11 DR dengan 

P_1 ·t hugoras ? ... 

GU2Ml 50 S Karena PQ =DR maka s~rn 111engg11naka11 segitiga DRR · dengan R' 

ada/ah titik tengah DC 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



125 

GU2Ml 51 S Karena DR'= Icm dan RR' 

DR=J5cm 

2 cm maka saya peroleh PQ = 

GU2Ml 52 P Bagaimana Anda menghitung panjang RC dengan Teorema 

GU2Ml 53 

GU2Ml 5../ 

GU2Ml 55 

GU2Ml 56 

GU2Ml 57 

GU2Ml 58 
GU2MI 59 

GU2Ml 60 

GU2Ml 61 

Pythagoras? ... 

S Pandang segitiga RGC. Dengan RG = I cm dan GC = 2 cm maka 

diperoleh RC = J5 cm 

P Bagaimana dengan panjang DC? ... 
s Karena DC adalah rusuk kubus dengan panjang a cm, maka saya 

memisalkan DC = 2 cm, utnuk mempermudah dalam perhitungan. 
P Dapatkah Anda menuliskan rumus Aturan Cosinus yang Anda 

gunakan untuk menentuukan nilai cos a? .... 
Karena saya memilih segitiga DRC dan s11d11t a adalah LDRC 

S dan DR= J5 cm, RC= JS cm, , CD= 2crn, maka rumus Aturan 

Cosinus nya adalah 22 =(JS}+ (JS} -2(.JSX.JS)cos a 
P Bagaimana Anda menghitung nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya lanjutkan 

p 

s 

3 
perhitungan di at as dan saya peroleh nilai cos a = S. 
Bagaimana menenlukan sudut a dari ni lai cos a yang sudah 
ditemukan? ... 

3 
Dengan menggunakan arccos - Bu. 

5 
GU2Ml 62 P Bi:-ia Andajelaskan? ... 
GU2Ml 63 S 3 

Ya Bu. arc cos - artinya saya mencari sudut a yang memiliki 
5 
3 

nilai cos a= - . Dan dari unsur yang diketahui yaitu 
5 

0 3 -30 sin 37 = 0,6 saya simpulkan bahwa arc cos - =) 
5 

GU2Ml 6../ P Bagaimana bisa? .. 

D l . . . B A . (90 )0 . 0 
GU21\1J 65 S engan re asz zm u rtmya cos - a = sm a 

Catalan Lapangan GU2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut. 

• Dalam rnelaksanakan rencana penyelesaian masalah. GU2 terlihat tidak 

menemui kesulitan karena dia rnelaksanakan langkah-langkah pada rencana 

sebelumnya. 
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• GU2 tampak memeriksa kembali hasil pekerjaannya setelah dia menyelesaikan 

poin (j) sampai ( o ). 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan secara lengkap dan tepat data yang 

termuat pada masalah Ml dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah. GU2 

dapat mengerjakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan ukuran sudut a . Dari pelaksanaan rencana 

tersebut, GU2 dapat menentukan antara lain: panjang PQ =DR= JSr:rn (GU2Ml 

39 S dan GU2Ml 51 S), panjang RC= JScm (GU2Ml 40 S dan GU2Ml 53 S), 

panjang DC=2cm (GU2Ml 41 S), cos a=~ (GU2Ml 42 S, GU2Ml57 S, dan 
. 5 

GU2Ml 59 S), dan a= 53° (GU2Ml 43 S. GU2Ml 63 S dan GU2Ml 65 S). Data 

tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah Ml yang 

diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara. dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GU2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GU2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 

sebagai berikut. 

GU2M2 
3-1 s 

• kcdud!lk:m ritik P dan <)'. 

• Jih.~1 t1 aJah~h s.udut yang_ Jibcntuk olch .\IH d l dan .\BP(>. tentukan dan µdn1~~1riab 
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GU2M2 
34 s 

GU2M2 
35 s 

GU2M2 
36S 

GU2M2 
37 s 

GU2M2 
38S 

127 

k. Hitunglah panjang BP dan beri alasan setiap lang.kahnya! 

Jaw11h: 
\ ; > '~ ~ ~ \. 4 

' 

........... ,, . ., ...... " .... ~-. ........ , ......... - ..•. :.'¥.;,., ............ , ........ "~ .•• ~ ... ,. ........................ , .................................. . 

Hitunglah panjang Ji{; dan beri alasan setiap langkahnya! 

.,1wab: 

m. Tentukan panjang: NJ dan beri alasan' 

Jaw(lb: 

... ,. ........ ; ... . 

n. llitungJah nilai cos u Jan beri alas:m :;i~tiap lanl:(kahnva'. 

Jawah: 

0. Jlb ((1>; a tentuhanlah nilai \' den?_!all lll<!ll):!µtlllakan rc-rsamaan x· l \ 
r 

J111mft: 

r 
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GU2M2 
39S 

l' 
p. Tentukan nilai tan u "~ ! 

x 

Jmmb: 
') 

Transkrip wawancara ketika GU2 melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GU2M2 ./0 

GU2M2 .fl 

GU2M2 ./2 

GU2M2 -13 

P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH kedudukan 
titik P, Q, bidang ABGH dan ABPQ? ... 

S Seperti ini Bu. (dengan menunjukkan hasil gambarannya dan 
menjelaskan kedudukan masing-masing titik dan bidang). 

P Bagaimana Anda menggambar sudut a ? ... 
S Sudut a yang dibentuk oleh kedua bidang ABGH dan ABPQ 

adalah sudut yang diapit oleh salah satu kedua sisi bidang 

tersebut, yaitu BP dan BG ini Bu. (menunjuk gambar sudut a) 
GU2M2 -1-1 P Bagaimana Anda menghitzmg panjang BP dengan Teorema 

Pythagoras? ... 
GU2M2 ./5 S Saya pandang segitiga BFP . segitiga siku-siku di F sehingga 

berlaku (BP f = (BF f + (FP r . 
GU2M2 ./6 S Ke111udian saya hitung seperti ini Bu. (menunjuk hasil pekerjaannya 

pada poin (k) dan menjelaskan langkah-langkah pengerjaannya disertai 

GU2lv12 -17 

GU2M2 -18 

GU2M2 -19 

GU2M2 50 
GU2M2 51 

GU2M2 52 

GU2,\12 53 
GU2lvf2 5./ 

dengan alasan yang belum tertulis), BF= 4 cm dan FF= 2 cm 

sehingga saya temukan panjang BP = 2J5 cm. 

P Bagaimana Anda menghitung panjang BG ? .. . 
s 

Dengan menggzmakan (BG r = (Ber +(cc f, BC= 2cm, 

CG = 2 cm maka dipero!eh panjang BG = 4.J2 cm 

P Bagaimana dengan panjang PG :)··· 
s Karena PG setengah rusuk maka panjang PG = 2 cm. 

P Untuk menentukan nilai cos a . Anda memilih Aturan Cosinus. 
Bagaimanakah rumus Aturan Cosinus terse but? ... 

S Karena saya memilih segitiga BPG dan sudut a adalah LGBP 

dan PG = 2 cm. BG = 4.J2 011. BP = 2J5 cm, maka rwnus Aturan 

' . 4.J2-+2J5 -22 )
) ' 2 

Cos111us nya adalah cos a = J2 J5 
2 4 2 2 5 

I' Bagainwna Anda menghitung nya? ... 
S Seszwi yang sudah saya tuliskan Bu. Saya hitung dan saya 

3 
temukan nilai cos a = r;-;; . 

"10 
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GU2M2 55 P Setelah diketahui nilai cos a bagaimana Anda menentukan 
nilaitana ? ... 

GU2M2 56 S Saya cari dulu nilai y nya Bu, yaitu y = JiO dan setelah itu 

saya temukan nilai tan a = y = _!_ 
r 3 

GU2M2 57 
GU2M2 58 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
S Tidak ada Bu. 

Catatan Lapangan GU2 dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

• Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah M2 GU2 juga terlihat 

tidak menemui kesulitan karena dia melaksanakan langkah-langkah sesuai 

yang telah dia rencanakan sebelumnya. 

• Setelah GU2 menyelesaikan poin (j) sampai (p ), dia tampak memeriksa 

kembali hasil pekerjaannya. 

Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah, GU2 

dapat menuliskan semua data yang termuat pada masalah M2. GU2 dapat 

mengerjakan setiap langkah yang sebelumnya telah ditentukan pada langkah 

penyusunan rencana dalam menentukan nilai tan a . Dari pelaksanaan rencana 

tersebut, GU2 dapat menentukan antara lain: panjanr; BP= 2J5 cm (GU2M2 

34 S, GU2M2 45 S dan GU2M2 46 S), panjang BG= 4J2 cm (GU2M2 35 S 

~ 

dan GU2M2 48 S), panjang PG= 2 cm (GU2M2 36 S). cos a= J10 (GU2M2 

1 
37 S. GU2M2 52 S. dan GU2M2 54 S), dan tan a= - (GU2M2 38 S, GU2M2 

3 

39 S. dan GU2M2 56 S) .. 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



130 

Data tentang pelaksanaan rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah M2 

yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan lapangan adalah 

bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data tentang pelaksanaan 

rencana GU2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pelaksanaan 

rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu telah 

ditemukan pula keajekan data pelaksanaan rencana penyelesaian GU2 terhadap 

masalah M 1 dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pelaksanaan rencana penyelesaian GU2 terhadap masalah dinyatakan kredibel. 

d. Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah Geometri 

1) Masalah Ml 

Tulisan tangan GU2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M 1 sebagai berikut. 

GU2lv11 p Teatukanlah nilc.i co,:,11' 

Jawab: 
66S 

GU2lvfl 
67 s 
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GU2Ml 
68S 

r, Irntukan nilai sin a"' :1 .. dan pcriksa!ah apabh scni;ii dcn[!<H1 nilai f't'rhandi11yw1 
r 

trigo11omt:1ri yww dikctuhui' 

Jawab: 

131 

Transkrip wawancara ketika GU2 memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M 1 sebagai berikut: 

GU2Ml 69 P Dari manakah Anda memperoleh nilai cos a terse but? 
GU2Ml 70 S Sebenarnya saya memperolehnya dengan relasi sudut seperti 

langkah sebelumnya Bu. Dari unsur yang diketahui bahwa 

GU2Ml 71 

GU2Ml 72 

GU2Ml 73 

GU2Ml 74 

GU2Ml 75 

GU2Ml 76 
GU2Ml 77 

GU2Ml 78 
GU2Ml 79 

a= 53° dan sin a= 0,8 = .i sehingga cos a=~ 
5 5 

x 
P Dari nilai cos a= - tersebut, kemudian Anda dapat menentukan ,. 

nilai y nya, dapatkah Andajelaskan? 
SC1 ka 2 7 7B ::-iaya guna n rumus x + y- = r- u. 

S Dengan x = 3 dan r = 5 maka saya peroleh y = 4 

P Bagahnana dengan nilai sin a nya? ... 

. y ka . 4 08 S Karena sma = - ma sma = - = , 
,. ' 5 

P Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 
S Sesuai dengan yang diketahui Bu. Jadijawaban saya benar. 
P Apakah ada ha! lain yang ;ngin Anda ungkapkon? 
S Tidak Bu. 

Catatan Lapangan GU2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah Ml sebagai berikut. 

• Dalam langkah terakhir Polya ini. GU2 dengan mudah menyelesaikan poin (p). 

(q). dan (r) meskipun ada jawaban yang kurang lengkap. GU2 memberi 

penjelasan jawaban yang kurang lengkap itu ketika wawancara berlangsung. 

• Selesai mengerjakan poin (r). GU2 tampak bahagia dan tersenyum lebar. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan dan menjelaskan semua data yang 

temmat pada masalah Ml. GU2 dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GU2 dapat 

menentukan antara lain: cos a=~ (GU2Ml 66 S dan GU2Ml 70 S), y = 4 
5 

(GU2Ml 67 S dan GU2Ml 72 S), dan sin a=~= 0 8 (GU2Ml 68 S dan 
5 ' 

GU2Ml 75 S). Selain itu, GU2 juga c1apat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan 

pada langkah sebelumnya telah benar (GU2Ml 77 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GU2 terhadap 

masalah M 1 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GU2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

2) Masalah M2 

Tulisan tangan GU2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah 

M2 sebagai berikut. 

GU2M2 q. Pandang segitiga FBG dan temukanlah nilai tan /FRG 1 

59 S Jawah: 

GU2Al2 
60 s 

~;.' ~ > }. • . . . . . '............. . ...................... ·~_.. ........................... \:·: .. ,. ....... ". ~- ........ ~: ~................ ' ... ' .................. ' . 

• • • • • • • • • • • • • • > ••••••••• ' •••••••••• ' ••••• < •• ' ••• ••••• •••••••••••••••••••••••• •• ·: •• ~:. ' ••• ' ••••••• > ' ••••••• ' ••••••••••• '.'. 

""' ... ., ....................... ._ .. ,. ......... '\,,.,, ...... .,.·: ........................... . 

r. Pandang ~t>gitiga FBP clan tentukanlah nilai tan LFBf' ! 

Jawah: 
•, ,., 

..................................... · .. ·:···· ................. tr······ .... ··.~············ ........................................ . 
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GU2M2 
61 s 

s. Tunjukkan bahwa tan a~ tun(/FBG /FBI') dengan rumus 

tankFBC /FBT')· tanL.:_{•'f!<j.: t~~/FBI' t 

I t (t::m / FBGXtan /'FBI') 

.lawah: 
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. ' ... ' ... ' ... ' ... ' ....... ' .............. , .... ' .. , .. , ................... '' '.'' ........ ' .......... ·~ .................... " ........... '. ' .......... ' .... .,.' .. 

...................................................................................................... , ................................................... . 

