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Abstract 

This study aimed to describe the difficulties and the factors in completing the eighth 

grade students about the subject of the story geometry prism and pyramid. In this 

study the difficulties students seen from the process of solving the problem follow the 

steps Polya is to understand the problem, devise a plan of settlement, the settlement 

of the problem, and check the answers back. This research is a descriptive study 

with a form of case studies using qualitative approach. The study was conducted at 

MTs 2 Surakarta . The subjects used in this study were five students in eighth grade. 

Data collection technique used tests to determine the results of the students' 

answers, and interviews to determine the difficulties encountered in solving word 

problems. Results of tests and interviews 5 students known difficulties in solving 

students' story is about the difficulty in understanding the content, difficulties in 

determining the formula, the less scrupulous in entering numbers into the formula, 

and the difficulty of applying the concepts in mathematical calculations. 

Keywords: adversity, story problems, geometry 

Abstrak 

  Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor kesulitan siswa 

kelas VIII dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang pokok bahasan prisma dan 

limas. Dalam penelitian ini kesulitan-kesulitan siswa dilihat dari proses pemecahan 

masalah mengikuti langkah-langkah polya yaitu memahami masalah, menyusun 

rencana penyelesaian, penyelesaian masalah, dan pengecekkan kembali. Jenis 

penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan bentuk studi kasus menggunakan 

pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di MTs Negeri Surakarta 2 . Subjek yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 5 orang siswa kelas VIII. Teknik 

pengumpulan data menggunakan tes untuk mengetahui hasil jawaban siswa, dan 

wawancara untuk mengetahui kesulitan yang dihadapi dalam menyelesaiakn soal 

cerita. Hasil tes dan wawancara 5 siswa diketahui kesulitan-kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita yaitu siswa kesulitan dalam memahami isi soal, kesulitan 

menentukan rumus, kurang teliti dalam memasukkan angka-angka kedalam rumus, 

dan kesulitan menerapkan konsep-konsep dalam perhitungan matematis. 

Kata kunci : kesulitan, soal cerita, bangun ruang 
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Pendahuluan  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang penting, namun 

dimata siswa matematika merupakan sesuatu yang dianggap sulit dan memerlukan 

pemikiran yang lebih mendalam. Keberhasilan seorang siswa dalam mengikuti 

kegiatan pembelajaran matematika dapat dilihat dari pemahaman, penguasaan materi 

dan prestasi siswa. Rendahnya penguasaan siswa dalam matematika mengakibatkan 

timbulnya kesulitan dalam memahami dan mempelajari matematika. Kesulitan siswa 

dalam mengerjakan soal menjadi salah satu tolak ukur untuk mengetahui sejauh 

mana siswa menguasai materi. 

Kesulitan yang dihadapi siswa diidentifikasi apa faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat dibagi menjadi dua, yaitu kesulitan belajar 

berhubungan dengan perkembangan (gangguan motorik, kesulitan komunikasi, dan 

kesulitan dalam penyesuaian perilaku sosial), dan kesulitan belajar akademik 

(penguasaan keterampilan membaca, menulis, dan pemahaman matematika)  

(Abdurrahman,2010:11). 

Pada umumnya siswa menghadapi banyak permasalahan dalam berbagai 

bentuk soal matematika. Tak terkecuali bentuk soal cerita, karena soal cerita 

memerlukan pemahaman yang lebih dibandingan soal yang lain. Pada soal cerita 

tidak hanya bergantung pada jawaban terakhir, tetapi bagaimana cara siswa untuk 

memecahkan masalah. Bagaimana mereka memahami apa yang diketahui dan apa 

yang ditanya dalam soal, dan bagaimana seorang siswa dapat mengubah soal 

kedalam model matematika. 

Keterampilan siswa dalam memecahkan masalah diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah yang ada dalam matematika. Turmudi (dalam Husna,dkk: 

2013) mengatakan pemecahan masalah adalah proses melibatkan suatu tugas yang 

metode pemecahanya belum diketahui lebih dahulu, untuk mengetahui 

penyelesaianya siswa hendaknya memetakan pengetahuan mereka, dan melalui 

proses ini mereka sering mengembangkan pengetahuan baru tentang matematika, 

sehingga pemecahan masalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari 

matematika, dan juga tidak harus diajarkan secara terisolasi dari pembelajaran 

matematika.  