• ' ••• ' ••• ' ••• ' ••••••••••• ' ••• ' ••••••••••••••• ' ••••••••••• ' ••• ' •••••• ' ••• '. ·;.:.· ••••• io,.. ..... ,. ......... "~·· ••• ' •••••••••••••••• ' ••••• , ••••••••••••••••••• ' •• ' ••• '.' 

•, .... ,. ........................... ., ..... "'''''"" ........... "'"""'""' ........................ . 

.......... , ....... ., .. , ................................. ., ..................... --: .......... ,. ...... ,,, .. _. ...... ., .. ,., ... ., .......................... , 

Transkrip wawancara ketika GU2 memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut: 

GU2M2 62 P Bagahnana Anda menentukan nilai tan LFBG terse but? 
GU2M2 63 S Dari segitiga sik11-siku FBG. saya gunakan rumus perbandingan 

. 4 
tan LFBG = - =I. 

4 
GU2M2 6../ 

GU2M2 65 
P Bagaimana Anda menentukan nilai tan LFBP ? 

S Karena segitiga FBP siku-siku di F dan panjang BF = 4 cm dan 

~ 2 1 
FP = 2 cmsehingga t'Jll LFBP = - = -

4 2 
GU2M2 66 P Pada bagian akhir. Anda disuruh menunjukkan bahwa t'Jlla 

tan(Lr73G -LFBP) = .!.. Apakah Anda menemukannya? ..... . 
3 

GU2M2 67 S !ya Bu. Seperti yang sudah saya tuliskan bahwa. 

GU2M2 
GU2M2 
GU21Vf2 
GU2M2 

68 
69 
70 
71 

( FB
,n) tan LFBG - tan LFBP 1 

tan LFBG-L r = -
1 +(tan /FBGXtanLFBP) 3 

F Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 
S Jawaban saya sesuai dan sudah benar Bu ... 
P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? 
S Tidak B11. 

Catatan Lapangan GU2 dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian 

masalah M2 sebagai berikut. 

• GU2 tampak tidak kesulitan menyelesaikan pain (q), (r), dan (s) meskipun 

sebelumnya harus melihat gambar yang telah dibuatnya di kertas coretan lain. 
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Dari hasil tulisan tangan, transkrip wawancara, dan catatan lapangan di 

atas terungkap bahwa GU2 dapat menuliskan dan menjelaskan semua data yang 

temmat pada masalah M2. GU2 dapat menyimpulkan bahwa hasil dari penyelesaian 

masalah yang telah ditemukan dalam langkah sebelumnya adalah benar. GU2 dapat 

menentukan antara lain: tan LFBG = 1 (GU2M2 59 S dan GU2M2 63 S), 

1 
tan LFBP = - (GU2M2 60 S dan GU2M2 65 S), serta dapat menentukan bahwa 

2 

tana=tan(LFBG-LFBP)=_!_ (GU2M2 61 S dan GU2M2 67 S). Selain itu, 
3 

GU2 juga dapat menyimpulkan bahwa hasil pekerjaan pada langkah sebelumnya 

telah benar (GU2M2 69 S). 

Data tentang pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GU2 terhadap 

masalah M2 yang diperoleh dengan tulisan tangan, wawancara, dan catatan 

lapangan adalah bersesuaian. Dengan demikian secara trianggulasi teknik data 

tentang pemeriksaan kembali hasil GU2 dalam penyelesaian masalah dinyatakan 

kredibel. 

3) Kesimpulan Analisis Data Kemampuan Penalaran dan Komunikasi GU2 dalam 

Memeriksa Kembali H~dl Penyelesaian Masalah Geometri 

Dengan trianggulasi teknik telah ditemukan bahwa data pemeriksaan 

kembali hasil penyelesaian GU2 terhadap masalah Ml adalah kredibel. Selain itu 

telah ditemukan pula keajekan data pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GU2 

terhadap masalah M 1 dan M2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data 

pemeriksaan kembali hasil penyelesaian GU2 terhadap masalah dinyatakan 

kredibel. 
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C. Pcmbahasan Hasil Penclitian tcntang Kcmampuan Pcnalaran dan 

Komunikasi Siswa Gifted Leamer dalam Mcnyclesaikan Masalah 

Gcometri 

1. Kcmampuan Pcnalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Leamer dalam 

Mcmahami Masalah 

Dalam kemampuan penalarannya, s1swa gtfted learner telah mampu 

memahami masalah dengan mengorganisasi data dan memilih infonnasi yang relevan 

dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Sedangkan dalam kemampuan 

komunikasinya, mereka telah mampu menyajikan masalah tersebut dengan baik dan 

lengkap. Dari masalah yang diberikan, merek.a mengemukakan bahwa: ( 1) data yang 

diketahui adalah: rusuk kubus a cm, titik P. Q. dan R berturut-turut berada di 

pertengahan AD, bidang EFGH dan sisi HG, sudut a terbentuk oleh PQ dan 

RC, sin 53" = 0,8 dan sin 37" = 0,6, dan (2) yang ditanyakan adalah: ukuran sudut 

a yang terhentuk dari PQ dan RC. Hal ini juga sesuai dengan tujuan pada fase 

informasi pembelajaran Van Hiele yaitu untuk menggali pengetahuan awal dan 

mempelajari petunjuk yang muncul agar dapat menentukan langkah selanjutnya 

yang akan diambil. 

Siswa gifted learner mampu menjelaskan bahwa unsur-unsur yang diketahui 

dapat ditentukan dengan melihat kalimat pemyataan pada masalah yang diberikan. 

sedangkan unsur-unsur yang ditanyakan dapat ditentukan dengan melihat kalimat 

tanya yang ada pada masalah. Selain itu, siswa gifted learner juga telah mampu 
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mengemukakan bahwa unsur yang diketahui telah cukup untuk menyelesaikan 

masalah yang disajikan. Mereka mengungkapkan bahwa unsur-unsur yang diketahui 

seperti kedudukan titik-titik, panjang rusuk, dan nilai trigonometri merupakan modal 

untuk bisa menjawab pertanyaan soal tersebut. Mereka menungkapkan alasan 

tersebut setelah menggambar kubus ABCD.EFGH dan menggambarkan unsur-unsur 

yang diketahui pada kertas coretan mereka. 

Siswa gffted learner sudah mampu memahami bahwa dalam suatu masalah 

matematika, kalimat yang merupakan pemyataan dapat dikelompokkan menjadi data 

yang diketahui dan kalimat yang merupakan pertanyaan dapat dikempokkan menjadi 

yang ditanyakan. Sehingga mereka dapat mengidentifikasi data yang diketahui dan 

yang ditanyakan dari masalah yang diberikan. Mereka mampu mengorganisasi data 

dan memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah dan mampu 

menyajikannya baik dalam lisan maupun tulisan. Dengan demikian dapat dikatakan 

bahwa siswa gifted learner telah menguasai seluruh indikator kernampuan penalaran 

dan komunikasi dalam memahami masalah sesuai dengan Pennendikbud RI Nomor 

59 tahun 2014. 

Dalam kemampuan penalarannya, mereka telah mampu memahami masalah 

dan mampu mengorganisasi data dan memilih inf01masi yang relevan dalam 

mengidentifikasi masalah. Sedangkan dalam kemampuan komunikasinya, mereka 

telah mampu memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara lisan dan 

tulisan. 
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2. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Learner dalam 

Menyusun Rencana Penyelesaian 

Siswa g~fted learner telah mampu mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah serta mampu memilih 

pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah (kemampuan 

penalaran) ketika mereka menyusun rencana penyelesaian masalah. Selain itu, 

mereka jug2 telah mampu membuat dugaan-dugaan matematis dan mampu 

menyajikan ide-ide matematis baik secara lisan maupun tulisan dengan baik dan 

lengkap (kemampuan komunikasi). 

Sesuai fase pembelajaran Van Hiele yaitu fase orientasi langsung, siswa 

gifted learner diarahkan untuk menentukan langkah-langkah dan strategi yang 

tepat dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. Sebagai langkah awal, 

mereka telah mampu menentukan letak sudut a yaitu sudut yang terbentuk dari 

PQ dan RC . Karena garis PQ dan RC merupakan garis yang bersilangan maka 

untuk menentukan letak sudut a perlu ditentukan dulu garis yang sejajar PQ dan 

sebidang de.1gan RC, atau sebaliknya. Siswa gifted learner memilih garis DR , 

sedemikian hingga terbentuk sudut a yaitu sudut LDRC. 
H R G 

,,15--------- c 
,,··r 

A B 

Gambar 4.1 Kubus ABCD.EFGH dan sudut a 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



138 

Selanjutnya, mereka menentukan langkah dan strategi untuk menentukan 

pan Jang PQ atau DR, RC , DC yaitu dengan menggunakan teorema pythagoras. 

Mereka tidak menuliskan alasan di lembar masalah tetapi dari wawancara 

didapatkan data bahwa mereka memilih strategi itu karena panjang ruas garis yang 

mereka cari merupakan salah satu sisi dari segitiga siku-siku. 

Siswa g?fted learner memilih menggunakan aturan cosmus dalam 

menentukan nilai cos a . Mereka memilih aturan cosinus karena sudut yang dicari 

terletak pada suatu segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. Sedangkan 

untuk menentukan besar sudut a , mereka memilih menggunakan persamaan 

trigonometri sederhana serta relasi sudut, yaitu cos(90 - a )0 = sin a dan 

sin(90 - a )0 =cos a . Seperti pada tahapan sebelumnya, mereka tidak memberi 

alasan secara tertulis tapi mengungkapkannya ketika wawancara. 

Siswa gffted learner sudah mampu m.engorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah, serta mampu memilih 

pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah ketika menyusun 

rencar"1 penyelesaian masalah yaitu: (1) untuk mencari salah satu panjang sisi 

segitiga siku-siku dapat menggunakan teorema pythagoras, (2) untuk mencari besar 

sudut yang diapit oleh dua sisi segitiga yang diketahui ketiga panjang sisinya, siswa 

gifted learner terlebih dahulu mencari nilai cos-nya dengan menggunakan aturan 

cosinus, kemudian mencari besar sudutnya dengan persamaan trigonometri dan relasi 

sudut pada perbandingan trigonometrii. Siswa gified learner juga telah mampu 

membuat dugaan dalam bentuk suatu pemyataan dan memberikan alasan terhadap 
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kebenaran pemyataan tersebut. Meskipun tidak semua alasan tersampaikan dalam 

bentuk tulisan, akan tetapi mereka telah menyajikam1ya dalam bentuk lisan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa gifted learner telah 

menguasai seluruh indikator kemampuan penalaran dan komunikasi dalam menyusun 

rencana penyelesaian masalah sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 59 tahun 

2014. 

Dalam kemampuan penalarannya, mampu mengorganisasi data dan memilih 

informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah serta mampu memilih 

pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah. Sedangkan dalam 

kemampuan komunikasinya, mereka telah mampu membuat dugaan dalam bentuk 

suatu pemyataan dan memberikan alasan terhadap kebenaran pemyataan tersebut, 

serta menyajikan ide-ide matematis secara lisan dan tulisan. 

3. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Leamer dalam 

Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Siswa gifted learner telah mampu menggunakan atau mengembangkan 

strategi pemecahan masalah dan mampu menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh 

untuk memecahkan masalah. Untuk melaksanakan rencana penyelesaian yang telah 

disusun sebelumnya. mereka menggambar kubus ABCD.EFGH bese11a dengan 

unsur-unsur yang diketahui lainnya. 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



acm 

A 

H R 
I',, Q ------

---~--->::::,. 
: f 
I 
I 

G 

,,t--------- --- c 
,,-·p 

B 
a cm 

Garn bar 4.2 Kubus ABCD.EFGH 

a C/Jl 

, 
A 

II R 

,,t- --------
,,··r 

a C/11 B 

Gamhar 4.3 Sudut a 
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G 

c 

Selanjutnya, siswa gffted learner mulai menghitung panjang PQ atau DR 

dan memberikan alasan atau bukti pada setiap pemyataan yang mereka tuliskan. 

Hanya saja mereka tidak menuliskan alasan pada lembar masalah, mereka 

mengungkapkan alasan langkah-langkahnya setelah tahap wawancara. 

Untuk mencari panjang DR, salah satu siswa gifted learner memilih 

segitiga OHR sehingga diperoleh: 

D 

Garn bar 4.4 Segitiga HDR 

Sedemikian hingga 

-2 _..., _..., 
DR =HD- +HR-

Diketahui: 

HD= acm 

- 1- 1 
HR=-HD=-acm 

2 2 

Karena /IJJHR merupakan segitiga siku

siku di H maka berlaku teorema Phytagoras, 

_..., _..., ~-2 

yaitu : DR- = HD- +HR 

__ ..., 2 ( 1 )
2 

<=>DR- =a + 2.a ( dari yang diketahui) 
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-2 2 1 2 
<=:>DR =a +-a 

4 

2 2 
<=:>DR2=4a +a 

- a~ 
<=> DR=--v5 

2 

4 

Jadi panjang DR= ~JS cm 
2 
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(hasil pengkuadratan) 

(menyamakan penyebut) 

(penjumlahan bilangan rasional) 

(penarikan akar) 

(hasil akar kuadrat) 

Sedangkan siswa gffted learner lain memilih mencari panjang DR dengan 

terlebih dahulu mencari panjang PQ dari segitiga POQ dengan 0 adalah titik tengah 

bidang alas kubus sebagia berikut. 

II R 
: ____ Q -------
J - ... - -,;~ ....... 

... -- I I ' 

I I F 
I I 

I 

I I 
I I 

a cm 
,, 
I; I 
• I 

to I 

,:J..:- - -.- - - - -
,'p' -~----:..-i>----

,' ------- ............. 