Dalam persoalan matematika khususnya ketika siswa dihadapkan dengan 

soal bangun ruang pokok bahasan prisma dan limas, siswa masih menghadapi 

kesulitan dalam menyelesaikan persoalan. Ketika soal diubah dalam bentuk soal 

cerita, siswa tidak hanya menghafal rumus, disini siswa dituntut untuk memahami 

soal cerita tersebut terlebih dahulu, siswa harus mencari sendiri apa saja yang 

diketahui dalam soal. Seorang siswa dianggap mampu memecahkan suatu masalah 

jika telah melalui beberapa tahab. Menurut Nurdalilah,dkk (2013)  mengatakan 

bahwa siswa dikatakan telah mampu memecahkan suatu masalah jika siswa telah 

mampu memahami soal, mampu merencanakan pemecahan masalah tersebut, dan 

mampu melakukan perhitungan serta memeriksa kembali hasil perhitungan yang 

telah dilakukan. Tahap-tahap tersebut harus dimiliki seorang siswa untuk dapat 

memecahkan masalah.  

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan mengkaji tentang 

analisis kesulitan siswa MTs Negeri Surakarta 2 dalam menyelesaikan soal cerita 

pokok bahasan Prisma dan limas. Selain itu penelitian ini juga mengkaji apakah 

keterampilan pemecahan masalah menjadi salah satu acuan siswa dapat 

menyelesaikan soal cerita prisma dan limas. Dengan begitu guru akan lebih 

bervariasi dalam menyampaikan setiap ilmu yang diajarkan. Diharapkan guru dapat 

membantu kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa ketika menyelesaikan soal. 

Metode Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri Surakarta 2 Tahun pelajaran 

2014/2015. Adapun waktu penelitian ini dimulai pada tanggal 25 April sampai 

dengan 26 Mei 2015. Desain penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif dalam bentuk study kasus. Subjek dalam penelitian ini kelas 

VIII D. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan : 1) teknik tes 

untuk memperoleh data nilai siswa dalam megerjakan soal cerita prisma dan limas. 

2) teknik wawancara untuk memperoleh data tentang kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita yang dikerjakan. 3) teknik dokumentasi untuk 

memperoleh data-data ketika proses wawancara berlangsung. Siswa diberikan tes 

materi bangun ruang prisma dan limas. setelah diberikan tes, siswa yang memiliki 

nilai terendah dalam tes yaitu 4 orang siswa. Siswa yang terpilih akan diwawancara 



yang bersifat tidak terstruktur untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang 

dialami ketika mengerjakan soal. Semua data yang dibutuhkan akan 

didokumentasikan begitupun dengan data wawancara.  

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data Miles & Hulbermen 

yaitu dimulai dengan mereduksi data yang berupa hasil tes dan wawancara. 

Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif. Setelah semua 

dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan kesulitan dan faktor yang menyebabkan 

siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita. 

Hasil dan Pembahasan 

 Dari data tes dianalisis dan dikelompokkan siswa yang memiliki nilai 

terendah. Data tersebut ditriangulasikan dengan wawancara untuk mendapatkan data 

yang valid ketika mengerjakan tes. Kemudian data yang memenuhi kriteria diambil 

5 subjek untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita dilakukan metode wawancara. 

 Untuk mengetahui apa kesulitan-kesulitan yang dihadapi 5 subjek tersebut 

dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang prisma dan limas peneliti 

memberikan 3 permasalahan, berikut disajikan soal yang diberikan kepada siswa 

beserta hasil dari wawancara. 

Soal 1:  

Rifky baru saja menguras kolam renang berbentuk primas segilima, dengan luas 

alasnya       dan kedalaman kolam      . Kemudian kolam tersebut diisi dengan 

air. Setelah 10 menit, kolam terisi air setengahnya. Berapa volume air yang telah 

mengisi kolam selama 10 menit? 