A a cm B 

Gambar 4.5 Segitiga POQ 
Pada kubus ABCD.EFGH 

G 
Diketahui: 

QO =acm 

-. 1- 1 
PO= -QO =-a cm 

2 2 

Karena !J..POQ merupakan segitiga siku-siku 

di 0 maka b~rlaku teorema Pythagoras, 

-J -/ -J 

yaitu : PQ- = Q(r + P<r 
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Sedemikian hingga 

2 ( 1 )
2 

<=> PQ = a 
2 + 2. a 

-2 2 1 ') 
<=> PQ =a +-a-

4 

2 2 
<=> PQ2 = 4a +a 

4 

( dari yang diketahui) 

(hasil pengkuadratan) 

(menyamakan penyebut) 

(penjumlahan bilangan rasional) 

(penarikan akar) 

(has ii akar kuadrat) 

Karena PQ =DR maka PQ =DR= !!_JS cm 
2 
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Setelah panjang DR diketahui, selanjutnya mereka menentukan panjang 

RC dan DC. Dengan yakin mereka langsung menuliskan bahwa panjang RC 

sama dengan panjang DR karena segitiga DHR kongruen dengan segitiga CGR 

(alasan ini muncul ketika wawancara dilakukan). Sedangkan DC adalah rusuk 

kubus, sedemikan hingga RC = !!_ J5 cm dan DC = a cm . Dengan demikian 
2 

mereka telah menemukan panJang semua s1s1 segitiga DRC dan selanjutnya 

mereka dapat menghitung nilai cos a yaitu nilai cos sudut L_DRC sebagai 

berikut. 
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H R G 
R 

acm 

I 

, ,t---------
.,.''P 

A acm B u cm 

Gambar 4.6 Sudut a dalam segitiga DRC 

R 

acm 

Sedemikian hingga 

r 2 = c 2 + d 2 
- 2cd cos a 

Dari gambar di samping diketahu: 

- a r-
DR=c= ---,/5 cm 

2 

RC = d = ll_ JS cm 
2 

CD=r= a cm 

( aturan cosinus) 

1 5a 2 5a 2 5a 2 

<=> a-= -- + -- - --cos a (hasil pengkuadratan bilangan) 
4 4 2 

5 5 5 2 <=> 1 = - + - - - cos a (kedua ruas sama-sama dibagi a ) 
4 4 2 

10 5 
<=> 1 = - - -cos a (penjumlahan bilangan pecahan) 

4 2 

143 

<=> 1 + (- 1~ )= 1~ + (- 1~ )-% cos a (kedua ruas sama-sama ditambah (-
1~)) 

6 5 
<=> - - = - - cos a (hasil pengurangan) 

4 2 
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(kedua ruas sama-sama kali (- ~)) 

3 
<=> - =cos a 

5 
(hasil perkalian) 

,, 
_) 

Dari perhitungan di atas diperoleh nilai cos a= - . Selanjutnya, untuk 
5 

menentukan besar sudut a, s1swa gifted learner menggunakan relasi sudut 

sebagai berikut: 

sin(90 - a )0 =cos a 

cos(90 - a )0 =sin a 

Karena sin53° =0,8 dan sin37° =0.6 (diketahui), maka 

3 
cos a=-= 0 6 

5 ' 

<=> cos a= sin 37° (diketahui sin 37° = 0.6) 

<=> cos a= sin(90 - 53 )0 (penjabaran37° =(90-53)0
) 

<=> cos a= cos 53° (relasi sudut) 

<=> a=53° (persamaaan trigonometri) 

Siswa gifted learner sudah mampu menggunakan atau mengembangkan 

strategi pemecahan masalah, serta mampu menafsirkan hasil jawaban yang 

diperoleh untuk memecahkan masalah yaitu: ( 1) mampu menentukan nilai 

3 
cos a= - dengan menggunakan aturan cosmus dengan terlebih dahulu s 

menemukan pan Jang ketiga s1s1 segitiga DRC \ aitu 
- a' 
DR=c= -.JS. 

2 
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RC = d = ~ J5 cm, dan CD= r = a cm . (2) mampu menentukan nilai sudut 
2 

a = 53 ° dengan menggunakan persamaan trigonometri dan relasi sudut pada 

perbandingan trigonometri. 

Siswa gifted learner juga telah mampu memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran suatu pernyataan, dan mampu memeriksa kesahihan atau 

kebenaran suatu argument, meskipun alasan-alasan yang dikemukakan siswa 

gifted learner dalam mengambil lagkah pengerjaan tidak tertulis di lembar 

masalah tetapi mereka ungkapkan ketika wawancara berlangsung. Selain itu, 

siswa g~fted learner juga telah mampu menyajikan ide-ide matematis secara 

tertulis dan gambar. Hal ini terlihat dari hasil pengerjaan dalam lembar masalah. 

Siswa gifted learner menuliskan dan menggambarkan ide-ide matematis dengan 

baik dan benar. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa s1swa gifted learner telah 

menguasai seluruh indikator kemampuan penalaran dan komunikasi dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan Permendikbud RI 

Nomor 59 tahun 2014, yaitu (1) kemampuan penalaran. mampu menggunakan 

atau mengembangkan stratcgi pemecahan masalah dan mampu menafsirkan hasil 

jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah. (2) kemampuan 

komunikasi, mampu memberikan alasan atau bukti tcrhadap kebenaran suatu 

pernyataan, dan mampu memeriksa kesahihan atau kcbenaran suatu argument. 

serta mampu menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar. 
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4. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Learner dalam 

Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah 

Pada langkah akhir Polya yaitu melihat kembali, siswa gffted learner telah 

mampu menyelesaikan masalah dengan cara menganalisis dan mengevaluasi apakah 

strategi yang diterapkan dan hasil yang diperoleh benar dan apakah ada strategi lain 

yang lebih efektif. Dalam hal ini, siswa gifted learner telah mampu menentukan nilai 

cos a menggunakan relasi sudut dan mencari unsur-unsur trigonommetri lain (nilai 

sin a ) dengan menggunakan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. 

Setelah itu, siswa g(fted learner diminta mencocokkan dengan nilai sin a yang telah 

diketahui di soal. 

Dalam kemampuan komunikasinya, s1swa gifted learner telah mampu 

memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar serta 

mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument yang mereka 

tuliskan. Seperti sebelumnya dalam mengungkapkan alasan, siswa gifted learner 

tidak menuliskan pada lembar masalah, akan tetapi menjelaskannya ketika 

wawancara. 

Dalam langkah memeriksa kembali, siswa gified learner terlebih dahulu 

mengevaluasi nilai cos a sebagai berikut. 

cos a= cos53° 

<=> cos a= cos(90 - 3 7 )° 

<=> cos a= sin 37° 

<=> cos a= 0,6 

(penjabaran53° =(90-37)0
) 

(Relasi sudut) 

(Nilai perbandingan trigonometri) 
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Berikutnya siswa g(fted learner melakukan analisis terhadap nilai sm a 

dengan perbandingan sisi pada segitiga siku-siku sebagai berikut. 

y 

B 

x 

Gambar4.7 
Perba ndingan trigonometri 

pada Diagram Cartecius 

Diketahui segitiga AOB dengan siku-siku 

di A. 

AB=y, OB=r,dan OA=x 

Sudut a adalah sudut yang dibentuk oleh 

0 B dan 0 A , sedemikian hingga: 

. y x d y sm a = -· · cos a = - · an tan a = -
' ' r r x 

-, 7 7 
dengan x"" + y- = ,.-

Dari uraian di atas terlihat bahwa cos a = ~ . 
r 

., 
Jika cos a = 0,6 = ~, maka x = 3 dan r = 5. sehingga 

5 

2 2 2 <=>y =r -x 

2 -, 7 
<=> y =5"" -3-

<=> y 2 = 25-9 

<=> y 2 =16 

<=> y=4 

y 4 
Karena y = 4. maka sin a= - = - = 0.8. 

· r 5 

(Mengurangi kedua rus dengan x 2 ) 

(Substitusi nilai x cian r ) 

(Nilai kuadrat bilangan) 

(Hasil pengurangan) 

(Akar kuadrat) 

(Perbandingan trigonommetri) 

Jadi sin a= sin 53° = 0.8. Hal ini sesuai dengan unsur yang diketahui pada 

lembar masalah yaitu sin53° = 0.8 dan sin37° = 0.6. Dengan dernikian, siswa 

gifted learner telah menyelesaikan masalah sekaligus telah rnarnpu rnenyajikan ide-
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ide matematis dan mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument 

yang mereka tuliskan. 

Siswa g!fted learner telah menguasai seluruh indikator kemampuan 

penalaran dan komunikasi dalam langkah melihat kembali sesuai dengan 

Permendikbud RI Nomor 59 tahun 2014, yaitu (1) kemampuan penalaran, 

mampu menyelesaikan masalah (menganalisis dan mengevaluasi strategi yang 

telah diterapkan dan hasil yang diperoieh), (2) kemampuan komunikasi, mampu 

memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar, serta 

mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument. 

D. Pembahasan Basil Penelitian tentang Kemampuan Penalaran dan 

Komunikasi Siswa Gifted Underachievement 

Masalah Geometri 

dalam Menyelesaikan 

1. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Underachievement 

dalam Memahami Masalah 

Dalam kemampuan penalarannya, s1swa gifted underachievement telah 

mampu memahami masalah dengan mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam mengidentifikasi masalah tersebut. Hanya saja dalam 

kemampuan komunikasinya. siswa gified underachievement kurang mampu 

menyajikan masalah tersebut dengan baik dan lengkap. Mereka hanya menuliskan 

unsur yang diketahui beberapa saja pada lembar masalah. 

Setelah peneliti melakukan \\awancara. barn terungkap bahwa siswa gified 

underachievement bukan tidak memahami masalah. Mereka mampu menyebutkan 
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semua unsur yang diketahui dengan benar, hanya saja bagi mereka untuk menuliskan 

semua unsur tersebut pada lembar masalah bukanlah suatu yang penting. "Saya ambit 

intinya saja Bu, yang lain adalah unsur yang biasa diketahui pada kubus '', terang 

salah satu siswa dari mereka. Dari masalah yang diberikan, ia hanya mengemukakan 

bahwa data yang diketahui adalah: titik P, Q. dan R tanpa menuliskan kedudukan 

ketiga titik tersebut. 

Sedangkan siswa g?fied underachievement yang lain mengemukakan 

bahwa data yang diketahui adalah: panjang rusuk a cm. titik P: tengah AD Q: 
' 

bidang EFGH. R: sisi HG, a: sudut yang dibentuk dari PQ dan RC. 

Sedangkan dalam menyebutkan unsur yang ditanyakan, s1swa gifted 

underachievement telah man1pu menuliskan dengan benar. yaitu: ukuran sudut 

a yang terbentuk dart PO dan RC. Jika di!ihat dari tujuan fase informasi 

pembelajaran Van Hiele yaitu untuk menggali pengetahuan awal dan mempelajari 

petunjuk yang muncul agar dapat menentukan langkah selanjutnya yang akan 

diambil, maka kemampuan siswa gified underachievement tergolong telah mampu 

memepelajari petunjuk soal. 

Sisv:a g1/ied linderachievemenl sudah mampu memahami bahwa dalam 

suatu masalah matematika, kalimat yang merupakan pertanyaan dapat 

dikelompokkan menjadi data yang diketahui dan kalimat yang merupakan pertanyaan 

dapat dikempokkan menjadi yang ditanyakan. Sehingga mereka dapat 

mengidentifikasi data yang diketahui dan yang ditanyakan dari masalah yang 

diberikan. Selain itu, siswa gified zmderachinement sebenamya juga telah mampu 
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mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi 

masalah, hanya saja dalam menyajikan informasi tersebut, mereka masih belum 

mampu melakukan dengan baik dan lengkap, baik dalam lisan maupun tulisan. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penguasaan kemampuan penalaran 

dan komunikasinya dalam memahami masalah, siswa gifted underachievement 

masih belum mencapai seluruh indikator kemampuan penalaran dan komunikasi 

dalam memahami masalah sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 59 tahun 2014. 

Dalam kemampuan penalarannya, mereka telah mampu memahami masalah dan 

mampu mengorganisasi data dan memilih informasi yang relevan dalam 

mengidentifikasi masalah. Akan tetapi, dalam kemampuan komunikasinya, mereka 

belum mampu sepenuhnya memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara 

lisan dan tulisan. 

2. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Underachievement 

dalam Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah 

Dalam menyusun rencana penyelesaian masalah, s1swa gifted 

underachievement telah mampu mengorganisasi data dan memilih informasi yang 

relevan dalam mengidentifikasi masalah, tetapi kurang mampu dalam memilih 

pendekatan dan strategi yang tepat untuk memecahkan masalah (kemampuan 

penalaran). Siswa gified Underachie1'eme11/ telah mampu menyajikan ide-ide 

matematis baik secara lisan maupun tulisan dengan baik. tetapi masih kurang 

mampu membuat dugaan-dugaan matematis dcngan benar dan memberikan alasan 

terhadap kebenaran suatu pernyataan (kemampuan komunikasi). 
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Sesuai fase pembelajaran Van Hiele yaitu fase orientasi langsung, siswa 

gifted underachievement diarahkan untuk menentukan langkah-langkah dan 

strategi yang tepat dalam menyusun rencana penyelesaian masalah. Sebagai 

langkah awal, mereka telah mampu menentukan letak sudut a yaitu sudut yang 

terbentuk dari PQ dan RC. Karena garis PQ dan RC merupakan gans yang 

bersilangan maka untuk menentukan lctak sudut a perlu ditentukan dulu garis 

yang sejajar PQ dan sebidang dengan RC, atau sebaliknya. Siswa gified 

underachievement memilih garis DR, sedemikian hingga terbentuk sudut a yaitu 

sudut LDRC. 

,,15---------

,' p , 
A B 

Garn bar 4.8 Kubus ABCD dan sudut a 

Selanjutnya, mereka menentukan langkah dan strategi untuk menentukan 

panjang PQ atau DR. RC, dan DC. Dalam le11bar masalah tertulis bahwa siswa 

gifted underachievement memilih teorema pythagoras sebagai langkah 

menentukan panjang PQ atau DR. Selain itu juga, peneliti menemukan langkah 

trial and error dalam menentukan panjang DC'. Siswa gifted 11ndernchievement 

mencoba menghitung panjang garis dcngan memisalkan panjang rusuk kubus 

dengan sebuah angka. Setclah pcneliti melakukan wawancara. pcncliti 
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memperoleh jawaban bahwa mereka kesulitan jika menghitung dengan 

menggunakann variabel sehingga mereka memilih sebuah angka untuk 

mempermudah perhitungan. Mereka berfikir bahwa karena panjang rusuk kubus 

kongruen, maka mereka akan lebih mudah menghitungnya dengan angka yang 

sama. Dan bagaimana mereka memilih angka tersebut, mereka menjawab awalnya 

memilih sebuah angka kemudian memilih angka yang lain dan pada akhirnya 

mereka menemukan sebuah angka yang bagi mereka akan mempermudah 

penghitungan mereka. Siswa gtfted underachievement memilih panjang 2 cm dan 

4 cm sebagai panjang rusuk kubus. 

Untuk menentukan nilai cos a, siswa gifted underachievement memilih 

menggunakan aturan cosinus. Mereka memilih aturan cosinus karena sudut yang 

dicari terletak pada suatu segitiga yang diketahui panjang ketiga sisinya. 

Sedangkan untuk menentukan besar sudut a . mereka menentukannya dengan 

memilih menggunakan persamaan trigonometri serta relasi sudut, yaitu 

cos(90 - a )0 = sin a dan sin(90 - a )0 = cos a. Seperti pada tahapan sebelumnya, 

mereka tidak memberi alasan secara tertulis tapi mengungkapkannya ketika 

wawancara. 

Siswa gified underachievement sudah mampu mengorganisasi data dan 

memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah. Mereka telah 

mampu mengidentifikasi masalah yaitu dengan menemukan data-data untuk 

mencari panjang sisi segitiga yang belurn dikctahui dan mencari besar sudut yang 

diapit oleh dua sisi segitiga. Hanya saja, dalam memilih beberapa pendekatan dan 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



153 

strategi untuk memecahkan masalah yang telah teridentifikasi tersebut, mereka 

masih belum tepat seluruhnya. Mereka telah mampu memilih teorema pythagoras, 

aturan cosinus, persamaan trigonometri sederhana, dan relasi sudut. Akan tetapi 

dalam menggunakan strategi tersebut, siswa gifted underachievement masih 

menggunakan cara trial and error. yaitu ketika memisalkan sebuah angka untuk 

panjang rusuk kubus setelah mereka mencoba beberapa angka. 

Meskipun siswa gifted underachievemenf masih kurang mampu membuat 

dugaan-dugaan matematis dan memberikan alasan terhadap kebenaran pernyataan 

tersebut dengan baik, tetapi mereka telah mampu menyajikan ide-ide matematis 

baik secara lisan maupun tulisan dengan baik. Hal ini terlihat pada penulisan 

jawaban lembar masalah yang disajikan oleh peneliti. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dalam penguasaan kemampuan 

penalaran dan komunikasinya dalam menyusun rencana penyelesaian masalah, siswa 

gifted underachievement masih belum mencapai seluruh indikator kemampuan 

penalaran dan komunikasi dalam memahami masalah sesuai dengan Permendikbud 

RI Nomor 59 tahun 2014. Dalam kemampuan penalarannya, siswa gifted 

underachievement masih kurang mampu dalam memilih pendekatan dan strategi 

yang tepat untuk memecahkan masalah. Sedangkan dalam kemampuan 

komunikasinya mereka masih kurang mampu rnembuat dugaan dalam bentuk suatu 

pernyataan dan memberikan alasan terhadap kebenaran pernyataan tersebut. 
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3. Kemampuan Penalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Underachievement 

dalam Melaklianakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Siswa gffied underachievement telah mampu menggunakan atau 

mengembangkan strategi pemecahan masalah dan mampu menafsirkan hasil jawaban 

yang diperoleh untuk memecahkan masalah. Untuk melaksanakan rencana 

penyelesaian yang telah disusun sebelumnya, mereka menggambar kubus 

ABCD.EFGH beserta dengan unsur-unsur yang diketahui lainnya. Hanya saja dalam 

langkah ini, salah satu siswa gffied underachievement mengubah panjang rusuk 

kubus a cm menjadi 2 cm dan yang lain memilih mengubah menjadi 4 cm. 

H R G 
--------~ 

I',, Q , ------
J---~?>::: 

- - - I 

./cm 

,,.5--------- c 
,,"P 

A 
./cm 

B 

Garn bar 4.9 Ku bus ABCD.EFGH 

] cm 

A 

II 

' I 

R 

,,t- --------
,,. p 

] cm B 

Gambar 4.10 Sudut a 

( ' ,J 

Selanjutnya, siswa gified underachievement mulai menghitung panjang PQ 

atau DR dan memberikan alasan atau bukti pada setiap pernyataan yang mereka 

tuliskan. Hanya saja mereka tidak menuliskan alasan pada lembar masalah, 

rnereka mengungkapkan alasan langkah-langkahnya setelah tahap wawancara. 

Siswa gified z111derachie1·ement meemilih mencari panjang DR melalui 

segitiga DRR · di mana R. adalah titik tengah DC dan rncrubah panjang rusuk 

kubus menjadi 2 cm seperti berikut. 
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2cm 
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-- - I I ' 

I 

I ,' 
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I 
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I I 

I 

:/ ; R. 
,fj~----L-- _:::.-.. (' ,,( ____ ~>::::: 

J\ 2 cm B 

Gambar 4.11 Segitiga DRR' 
Pada kubus ABCD.EFGH 

Sedemikian hingga 

DR
2 

= RR'
2 

+ DR'
2 

-2 
<::::>DR =4+1 

-2 
<::::>DR = 5 

<::::>DR= J5 

Jadi DR= f5 cm 

Diketahui: 

RR'= 2cm 
- 1-
DR' = - DC = 1 cm 

2 
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Karena WRR' merupakan segitiga siku-siku 

di R ' maka berlaku teorema Pythagoras, 

-2 -2 -I 
yaitu : DR = RR' +DR'-

(hasil pengkuadratan) 

(penjumlahan bilangan rasicmal) 

(penarikan akar) 

Sedangkan siswa yang lain memilih mencari panjang PQ melalui segitiga 

POQ di mana 0 adalah titik tengah DC, titik P = titik D dan titikQ = titik R. dan 

rnemilih mengubah rusuk kubus menjadi 4 cm sebagai berikut. 

-/ Clll 

H RQ (i 

I ........ .., ,:1 ............... ... 
I :..~ l 

---~---- ,' ... ~ ... 

I 

I I 
I I 

I,' 

I I 
I I 

1, ' ,, 10 
,~'--- _:.-:. ... (' 

," .............. --
," ------ ... ... 

, --
;\ -/ Clll R 

Gambar 4.12 Segitiga POQ 

Pada kubus ABCD.EFGH 

Diketahui: 

QO = 4cm 
- l~ 

PO= -QO = 2cm 
2 

Karena t-..POQ merupakan segitiga siku-siku 

di () maka berlaku teorema Pythagoras. 
_, _, _, 

yaitu: PQ- = QO- +PO-

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



156 

Sedemikian hingga 

-) 

¢:::> PQ- = 16 + 4 (hasil pengkuadratan) 

-) 

¢:::> PQ- = 20 (penjumlahan bilangan rasional) 

(penarikan akar) 

Jadi PQ = 2J5 cm 

Setelah panjang PQ atau DR diketahui, selanjutnya mereka menentukan 

panjang RC dan CD. Dengan yakin mereka langsung menuliskan bahwa panjang 

RC sama dengan panjang PQ karena segitiga POQ kongruen dengan segitiga 

CGR (alasan ini muncul ketika wawancara dilakukan). Sedangkan CD adalah 

rusuk kubus. .Tawaban salah satu siswa gifted underachievement adalah 

RC= JS cm dan CD= 2 cm dan yang lain menjawab RC= 2J5 cm dan 

CD = 4 cm Dengan demikian mereka telah menemukan panjang semua s1s1 

segitiga PQC dan selanjutnya mereka dapat menghitung nilai cos a yaitu nilai cos 

sudut LPQC. Akan tetapi dalam pengerjaannya, mereka masih kurang mampu 

menyajikannya ide matematis mereka dengan baik. Mereka tidak menuliskan dan 

menggambarkan segitiga beserta lambang-lambangnya sebagai berikut. 
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Jawaban siswa yang memilih panjang rusuk 2 cm 

<=> 4 = 5 + 5 - 2(5 )cos a (hasil pengkuadratan bilangan) 

<=> 4 = 1 0 - 10 cos a (hasil penjumlahan dan perkalian bilangan) 

<=> lOcosa = 10-4 (kedua ruas sama-sama ditambah !Ocosa) 

<=> lOcosa = 6 (kedua ruas sama-sama ditambah 4) 

6 3 
<=> cos a=-=- (kedua ruas sama-sama dibagi I 0) 

10 5 

Jawaban siswa yang memilih panjang rusuk 4 crn 

<=> 16 = 20+20-2(20)cosa (hasil pengkuadratan bilangan) 

<=> 16 = 40-40cos a (hasil per:jumlahan dan perkalian bilangan) 

<=> 40 cos a = 40 - 16 (kedua ruas sama-sama ditambah 40cosa) 

<=> 40cosa = 24 (kedua ruas sama-sama ditambah 16) 

24 3 
<=> cos a = - = -

40 5 
(kedua ruas sama-sama dibagi 40) 

3 
Dari kedua perhitungan di atas diperoleh nilai cos a= - . Selanjutnya, 

5 

untuk menentukan besar sudut a. seperti halnya siswa gifted learner, siswa g?fted 

Underachievement juga menggunakan relasi sudut sebagai berikut: 

sin(90 - a )0 =cos a 

cos(90 - a )0 =sin a 
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Karena sin53° =0,8 dan sin37° =0,6 (diketahui), maka 

3 
cos a =-=0 6 

5 ' 

<:::::>cos a= sin 37° 

<:::::> cos a= sin(90 - 53 )0 

<:::::> cos a= cos 53° 

<:::::> a=53° 

(diketahuisin37° =0,6) 

(penjabaran 37 ° = (90 - 53 )0
) 

(relasi sudut) 

(persamaaan trigonometri) 
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Siswa g[fted underachie1'ement sudah mampu menggunakan atau 

mengembangkan strategi pemecahan masalah, serta mampu menafsirkan hasil 

jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah yaitu: (1) mampu 

menentukan nilai cos a=~ dengan menggunakan aturan cosinus dengan terlebih 
5 

dahulu menemukan panJang ketiga sisi segitiga, (2) mampu menentukan nilai 

sudut a= 53° dengan menggunakan persamaan trigonometri dan relasi sudut 

pada perbandingan trigonometri. 

Kemampuan penalaran s1swa g[fted underachievement dalam 

melaksanakan rencana penyelesaian masalah ternyata tidak semng dengan 

kemampuan komunikasinya. Mereka mampu memberikan alasan atau bukti 

terhadap kebenaran suatu pernyataan. serta mampu memeriksa kesahihan atau 

kebenaran suatu argument, tetapi kurang mampu dalam menyajikan ide-ide 

matematis secara tertulis dan gambar. Hal ini terlihat dari hasil pengerjaan dalam 

lembar masalah. 
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa siswa gified underachievement 

masih belum menguasai seluruh indikator kemampuan penalaran dan komunikasi 

dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah sesuai dengan Permendikbud RI 

Nomor 59 tahun 2014, yaitu (1) kemampuan penalaran, mampu menggunakan 

atau mengembangkan strategi pemecahan masalah clan mampu menafsirkan hasil 

jawaban yang diperoleh untuk memecahkan masalah, (2) kemampuan 

komunikasi, mampu memberikan alasan atau bukti terhaclap kebenaran suatu 

pernyataan, serta mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument, 

tetapi kurang mampu menyajikan ide-icle matematis secara tertulis dan gambar. 

4. Kemampuan Pcnalaran dan Komunikasi Siswa Gifted Underachievement 

dalam Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Masalah 

Pada langkah akhir Polya yaitu melihat kembali, s1swa gified 

underachievement melakukan fase integrasi Van Hiele. Mereka telah man1pu 

menyelesaikan masalah. Akan tetapi, cara menganalisis dan mengevaluasi strategi 

yang diterapkan dan hasil kurang tepat Siswa g(fied underachievement menentukan 

nilai cos a dengan menggunakan aturan cosinus seperti langkah sebelumnya, clan 

mencari unsur-unsur trigonommetri lain ( dalam hal ini adalah nilai sin a) dengan 

menggunakan perbandingan trigonometri dalam segitiga siku-siku. Setelah itu, siswa 

gifted underachievement climinta mencocokkan dengan nilai sin a yang telah 

diketahui di soal. 

Dalam kemampuan komunikasinya. siswa gifted underachievement telah 

mampu memaharni dan menyajikan ide-ide maternatis secara tertulis dan gambar 
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serta mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument yang mereka 

tuliskan. Seperti sebelumnya dalam mengungkapkan alasan, s1swa gifted 

Underachievement tidak menuliskan pada lembar masalah, akan tetapi 

menjelaskannya ketika wawancara. 

Dalam langkah memeriksa kembali, s1swa gifted underachievement 

terlebih dahulu mengevaluasi nilai cos a sebagai berikut. 

¢::> 16 = 20+20-2(20)cosa 

¢::> 16 = 40-40cosa 

¢::> 40 cos a = 40 - 16 

¢::> 40cosa= 24 

24 3 
¢=> cosa=-=-

40 5 

(hasil pengkuadratan bilangan) 

(hasil penjumlahan dan perkalian bilangan) 

(kedua ruas sama-sama ditambah 40cosa) 

(kedua ruas sama-sama ditambah 16) 

(kedua ruas sama-sama dibagi 40) 

Menurut peneliti, cara di atas bukanlah cara evaluasi hasil melainkan cara 

menentukan hasil (langkah 3 Polya yaitu melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah). Sehingga peneliti beranggapan bahwa siswa gifted underachievement 

masih belum sepenuhnya tepat dalam langkah mengevaluasi hasil pekerjaan mereka. 

Berikutnya siswa gifted underachievement melakukan analisis terhadap nilai 

sin a dengan perbandingan sisi pada segiuga siku-siku sebagai berikut. 

\' 

)' 

~+-~~~~~~~.....,_~•x 

1-~~--....~~~-A 
x 

Gambar 4.13 Perbandingan 
Trigonometri 

Pada Diagram Cartecius 

Diketahui segitiga AOB dengan siku-siku 

di A. 

AB = y, 0 B = r , dan OA = x 

Sudut a adalah sudut yang dibentuk oleh 

OB dan OA, sedemikian hingga: 

y x y 
sin a= - · cos a=.::___· dan tan a= -

' ' r r x 

2 2 2 dengan x + y = r 
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Dari uraian di atas terlihat bahwa cos a = ~ . 
r 

Jika cos a = 0,6 = l , maka x = 3 dan r = 5, sehingga 
5 

x2 + y2 = ,.2 

161 

<:::::> y2 = ,.2 -x2 (Mengurangi kedua rus dengan x 2 ) 

7 7 2 
<=>y'"'=5~-3 

¢::::> y 2 = 25-9 

7 
¢::::> y~ =16 

<=>y=4 

Karena y = 4, maka sin a= y = i = 0,8. 
r 5 

(Substitusi nilai x dan r) 

(Nilai kuadrat bilangan) 

(Hasil pengurangan) 

( Akar kuadrat) 

(Perbandingan trigonommetri) 

Jadi sin a= sin 53° = 0,8. Hal ini sesuai dengan unsur yang diketahui pada 

lembar masalah yaitu sin53° =0,8 dan sin37° =0,6. Dengan demikian, siswa 

gifted underachievement telah menyelesaikan masalah sekaligus telah mampu 

menyajikan ide-ide matematis dan mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran 

suatu argument yang mereka tuliskan. 

Siswa gifted underachievement telah menyelesaikan masalah tetapi ada 

beberapa langkah analisis dan evaluasi yang kurang tepat sehingga peneliti 

menganggap bahwa siswa gifted underachievement belum sepenuhnya menguasai 

indikator kemampuan penalaran dan komunikasi dalam langkah memeriksn 

kembali sesuai dengan Permendikbud RI Nomor 59 tahun 2014, yaitu 

(1) kemampuan penalaran, kurang mampu menyelesaikan masalah (menganalisis 

dan mengevaluasi strategi yang telah diterapkan dan hasil yang diperoleh), dan 
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(2) kemampuan komunikasi, mampu memahami dan menyajikan ide-ide 

matematis secara tertulis dan gambar, tetapi kurang mampu memeriksa kesahihan 

atau kebenaran suatu argument. 

Kemampuan penalaran dan komunikasi s1swa gifted learner dan gifted 

underachievement dapat disajikan dalam tabel 5.1 dan 5.2 berikut. 

Tabel 5.1 

Kemampuan Penalaran Siswa G(fted dalam Menyelesaikan Masalah Geometri 

LANG KAH Fase Van INDIKATOR SUBJEK PENELITIAN 
POLY A Hie le PENALARAN GLI GL2 GUI GU2 

Memahami • lnformasi • Mampu memahami masalah '1 '1 '1 '1 
Masai ah 

• Mampu mengorganisasi 

data dan memilih informasi v '1 '1 '1 
yang relevan dalam 

mengidentifikasi masalah 
--

Menyusun • Orientasi • Mampu mengorganisasi 

Rencana Langsung data dan memilih informasi v '1 '1 v 
yang relevan dalam 

mengid~ntifikasi masalah 

• Mampu memilih pendekatan 
'1 '1 

dan strategi yang tepat 
- -

untuk memecahkan masalah 

Melaksa- • Penjelasan • Menggunakan atau 
'1 '1 I '1 

nakan mengembangkan st~ategi 
\I 

• Orientasi 
Rencana Be bas pemecahan rnasalah 

• .. 1enafsirkan has ii jawaban v '1 '1 '1 
yang diperoleh untuk 

memecahkan masalah 

Melihat • Integrasi • Menyelesaikan masalah 

Kembali (rneng<!nalisis dan v '1 
rnengevaluasi strategi yang 

- -

telah diterapkan dan basil 

_J yang diperoleh) 
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Tabet 5.2 

Kemampuan Komunikasi Siswa Gifted dalam Menyelesaikan Masalah Geometri 

LANG KAH Fase Van INDIKATOR SUBJEK PENELITIAN 
POLY A Hie le KOMUNIKASI 

GLI GL2 GUI GU2 
Memahami • lnformasi • Mampu memahami dan 
Masalah menyajikan ide-ide ,; ,; - -

matematis secara 

tertulis dan lisan 

Menyusun • Orientasi • Mampu membuat 
Rencana Langsung dugaan matematis dan ,; ,; I ,; 

memberikan alasan 
'i 

terhadap kebenaran 

suatu pernyataan 

• Mampu memahami dan 

menyajikan ide-ide ,; ,; - -
matematis secara 

tertulis dan lisan 

Melaksanaka • Penjelasan • Mampu memahami dan 
n Rencana • Orientasi menyajikan ide-ide ,; ,; - -

Be bas matematis secara 

tertulis dan gambar 

• Mampu memberikan 

alasan atau bukti './ ,; './ ,; 
terhadap kebenaran 

suatu pernyataan 

• Mampu memeriksa 

kesahihan atau './ '1 './ '1 
kebenaran suatu 

argurnen 

Melihat • Integrasi • Mampu memahami dan 

Kembali menyajikan ide-id<: './ I '1 ,; 'J 

rnatcmatis secara 

I tertulis dan garnbar 

• Mampu memeriksa 

kesahihan atau ~ '1 - -

kebenaran suatu 

argument 
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E. Temuan Lain dalam Penelitian 

1. Temuan Penelitian dari Siswa Gifted Learner dalam Menyelesaikan 

Masalah 

Temuan yang diperoleh saat siswa g[fted learner dalam menyelesaikan 

masalah adalah sebagai berikut. 

a. Dalam menyelesaikan masalah geometri sesuai dengan langkah Polya, Peneliti 

menemukan adar.ya perbedaan langkah yang diambil oleh siswa gifted learner 

ketika menyusun rencana dan melaksanakan penyelesaian masalah. Akan 

tetapi, perbedaan langkah tersebut tidak mengubah dasar dari strategi 

pengerJaan. 

b. Sesuai dengan langkah Polya dalam menyelesaikan masalah geometri, s1swa 

g(fted learner telah mampu melaksanakan langkah-langkah tersebut dengan 

k~mampuan penalaran dan komunikasi yang baik. Selain itu juga, fase-fase 

Van Hiele yang digunakan peneliti untuk membuat lembar masalah dianggap 

mempermudah mereka dalam bernalar. Hanya saja, kemampuan komunikasi 

mereka khususnya memberi alasan atau bukti terhadap kebenaran pernyataan 

masih cenderung berupa komunikasi lisan. Mereka menganggap pemberian 

alasan atau bukti pada setiap langkah pengerjaan secara tertulis itu tidak terlalu 

dibutuhkan. 

c. Dalam menyelesaikan lembar masalah yang disajikan peneliti, siswa gified 

learner menggunakan lembaran lain sebagai lembar coretan mereka. Peneliti 

melihat mereka menuliskan dan menggambarkan sesuatu di lembar tersebut 
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dan terkadang disertai dengan kernyitan dahi dan helaan nafas yang panjang. 

Hal ini menunjukkan bahwa mereka sedang berjuang untuk menggunakan 

segenap kemampuan penalaran dan komunikasi mereka dalam menyelesaikan 

masalah geometri yang disajikan oleh peneliti. 

2. Temuan Peneiitian dari Siswa Gifted Underachievement 

Menyelesaikan Masalah 

dalam 

Temuan yang diperoleh saat s1swa gifted underachievement dalam 

menyelesaikan masalah adalah sebagai berikut. 

a. Seperti halnya temuan pada siswa gifted learner, peneliti juga melihat 

kecenderungan siswa gified underachievement untuk tidak menuliskan alasan 

dan bukti kebenaran pada langkah pengerjaan mereka. Mereka hanya 

mengungkapkan alasan-alasan tersebut dengan lisan ketika wawancara. Siswa 

gifted underachievement juga masih jarang menggunakan lambang-lambang 

geometri. Terlihat di lembar masalah bahwa mereka langsung menuliskan 

angka-angka dalam pengerjaannya. 

b. Ketika siswa gifted underachievement menyelesaikan masalah, peneliti juga 

menemukan lembar coretan. Lembar coretan berisi gambar dan hasil 

perhitungan mereka. Akan tetapi, peneliti juga menemukan beberapa goresan

goresan lain seperti coretan garis yang tidak teratur dan beberapa tulisan

tulisan tidak bermakna. Hal ini menyiratkan bahwa mereka mulai lelah dalam 

menyelesaikan lembar masalah yang disajikan peneliti. 
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c. Dalam menyelesaikan masalah geometri yang melibatkan variabel, ternyata 

siswa gifted underachievement berfikir bisa menyelesaikannya dengan 

memisalkan variabel tersebut dengan sebuah angka. Peneliti menemukan cara 

coba-coba atau disebut dengan strategi trial and error mereka gunakan dalam 

memilih angka. 

d. Siswa gifted underachievement cenderung membutuhkan waktu yang lebih 

lama dari pada siswa gifted learner dalam menyelesaikan masalah geometri. 

F. Tindak Lanjut Penelitian 

Siswa gifted learner dan siswa gifted underachievement merupakan siswa 

gifted yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istemewa denga!1 nilai 

IQ?: 130. Meskipun demikian, mereka temyata masih membutuhkan beberapa 

faktor pendukung untuk mengembangkan potensinya. 

Dalam penelitian ini, peneliti telah meneliti tentang kemampuan penalaran 

dan komunikasi siswa g[fted learner dan siswa gifted underachievement dalam 

menyelesaikan masalah geometri. Permasalahan geometri yang diselesaikan 

subjek penelitian terbatas hanya pada materi dimensi tiga. Karena itu kajian dalam 

penelitian ini sangat terbatas baik dalam masalah maupun bidang kajiannya. 

Untuk itu sangat diperlukan adanya kajian tindak lanjut sebagai berikut. 

1) Membuat desain pembelajaran matematika sehingga cocok untuk siswa gifted 

2) Pengembangan kajian tentang kemampuan penalaran dan komunikasi siswa 

gifted dalam menyelesaikan masalah geometri untuk kelas dan tingkat 

pendidikan yang berbeda, serta subjek dan pada materi yang lebih luas. 
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A. Kesimpulan 

BABV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

1. Kemampuan penalaran dan komunikasi s1swa g[fred learner dalam 

menyelesaikan masalah geometri dapat dideskripsikan sebagai berikut. 

a. Dalam memahami masalah, siswa gifted learner mampu mengorganisasi 

data, memilih informasi yang relevan dalam mengidentifikasi masalah, dan 

mampu menyajikannya baik dalam lisan maupun tulisan 

b. Dalam menyusun rencana penyelesaian masalah, siswa gifted learner mampu 

mengorgamsas1 data, memilih informasi yang relevan dalam 

mengidentifikasi masalah, mampu memilih pendekatan dan strategi yang 

tepat untuk memecahkan masalah, mampu membuat dugaan dalam bentuk 

suatu pemyataan, dan memberikan alasan terhadap kebenaran pernyataan 

ter~~but 

c. Dalam melaksanak:m rencana penyelesaian masalah, siswa gifted learner 

mampu menggunakan atau mengernbangkan strategi pernecahan masalah, 

menafsirkan hasil jawahan yang diperoleh untuk memecahkan masalah, 

memberikan alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan. 

memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument, serta marnpu 

menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar 
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42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



168 

d. Dalam memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah, siswa g(fted learner 

mampu menyelesaikan masalah sekaligus telah mampu menyajikan ide-ide 

matematis dan mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu 

argument yang mereka tuliskan. 

2. Kemampuan penalaran dan komunikasi siswa gifted underachievement dalam 

menyelesaikan masalah geometri dapat dideskripsikan sebagai beriakut. 

a. Dalam memahami masalah, siswa g(fted underachievement telah mampu 

memahami masalah dan mampu mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam mengidentifikasi masalah tetapi belum mampu 

sepenuhnya memahami dan menyajikan ide-ide matematis secara lisan 

dan tulisan 

b. Dalam menyusun rencana penyelesaian masalah, s1swa gifted 

underachievement mampu mengorganisasi data dan memilih informasi 

yang relevan dalam mengidentifikasi masalah, tetapi masih kurang 

mampu dalam memilih pendekatan dan strategi yang tepat, siswa juga 

masih kurang mampu membuat dugaan dalam bentuk suatu pemyataan dan 

memberikan alasan terhadap kebenaran pernyataan tersebut 

c. Dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah, s1swa gifted 

underachievement mampu menggunakan atau mengcmbangkan strategi dan 

mampu menafsirkan hasil jawaban yang diperoleh, mampu mernberikan 

alasan atau bukti terhadap kebenaran suatu pernyataan, serta mampu 

memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argument, tetapi kurang 

mampu menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar 
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d. Dalam memeriksa kembali, s1swa gtfted underachievement mampu 

menyelesaikan masalah tetapi cara menganalisis dan mengevaluasi strategi 

yang diterapkan dan hasil kurang tepat, serta mampu memahami dan 

menyajikan ide-ide matematis secara tertulis dan gambar, tetapi kurang 

mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran suatu argumen. 

B. Saran-saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan beberapa hal sebagai 

berikut: 

I. Dalam mengaJar matematika, guru hendaknya menekankan tahap-tahap 

penyelesaian masalah ditawarkan oleh Polya, yaitu memahami masalah, menyusun 

rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian masalah, 

dan memeriksa kembali hasil penyelesaian masalah. 

2. Dalam mengajar matematika, guru hendaknya selalu mengupdate informasi 

tentang tujuan pembelajaran matematika sesuai dengan Perundang-undangan 

yang sedang berlaku. 

3. Dalam mengajar siswa g(fted, guru hendaknya memberikan treatmen yang 

tepat sehingga siswa tersebut dapat mengoptimalkan potensi dan performansi 

nya di sekolah. 

4. Guru dan siswa hendaknya menyadari bahwa setiap siswa mempunyai potensi 

yang setiap saat hams ditingkatkan. 
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A. Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI 

TERHADAP LEMBAR MASALAH (SOAL) 

Pelajaran 

Materi 

Ke las 

: Matematika 

: Geometri (Dimensi Tiga) 

:X 

Kurikulum acuan: Kurikulum 2013 

I. Mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menilai Lembar Masalah (Soal) mcliputi 

komponen yang disebutkan. 

2. Mohon melingkari angka pada skala penilaian yang sesuai. Selang skala 

penilaian adalah 1-4. Semakin besar bilangan yang dirujuk, semakin 

baik/memadai atau sesuai dengan deskriptor sebutkan. 

3. Untuk saran-saran dan revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada naskah 

yang perlu direvisi atau menuliskan pada kolom yang disediakan. 

B. Keterangan tentang Penilaian 

1. Skala Penilaian. 

1 : berarti "Tidak Sesuai" 3 : berarti "Cukup Sesuai" 

2 : berarti "Kurang Sesuai" 4 : berarti "Sesuai" 

Tidak Sesuai : Tidak relevan dengan deskriptor yang disehl\tkan-

Kurang Sesuai : Kurang relevan dengan deskriptor yang disebutkan 
\ / 

Cukup sesuai : Cukup relevan dengan deskriptor yang disebutkan ~ 

Sesuai : Relevan dengan deskriptor yang disebutkan 

C. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Komponen 

Nilai 
No Komponen Rencana Pembelajaran 

1 2 3 4 

I Penilaian terhadap konstruksi soal 

a Kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda I 2 Q) 4 

b Batasan. yang diberikan cukup untuk menyelesaikan masalah 1 2 3 (!) 
c Rumusan masalah menggunakan kalimat tanya atau perintah I 2 © 4 

d Batasan masalah yang diberikan jelas dan berfungsi. I 2 0 4 
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Nilai 
No Komponen Rencana Pembelajaran 

1 2 3 4 

2 Penilaian terhadap bahasa yang digunakan dengan kriteria 

a Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang baik dan benar 1 2 ® 4 

b Rumusan masalah menggunakan kata-kata yang telah dikenal 
1 2 3 (!) 

peserta didik 

c Rumusan masalah komunikatif 1 2 Q) 4 

d Rumusan masalah menggunakan kalimat matematika yang benar 1 2 3 f© 
-

e Rumusan masalah tidak menimbulkan penafsiran ganda. 1 2 Q) 4 

Total Nilai o29 
Nilai Rata-rata ::Z.9 

(& z lz" '-:-:::' )( . D. Komentar dan Saran Perba1kan: 
01<> 

························~·········· ··~ 
E. Kesimpulan Validator: 

................................................... ,, ................................................................................................ . 

...................... ·-;:&··· 
····························f:/'-·1 ..... . ····················•··············•······························································· 

.................................................................................................... 
................................................................................................... 111 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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LEMBAR V ALIDASI 

PEDOMAN WA WANCARA 

A. Petunjuk 

1. Mohon kesediaan Bapak/lbu untuk menilai Pedoman Wawancara yang disusun 

sesuai Langkah Polya dalam Menyelesikan Masalah. 

2. Untuk saran-saran dan revisi, Bapak/lbu dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atau rnenuliskan pada kolom yang disediakan. 

B. Komentar dan Saran Perbaikan: 

C. Kesimpulan Validator: 

•••••••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

···········••et••·································································································································· 
.............................................. ,., ......................................•................................•......•..................... 
CICICICIC1C1CICICICICICICIC1Cleeeecee•••••••••••O••••••&•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••eeeeeeee••••••ee 
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A. Petunjuk 

LEMBAR V ALIDASI 

TERHADAP LEMBAR MASALAH (SOAL) 

Pelajaran 

Materi 

Ke las 

: Matematika 

: Geometri (Dimensi Tiga) 

:X 

Kurikulum acuan: Kurikulum 2013 

1. Mahon kesediaan Bapak/lbu untuk menilai Lembar Masalah (Soal) meliputi 

komponen yang disebutkan. 

2. Mohan melingkari angka pada skala penilaian yang sesuai. Selang skala 

penilaian adalah 1-4. Semakin besar bilangan yang dirujuk, semakin 

baik/memadai atau sesuai dengan deskriptor sebutkan. 

3. Untuk saran-saran dan revisi, Bapak/Ibu dapat langsung menuliskan pada naskah 

yang perlu direvisi atau menuliskan pada kolom yang disediakan. 

B. Keterangan tentang Penibian 

1. Skala Penilaian. 

l : berarti "Tidak Sesuai" 3 : berarti "Cukup Sesuai" 

2 : berarti "Kurang Sesuai" 4 : berarti "Sesuai" 

Tidak Sesuai : Tidak relevan dengan deskriptor yang disebutkan 

Kurang Sesuai: Kurang relevan dengan deskriptor yang disebutkan 

Cukup sesuai : Cukup relevan dengan deskriptor yang disebutkan 

Sesuai : Relevan dengan deskriptor yang disebutkan 

C. Penilaian Ditinjau dari Beberapa Komponen 

No Komponen Rencana Pembelajaran 
1 

1 Penilaian terhadap konstruksi soal 

a Kalimat tidak menimbulkan penafsiran ganda 1 

b Batasan yang diberikan cukup untuk menyelesaikan masalah 1 

c Rumusan masalah menggunakan kalimat tanya atau perintah 1 

d Batasan masalah yang dibcrikan jelas dan berfungsi. 1 
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Nilai 
Na Komponen Rencana Pembelajanm 

1 2 3 4 

2 Penilaian terhadap bahasa yang digunakan dengan kriteria 

a Menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang baik dan benar 1 2 3 ~ 
b Rumusan masalah menggunakan kata-kata yang telah dikenal Ci: 1 2 14 

peserta didik 

c Rumusan masalah komunikatif I 2 3 ~ 
d Rumusan masalah menggunakan kalimat matemattlra yang benar 1 2 (!> 4 

·-
e Rumusan masalah tidak menimbulkan penafsiran ganda. 1 2 0 4 

Total Nilai .JI 
Nilai Rata-rata JI _x&o(~ 

;-fl ~111! 
D. Komen1ar dan Saran Perbaikan: 

············c· ................................................................................................................................. . 
·············~~-·-··~-~~-·····~···?-~tt--~~~k······················· 
··································~········~····················································~···: ............. . 

E. Kesimpulan V alidafar: 

··········~···································································································································· 
........... J.~~ ........ ~~·····~·····~~~1~~: .. : ................................................. . 

................................................................................................................•.•............................... 

.................................................................................................................................•................ 

........................................................... ., ..................................................................................... . 

............................................................................................................................•..................... 

Jember, ... ~ ... A1f.ri~ .. ~S:. 
Validator, 
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LEM BAR V ALI DASI 

PEDOMA:\' \VA \VAN CARA 

A. Petunjuk 

I. Mohon kesediaan Bapak/lhu untuk mcnilai Pedoman \Va\\·ancara yang disusun 

sesuai Langkalz Po(ra t!alam .He11yelesika11 .llasalalz. 

2. Untuk saran-saran clan revisi. Bapak Ihu dapat langsung menuliskan pada 

naskah yang perlu direvisi atcu menuliskan pada kolom yang disediakan. 

B. Komentar dan Saran Pcrbaikan: 

···········~~~········~:;;:·~·;:····~~(······~~···~:;························ 
............ ···········"l~··~··········~"L"··~····_·······~········~···=+·······;~·········· ·b·~······~· 
............ ........ . ................. \.~ .. 7. ........................................ f ···········~··········~········~······ 
········ ... 1~;;--~~----.:::r:~·-··-~r-2r-2f 2;···:····~~-n.~.~'.:.~ ...... · 
·········································~···········&-·~············································································ 

C. Kesimpulan Validator: 

·············<\'······························rn·······················~· .......................................................... . 
.............. ..\-.. ~?.+.:Y.~.~········:;J~·~·~·············~·~·?.i.r:!:':::. ..................................... . 
.............. 9.Y..~.0 ......... ~~·········~·~.1~ ... : ...................................................... . 

~P.~.J ...... ~ ..... ~ . .I .... ~!.'?. .. . 
Validator, 

.. Or.: .. 1:1.;.t.]~P..:.l .. 1 ... f :.F~1 .. IY.l.~.~~ · 
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lEI• 
Nama 

Ke las 

Petunjuk: 

a. Bacalah soal pada lembar masalah yang diberikan dengan cermat! 

b. Tulislah hasil pekerjaan Anda pada tempat jawaban yang disediak:an! 

c. Isilah bagian (t) jika Anda memiliki langkah lain dalam menyelesaikan masalah 

terse but! 

1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm. Titik P, Q, dan R berturut-turut 

teletak: pada pertengahan AD, bidang EFGH, dan sisi HG. Jika a adalah sudut yang dibentuk 

oleh PQ dan RC , maka ukuran sudut a adalah ... 

(sin53° = 0,8dansin37° = 0.6) 

lnformasi 

a. Sebutkanlah unsur- unsur yang diketahui! 

Jawab: 

b. Sebutkanlah unsur - unsur yang ditanyakan! 

Jawab: 

..................................................................................................................................................... ~ ..... 

c. Apakah unsur yang diketahui sudah cukup untuk rnenyelesaikan masalah? Jelaskan! 

Jawab: 

............................................................................................................................................................... 

Orientasi Langsung (directed orientation) 

d. Bagaimana cara menentukan sudut a ? Jelaskan! 

Jawab: 

........................................................ ~ ................................................................................................... . 

e. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang PQ atau DR? 

Jawab: 

............................................................................................................................................................. 
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f. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang RC? 

Jawab.• 

··························································································································································· 

··························································································································································· 
g. Bagaimana Anda menentukan panjang DC? 

Jawab: 

··························································································································································· 
............................................................................................................................................................ 

h. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan cos a ? 

Jawab: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................... 

i. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan ukuran sudut a dari 

nilaicosa? 

Jawab: 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

0 0 0. 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ~ 0 0 0 0 •• o 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0. 0. 0 • 0 e 0 0 0 0 0 0 0 e 0. 0 e 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. o e 0. 0 0 0. 0 0 0 0 0. 0. 0 0 0 0. 0 0 D. 0. 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 .. 0 0 0,. •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 e 0. 0 0 0. 0 ••• 0 •• 

Penjelasan ( explicitation) 

J. Gambarlah: 

• kubus ABCD.EFGH! 

• kedudukan titik P, Q, dan R! 

• kedudukan garis PQ dan RC 

• Jika a adalah sudut yang dibentuk oleh PQ dan RC, tentukan dan gambarlah sudut a ! 

Jawab: 
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k. Hitunglah panjang PQ atau DR dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawab: 

.............................................................................................. ··········· ..................... ············ ................ . 
L Hitunglah panjang RC dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawab: 

•••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

m. Tentukan panjang DC dan beri alasan! 

Jawab: 

oooooooooooooooo•••••••••o•••••••••••••••••••••••••oooooooooooooooo•••oooooooo<0000000000000000000••••••••••••••••00000•0000000•0••••0000000000•00000•000..,,.o 

Orientasi bebas (free orientation) 

n. Hitunglah nilai cos a dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawab: 

o o o o • o • • o • • o • o o o • • o • • o • o o o o • o o o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • < • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

o. Tentukanlah sudut a yang memenuhi nilai cos a tersebut jikadiketahui 

(sin 53° = 0,8 dansin 37° = 0,6). Jelaskanlah relasi sudutnya! 

Jawab: 

··························································································································································· 
lntegrasi (integration) 

p. Tentukanlah nilai cos a ! 

Jawab: 

q. Jika cos a = x tentukanlah nilai y dengan menggunakan persamaan x 2 + y 2 = r 2 ! 
r ' 

Jawab: 

r. Tentukan nilai sin a = y dan periksalah apakah sesuai dengan nilai perbandingan 
r 

trigonometri yang diketahui! 

Jawab: 
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KUNCI JAWABAN 

le•bar •asalah 
1. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk a cm. Titik P, Q, dan R berturut-

- -
turut teletak pada pertengahan AD, bidang EFGH, dan sisi HG. Jika a adalah sudut 

- -
yang dibentuk oleh PQ dan RC, maka berapakah ukuran sudut a? ... 

(sin 53" = 0,8 dan sin 37" = 0,6) 

111/ormasi 

a. Sebutkanlah unsur - unsur yang diketahui! 

Jawah: 

Rusuk kubus a cm, titik P, Q, dan R berturut-turut berada di pertengahan AD, bidang 
- - -

EFGH dan sisi HG, sudut a terbentuk oleh PQ dan RC, sin 53" = 0,8 dan sin 37" = 0,6 

b. Sebutkanlah unsur - unsur yang ditanyakan! 

Jawah: 

Ukuran sudut a yang terbentuk dari PQ dan RC 

c. Apakah unsur yang diketahui sudah cukup untuk menyelesaikan masalah? Jelaskan! 

Jawah: 

Ya, sudah cukup karena dengan diketahui kedudukan titik P, Q, dan R pada kubus 
ABCD.EFGH dapat ditentukan kedudukan sudut a dan dengan diketahui ukuran rusuk a 

cm, nilai sin 53" = 0,8 dan sin 37" = 0,6 dapat ditentukan ukuran sudut a 

Orientasi Langsung (directed orientation) 

d. Bagaimana cara menentukan letak sudut a ? Jelaskan! 

Jawah: 

Karena garis PQ dan RC merupakan garis yang bersilangan maka untuk menentukan 
- -

letak sudut a perlu ditentukan dulu garis yang sejajar PQ dan sebidang dengan RC, atau 

sebaliknya. Dapat dipilih garis DR , sedemikian hingga terbentuk sudut a yaitu sudut 
L.DRC. 

e. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang PQ atau DR? 

Jawah: 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena garis tersebut merupakan salah satu sisi 
pada 

segitiga siku-siku. 

f. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan panjang RC? 

Jawah: 

Dengan menggunakan teorema Pythagoras, karena garis tersebut merupakan salah satu sisi 
pada segitiga siku-siku 
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g. Bagaimana Anda menentukan panjang DC? 

Jawab: 

Panjang DC diketahui karena merupakan salah satu kubus. 

h. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan nilai cos a ? 

Jawab: 

Dengan menggunakan aturan cosinus karena sudut tersebut merupakan sudut segitiga yang 

diketahui ketiga panjang sisinya. 

i. Langkah dan strategi apakah yang Anda pilih untuk menentukan ukuran sudut a dari 
nilai cos a tersebut? 

Jawab: 

Dengan menggunakan perbandingan sederhana trigonometri dan relasi sudut kurang dari 

90° 
Penjelasan ( explicitation) 

J. Gambarlah: 
• kubus ABCD.EFGH! 
• kedudukan titik P, Q, dan R! 

• kedudukan garis PQ dan RC 

• Jika a adalah sudut yang dibentuk oleh PQ dan RC, tentukan dan gambarlah sudut 

a! 

Jawab: 
H R G 

ocm 
a C/11 

,,.5--------- )----------
,' D 

.,,"p ,/'p 

A B A ocm B 
a cm 

k. Hitu11glah panjang PQ atau DR dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawab: 
Untuk mencari panjang DR, pandang segitiga DHR berikut. 

H ~o cm R 

acm 

D 

Diketahui: 

HD =acm 
- 1- 1 
HR= -HD= -a cm 

2 2 
Karena mHRmerupakan segitiga siku-siku di H maka 

-! -2 -) 
berlaku teorema Phytagoras, yaitu : DR- =HD +HR-
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Sedemikian hingga 

DR
2 

= HD
2 

+ HR
2 

""DR
2 ~ a2 +(~a)' ( dari yang diketahui) 

-2 2 1 7 
<=>DR =a +-a~ 

4 
2 2 

<=:>DR2=4a +a 
4 

2 " 2 <=> DR = ::!!____ 
4 

r:-2 
<=>DR= ~S~ 

<=>DR= a J5 
'"') 

"' 

(hasil pengkuadratan) 

(menyamakan penyebut) 

(penjumlahan bilangan rasional) 

(penarikan akar) 

(hasil akar kuadrat) 

Jadi panjang DR= !!...JS cm 
2 

1. Hitunglah panjang RC dan beri alasan setiap langkahnya! 
Jawab: 

Untuk mencari panjang RC, pandang segitiga RGC berikut. 

R ~a cm G 

acm 

c 

Sedemikian hingga 

RC
2 

= GC
2 

+ RG
2 

2 !' 1 )
2 

<=>RC =a
2 +l2a 

-2 2 1 2 
<=>RC =a +-a 

4 
2 2 

<=> RC2 = 4a +a 
4 

-2 5a 2 
<=>RC =-

4 

""RC~ Js:' 

Diketahui: 

GC =acm 
- 1- l 
RG =-HG=-a cm 

2 2 
Karena MGC merupakan segitiga siku-siku di H maka 

-7 -2 -2 
berlaku teorema Pythagoras, yaitu: RC- =CC + RG 

(dari yang diketahui) 

(hasil pengkuadratan) 

(menyamakan penyebut) 

(penjumlahan bilangan rasional) 

(penarikan akar) 
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- a~ 
G RC=--v5 

2 
(hasil akar kuadrat) 

Jadi panjang RC= a JS cm 
2 

m. Tentukan panjang DC dan beri alasan! 
Jawab: 

DC= a cm karena DC merupakan rusuk kubus ABCD.EFGH 

Orientasi hebas (free orientation) 

n. Hitunglah nilai cos a dan beri alasan setiap langkahnya! 

Jawab: 

Pandang segitiga DRC 
R 

acm 

Sedemikian hingga 

Dari gambar di samping diketahu: 

DR=c= ~15 cm 
2 

RC = d = a_ ,[5 cm 
2 

CD=r= a cm 

r 2 = c 2 +d 2 -2cd cos a (aturan cosinus) 

¢> a
2 ~(~JS r +(~JS r -2(; JS)(; JS )cos a 

2 5a 2 5a 2 5a 2 
G a = -- + -- - -- cos a (hasil pengkuadratan bilangan) 

4 4 2 
5 5 5 2 

G 1 = - + -- - - cos a (kedua ruas sama-sama dibagi a ) 
4 4 2 
10 5 

G 1 = - - - cos a (penjumlahan bilangan pecahan) 
4 2 

G 1 + (-
1
: )= 1

: + (-
1
: )-% cos a (kedua ruas sama-sama di tam bah (-

1~)) 
6 5 

G - - = - - cos a (hasi I pengurangan) 
4 2 

G -·%(-~)=-%(-~)cosa (keduaruassama-samakali (-~)) 
3 

G - = cos a (hasil perkalian) 
5 
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o. Tentukanlah sudut a yang memenuhi nilai cos a tersebut jika diketahui 

(sin 53° = 0,8 dan sin 37° = 0,6 ). Jelaskanlah relasi sudutnya! 

Jawab: 

Karena sin53° =0,8 dan sin37° =0,6 (diketahui), maka 

3 
cos a=-= 0 6 

5 ' 

G cosa=sin37° 

G cos a= sin(90 - 53 )0 

q cos a = cos 53 ° 
q a=53° 

Integrasi (integration) 

(diketahuisin37° =0,6) 

(penjabaran 3 7 ° = (90 - 53 )0
) 

(relasi sudut) 

(persamaaan trigonometri) 

Untuk mengecekjawaban yang telah ditemukan, lakukanlah kegiatan berikut! 

p. Tentukanlah nilai cos a! 

Jawab: 

cos a= cos53° 

q cos a= cos(90-37)0 

q cos a= sin 37° 
q cos a= 0,6 

(penjabaran53° =(90-37)0
) 

(Relasi sudut) 
(Nilai perbandingan trigonometri) 

q. Jika cos a=~ tentukanlah nilai y dengan menggunakan persamaan x 2 + y 2 = r 2 ! 
r' 

Jawab: 

Jika cos a = 0,6 = l, maka x = 3 dan r = 5, sehingga 
5 

x2 + y2 = ,.2 

q y2 =r2 -x2 

Q y2 =52 _32 

Q y 2 =25-9 

Q y 2 =16 

qy=4 

(Mengurangi kedua rus dengan x 2 
) 

(Substitusi nilai x daP. r ) 

(Nilai kuadrat bilangan) 

(Hasil pengurangan) 

(Akar kuadrat) 

r. Tentukan nilai sin a= y dan periksalah apakah sesuai dengan nilai perbandingan 
r 

trigonometri yang diketahui! 

Jawab: 

Dari pain (q) diperoleh nilai y = 4 dan karena y = 4, maka sin a= y = i = 0,8. Setelah 
r 5 

diperiksa temyata nilai sin a sesuai dengan yang diketahui. 
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No 

1. 

2. 

" _). 

PEMETAKAN INDIKATOR KEMAMPUAN PENALARAN DAN KOMUNIKASI 

PADA LEMBAR MASALAH 1 

INDIKATOR 
INDIKA TOR KOMUNIKASI INDIKATOR SOAL PENALARAN 

• Mampu memahami • Mampu memahami dan menyajikan ide-ide Mampu menyebutkan unsur - unsur yang diketahui 
masalah matematis secara tertulis dalam masalah 

Mampu menyebutkan unsur-unsur yang ditanyakan 
dalam masalah 
Mampu memberikan alasan bahwa unsur - unsur yang 
diketahui merupakan syarat cukup untuk menjawab 
pertanyaan atau tidak. 

• Mampu mengorganisasi • Mampu membuat dugaan Mampu menyebutkan cam menentukan sudut a , yaitu 
data dan memilih • Mampu memahami dan menyajikan ide-ide 

- --
sudut yang dibentuk oleh PQ dan RC 

informasi yang relevan matematis secara tertulis Mampu menyebutkan langkah-langkah dan strategi 
dalam mengidentifikasi - -

masalah menentukan panjang PQ atau DR 

• Mampu memilih Mampu menyebutkan langkah-langkah dan strategi 
-

pendekatan dan strategi menentukan panjang RC 
yang tepat untuk Mampu menduga panjang DC 
memecahkan masalah Mampu menyebutkan langkah-langkah dan strategi 

dalam menentukan cos a 
Mampu menyebutkan langkah-langkah dan strategi 
menentukan ukuran sudut a dari nilai cos a 

• Menggunakan atau • Mampu memahami dan menyajikan ide-ide Mampu menggambar kubus ABCD.EFGH dan 
mengemhangkan strategi matematis secara tertulis dan gambar kedudukan titik P, Q, dan R kedudukan garis PQ dan 
pemecahan masalah -

RC? ... 
• Mampu memberikan alasan atau bukti terhadap 

Mampu menentukan dan menggambarkan sudut a , I kebenaran suatu pernyataan - -

1

. Mampu memeriksa kesahihan atau kehenaran yaitu sudut yang dibentuk oleh PQ dan RC 

gum en Mampu menghitung panjang PQ atau DR dengan 

Teorema Pythagoras dan memberi alasan setiap 
langkahnya 
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No INDIKATOR INDIKA TOR KOMUNIKASI INDIKA TOR SOAL 
PENALARAN 

Mampu menghitung panjang RC dengan Teorema 
Pythagoias dan memberi alasan setiap langkahnya 

Mampu menentukan panjang DC 
Menafsirkan hasil jawaban • Mampu memahami dan meny~jikan ide-ide Mampu menghitung nilai cos a dengan menggunakan 
yang diperoleh untuk matematis secara tertulis dan gambar Aturan Cosinus dan memberi alasan setiap langkahnya 
memecahkan masalah • Mampu memberikan alasan atau bukti terhadap Mampu menentukan besar sudut a dengan 

kebenaran suatu pemyataan menggunakan Relasi Sudut dan memberi alasan setiap 
• Mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran langkahnya 

suatu argumen 

4. Menyelesaikan masalah • Mampu memahami dan menyajikan ide-ide Mampu menentukan kembali nilai cos a dengan 
matematis secara tertulis dan gambar menggunakan Nilai Perbandingan Trigonometri 

• Mampu memeriksa kesahihan atau kebenaran Mampu menentukan nilai sin a dengan menggunakan 
suatu argumen perbandingan sisi segitiga 

Mampu memeriksa kebenaran besar nilai sin a dengan 
menggunakan nilai perbandingan trigonometri 
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,11111•••11• 
LANG KAH INDIKATOR 

INDIKATOR KOMUNIKASI INDIKA TOR SOAL 
POLY A PENALARAN 

Memahami • Mampu memahami masalah • Mampu memahami dan menyajikan Bagaimana Anda tahu kalau ini diketahui? ... 
Masalah ide-ide matematis secara lisan Bagaimana Anda tahu kalau ini ditanyakan? ... 

Mengapa bisa Anda bisa berfikir demikian? ... 
Menyusun • Mampu mengorganisasi • Mampu membuat dugaan Mengapa Anda membutuhkan gambar untuk menentukan 
Ren can a data dan memilih informasi • Mampu memahami dan menyajikan sudut a? ... 

yang relevan dalam ide-ide matematis secara lisan Bagaimana Anda menentukan sudut a jika sudut tersebut 
mengidentifikasi masalah dibentuk oleh 2 garis yang bersilangan? ... 

• Mampu memilih Mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 
pendekatan dan strategi 

- - - -

menentukan panjang PQ atau DR, RC, dan DC? ... 
yang tepat untuk Mengapa Anda memilih Aturan Cosinus untuk menentukan 
memecahkan masalah 

cos a ? ... 
Bagaimana Anda bisa menentukan ukuran sudut a dari 
nilai cos a nya? .. 
Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 

Melaksanakan • Menggunakan atau • Mampu memahami dan menyajikan Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH, 
Ren can a mengembangkan strategi ide-ide matematis secara tertulis - -

pemecahan masalah dan gambar kedudukan titik P, Q, dan R kedudukan garis PQdan RC?. 

• Mampu memberikan alasan atau Bagaimana Anda menggambar sudut a ? ... 
bukti terhadap kebenaran suatu 

Bagaimana Anda menghitung panjang PQ atau DR dengan pernyataan 
• Mampu memeriksa kesahihan atau Teorema Pythagoras? ... 

-

kebenaran suatu argumen Bagaimana Anda menghitung panjang RC dengan Teorema 
Pythagoras? ... 

-

Bagaimana Anda menentukan panjang DC? ... 
Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
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LANG KAH INDIKATOR 
INDIKATOR KOMUNIKASI I INDIKA TOR SOAL 

POLY A PENALARAN 
Menafsirkan hasil jawaban • Mampu memahami dan menyajikan Mengapa Anda memilih segitiga DRC? .. 
yang diperoleh untuk ide-ide matematis secara tertulis Bagaimana Anda menghitung nilai cos a dengan 
memecahkan masalah dan gambar menggunakan Aturan Cosinus'? ... 

• Mampu memberikan alasan atau Bagaimanamenentukan sudut a yang memenuhi nilai 
bukti terhadap kebenaran suatu cos a terse but jikadiketahui 
pernyataan (sin53" = 0,8dansin 37" = 0,6) dengan menggunakan 

• Mampu memeriksa kesahihan atau relasi sudut? ... 
kebenaran suatu argumen Dari manakah Anda mendapatkan informasi tersebut? ... 

Apakah ada hal lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
Melihat Menyelesaikan masalah • Mampu memahami dan menyajikan Apakah Anda yakin sudah benar? ... 
Kembali ide-ide matematis secara tertulis Apakah Anda bisa menunjukkan bahwa nilai cos a 

dan gambar benar? ... 
• Mampu memeriksa kesahihan atau Bagaimana dengan nilai sin a nya? ... 

kebenaran suatu argumen Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 
Apakah ada hal lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
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TRANSKRIP WA WAN CARA 

Transkrip Wawancara Ketika GLl Memahami ft-fasalah Ml 

GLIMl 4 

GLIMl 5 

GLIMl 6 

P Bagaimana Anda taint kalau unsur-unsur ini diketahui? 
S Dari sini Bu (dengan menunjuk soal pada Ml) 
S Dari soal sudah dijelaskan bahwa di kuhus ABCD.EFGH yang 

berusuk a cm terdapat titik lain yaitu P yang terletak 

dipertengahan AD, titik Q dipertengahan bidang EFGH, dan 

titik R dipertengahan HG. 
GLIMl 7 S Lalu disitu juga diheri informasi bahwa sin 53° = 0,8 dan 

sin 37° = 0,6 
GLIMl 8 P Bagaimana Anda tahu kalau inf ditanyakan? ... 
GI lMl 9 S Di Ml dijelaskan bahwa kita disuruh menemukan ukuran sudut 

GLIMl 

GLIMl 

GLIM! 

GLIMl 
GLIM! 

GLIM! 
GLIM! 

- -
yang dibentuk oleh PQ dan RC yang disebut sudut a . 

JO P Mengapa Anda hisa berfikir bahwa unsur yang diketahui sudah 
cukup untuk menjawab unsur yang ditanyakan? .. 

I I S Sebelumnya saya memang ragu Bu. Tetapi akhirnya yakin hahwa 
unsur yang diketahui merupakan !)yarat cukup dari unsur yang 
ditanyakan. 

12 S Dari unsur yang diketahui terse but, saya bisa menentukan PQ 

dan RC sehingga saya bisa menentukan sudutnya. Selanjutnya 
dengan panjang rusuk yang diketahui pula, saya bisa menentukan 
ukurannya. 

13 P Jadi? ... 
1-1 S Jadi. saya bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan unsur

unsur yang telah diketahui. 
I 5 p Mengapa alasan terse but tidak ditulis? 
16 S Hehehe .. iya Bu, ma/as panjang-panjang (sambil tersenyum dan 

bcrusaha meyakinkan Peneliti) 

1 ranskrip Wawancara Ketika Gil Menyusun Rencana Penyelesaian Masalah Ml 

GLI Ml 23 P Mengapa Anda membutuhkan gamhar untuk menentukan sudut 
'? a .... 

GLJ Ml 24 S Untuk mempermudah kita membayangkan letak garisnya Bu. 
Kala cuma di angan-angan sulit. 

GLJ Ml 25 S Ini juga kan masalah hangun ruang Bu. masalah geometri . .Jadi 
saya butuh model untuk hisa menentukan kedudukan garis
garisnya. Apalagi garis yang memhentuk sudut a udalah garis 
yang hersilungan. 

GLIM! 26 P Bagaimana Anda menentukan sudut ajika sudut tersebut 
dibentuk oleh 2 garis yang bersilangan? ... 

GLIM! 27 S Dengan menggeser salah satu garis Bu, jadi terbentuk sudut yang 
ditanyakan. 
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GLJMJ 28 

GLJMJ 29 

GLJMJ 30 

GLJMI 31 

GLJMI 32 

GLJMI 33 
GLJMI 34 

GLJMI 35 

GLJMI 36 
GLJMI 37 

P Lalu mengapa Anda memilih Teorema Pythagoras untuk 
- -- -

menentukan panjang PQ a tau DR, RC, dan DC? ... 

S Lah.. ini Bu. Segitiganya khan siku-siku. (menunjuk pada gambar) 
P mengapa Anda memilih aturan cosinus untuk menentukan cos a 

? 

S Karena segitiga yang akan saya gunakan untuk mencari nilai 
sudut a diketahui 3 panjang sisinya 

P Lalu, setelah ketemu nilai cos a, bagaimana Anda bisa 
menentukan ukuran sudut a nya? .. 

S Dengan menggunakan arc cos a atau cos - I a 
P Apa mahudnya? .. tolongjelaskan. 

s arc cos a atau cos-I a itu invers dari cos a. Biasanya saya 
menggunakan kalkulator untuk menentukan invers jika sudutnya 
tidak istimewa atau tidak diketahui. Tetapi karena di sini 
diketahui, maka saya menggunakan persamaan trigonometri 
sederhana Bu. 

P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda ungkapkan? ... 
s Setelah menentukan nilai cos-1 a , saya menggunakan relasi 

sudut karena ternyata tidak ada di unsur yang diketahui. 

Transkrip Wawancara Ketika GLJ Melaksanakan Rencana Penyelesaian Masalah 

Ml 

GLJMJ 44 P Bagaimana Anda menggambar kubus ABCD.EFGH kedudukan 

GLJMJ 45 s 

GLJMJ 46 p 

GLJMI 47 s 

GLJMI 48 s 

- -
titik P, Q, dan R kedudukan gar is PQ dan RC ? ... 

Seperti ini Bu. (dengan menunjukkan ha.<;i/ gambarnnnya dan 
menjelaskan kedudukan masing-masing titik ). 
Bagaimana Anda menggambar sudut a ? ... 
Seperti yang sudah jelaskan sebelumnya Bu. Jni hasilnya (sambil 
menunjuk gambar). 

Saya gambar garis I'Q dulu. kemudian seolah-olah saya gcser 

untuk mendapatkan garis yang sejajar yang berimpit dengan garis 

RC yaitu garis DR Jadi dari sh1i terlihat bahwa ini Bu sudut a 
' . 

nya. (kembali menunjuk gambar) 

GLJ Ml 49 P Bagaimana Anda menghitung panjang PQ a/au DR dengan 

Teorema Pythagoras? ... 
GLJMJ 50 S Begini Bu. Di sini saya menambahkan titik () mitu litik 

perpotongan antara gar is AC dan BD sehingga terhentuk segitigu 
POQ yang merupakan segitiga siku-siku di 0. 

GLIMI 51 S Kemudian saya hitung seperti ini Bu. (mem111j11k hasil 
pekerjaannya pada pain (k) dan menjelaskan langkah-langkah 
pengerjaannya disertai dengan alasan yang belwn tertuhs). 
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GLJMJ 52 

GLJMJ 53 

GLJMJ 5../ 

GLJMJ 55 

GLJMJ 56 

GLJMJ 57 

GLJMJ 58 

GLJMJ 59 

GLJMJ 60 

- 1 r; 
sehingga saya temukan panjang PQ = - -v 5 cm. 

2 

P Bagaimana Anda menghitung panjang RC dengan Teorema 
Pythagoras? ... 

S RC adalah sisi hypotenusa segitiga RGC Sedangkan segitiga 
RGC kongruen dengan segitiga POQ, sehingga dengan 
perhitungan yang sama saya langszmg dapatkan bahwa panjang 

RC sama dengan panjang PQ yaitu RC = ~ J5 cm 

P Bagaimana Anda dapat mengatakan bahwa segitiga RGC 
kongruen dengan segitiga POQ? ... 

s Menggunakan sisi-sudut-sisi Bu. GC ~ OQ. L.RGC ~ L.POQ, dan 

RG ~ PO , sehingga RC ~ PQ 
P Untuk menentukan nilai cos a , Anda memilih Aturan Cosinus. 

Bagaimonakah rumus Aturan Cosinus tersebut? ... 
Karena saya memilih segitiga DRC dan sudut a adalah L.DRC s - - - -
dan DR = c, RC = d, RC = d CD = r , maka rumus Aturan 

Cos in us nya adalah r 2 = c 2 + d 2 
- 2cd cos a 

P Bagaimana Anda menghitung nya? ... 
S Sesuai yang sudah saya tuliskan Bu. Saya memasukkan 

masing-masing nilai yang diketahui ke dalam rumus kernudian 
saya operasikan sedemikian hingga saya temukan 

3 
nilaicos a=-. 

5 
P Bagaimana menentukan sudut a dari nilai cos a yang sudah 

ditemukan? ... 
GLJ Ml 61 S Dari unsur yang diketahui yaitu sin 53" = 0.8 dan 

GLJMJ 62 
GLJMJ 63 

GLJMJ 6../ 
GLJMJ 65 

sin 3T = 0,6saya bisa menentukan nilai sudut a dengan 

terlebih dahulu menggunakan relasi sudut. Relasinya berbalik 
Bu. 

P Berbalik bagaimana? .. 

S sin 53" = 0,8 sin 37° = 0,6 

cos 37° = 0,8 cos 53° = 0,6 

Artinya cos (90 - a )0 =sin a 0 

Setelah itu soya dapatkan bahwa sudut a= 53° karena 

cos 53° = 0,6 

P Apakah ada ha! lain yang i11gi11Anda1111gkapkan? ... 
S Tidak ada Bu. 
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Transkrip Wawancara Ketika GLJ Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian Ml 

GLIMJ 69 
GLIMJ 70 

GLIMJ 71 

GLIMJ 72 

GLIMJ 73 

GLIMJ 74 
GLIAfl 75 

P Dari manakah Anda memperoleh nilai cos a tersebut? 
S Sebenarnya saya memperolehnya dengan relasi sudut 

lf gkah sftelumnya Bu. Dari unsur yang diketahui 

a= 53° 4 sin a= 0,8 sehingga cos a= 0,6 

seperti 
bahwa 

x 
P Dari nilai cos a= - terse but, kemudian Anda dapat menentukan 

r 
nilai y nya, dapatkah Andajelaskan? 

S Mudah saja Bu, di soal telah tertulis jelas bahwa saya dapat 
') ') ') 

menggunakan rumus x- + y- = r-, jadi saya tinggal 

mensubstitusi nilai yang diketahui sehingga saya peroleh nilai 
y=4 

S Sebenarnya rumus tersebut diperoleh dari segitiga siku-siku yang 
terletak di diagram Cartecius.Seperti ini. (sambil menggambar). 

P Bagaimana dengan nilai sin a nya? ... 

S Nilai sin a = y jadi tinggal disubstitusi Bu. Saya peroleh 
r' 

. 4 8 sma = - = 0 
5 ' 

GLIMJ 76 P Jadi apakah kesimpulan Anda? .... 

GLIMJ 77 S Kesimpulannya ... sesuai. Maksudnya nilai sin a=~= 0.8 
5 

dnegan unsur yang diketahui di soal. Jadi jawaban saya benar. 
GLI Ml 78 P Apakah ada ha! lain yang ingin Anda w1gkapkan? 

GLIMJ 79 S Tidak Bu. 
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KUMENTASI 

.ELITIAI 
• 

Gambar 1 Siswa Gifted Learner 1 (GL 1) 
Menyelesaikan Masalah Geometri 

Gambar Siswa Gifted Underachievement 
1(GU1) Menyelesaikan Masalah 
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Gambar 2 Siswa Gifted Learner 2 (GL 2) 
Menyelesaikan Masalah Geometri 

Gambar 4 Siswa Gifted Underachievement 
2 (GU 2) Menyelesaikan Masalah 
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Gambar S Wawancara ngan Siswa 
Gifted Learner 1(GL1) 

Gambar 7 Wawancara dengan Siswa 
Gifted Underachievement 1(GU1) 
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Gambar 6 Wawancara dengan Siswa 
Gifted Learner 2 (GL 2) 

Gambar 8 Wawancara dengan Siswa 
Gifted Underachievement 2 (GU 2) 

42964.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka


	cvr
	123_Page_01
	123_Page_02
	123_Page_03
	123_Page_04
	123_Page_05
	123_Page_06
	123_Page_07
	123_Page_08
	123_Page_09
	123_Page_10
	123_Page_11
	123_Page_12
	123_Page_13
	123_Page_14
	123_Page_15
	123_Page_16
	123_Page_17
	123_Page_18
	123_Page_19
	123_Page_20
	123_Page_21
	123_Page_22
	123_Page_23
	123_Page_24
	123_Page_25
	123_Page_26
	123_Page_27
	123_Page_28
	123_Page_29
	123_Page_30
	123_Page_31
	123_Page_32
	123_Page_33
	123_Page_34
	123_Page_35
	123_Page_36
	123_Page_37
	123_Page_38
	123_Page_39
	123_Page_40
	456