Subjek 1 : Soal nomor 1 bukan merupakan soal yang sulit, ia dapat mengerjakan dengan 

benar, namun tidak pernah menuliskan kesimpulan dari jawaban soal. 

Subjek 2 : Soal nomor 1 bukan merupakan soal yang sulit, dan ia dapat mengerjakan 

dengan benar. 

Subjek 3 : Soal nomor 1 bukan merupakan soal yang sulit. 

Subjek 4 : Soal nomor 1 merupakan soal yang sulit untuk dipahami, ia tidak 

mengerjakan soal nomor 1. 

Subjek 5 : Soal nomor 1 bukan merupakan soal yang sulit. 

 



Soal 2:   

Suatu gedung berbentuk prisma segiempat. Dinding gedung tersebut terbuat dari 

kaca. Ukuran kaca yaitu            Jika panjang gedung     , lebar gedung     , 

dan tinggi gedung     . Hitunglah berapa jumlah kaca yang dibutuhkan! 

Subjek 1 : Soal nomor 2 lumayan sulit, ia kesulitan ketika menentukan rumus. 

Subjek 2 : Soal nomor 2 merupakan soal yang lumayan sulit, ia kesulitan ketika 

menghitung jawaban. 

Subjek 3 : Soal nomor 2 tidak sulit, ia dapat mengerjakan dengan benar. 

Subjek 4 : Soal nomor 2 merupakan soal yang sulit, ia kesulitan dalam menentukan 

rumus. 

Subjek 5 : Soal nomor 2 merupakan soal yang tidak terlalu sulit. 

Soal 3 :  

Akan dibuat suatu contoh bentuk bangun piramida. Peramida tersebut dibentuk 

dengan susunan batu bata, ukuran 1 batu bata memiliki dimensi 

                 . Kemudian piramida tersebut akan diwarnai dengan cat warna  

emas,      cat dapat digunakan untuk mengecat 12    bagian. Jika alas piramida 

berbentuk persegi dengan ukuran         . Jika tinggi sisi segitiga adalah    dan 

tinggi piramida   , seperti gambar dibawah, Hitunglah, a) Berapa jumlah batu bata 

yang diperlukan untuk membangun replika piramida tersebut?  b) Berapa kg cat 

yang diperlukan untuk mengecat piramida? 

Subjek 1 : Soal nomor 3 soal yang sulit, kesulitan memahami soal, menentukan rumus, 

dan menghitung jawaban. 

Subjek 2 : Soal nomor 3 soal yang sulit, ia kesulitan ketika menghitung jawaban, dan 

bingung menentukan rumus yang akan digunakan. 

Subjek 3 : Soal nomor 3 soal sulit, ia kesulitan dalam memahami soal. 

Subjek 4 : Soal nomor 3 soal yang sulit, soal sulit dipahami karena terlalu panjang. 

Subjek 5 : Soal nomor 3 merupakan soal yang sulit, karena terdapat pecahan. 

Dari hasil jawaban dan wawancara ke-5 subjek, dapat dilihat bahwa soal 

dapat digolongkan menjadi 3 tingkatan soal, soal nomor 1 soal yang mudah, soal 

nomor 2 soal yang lumayan sulit, dan soal nomor 3 soal yang sulit. Selanjutnya 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang pokok bahasan 

prisma dan limas dilihat dari pekerjaan siswa menggunakan langkah-langkah polya. 



Pemahaman Masalah 

Ketika soal berbentuk soal sederhana maka siswa akan lebih mudah 

memahami apa isi dari soal. Namun ketika soal terlalu panjang dengan tingkat 

kesulitan yang lebih, maka siswa juga akan merasa kesulitan dalm memahami soal. 

Kesulitan yang mereka hadapi untuk memahami soal yaitu mereka tidak memahami 

bentuk soal yang harus diterjemahkan kedalam kalimat matematika, sehingga 

mereka kesulitan dalam megartikan dan merubah soal tersebut kedalam kalimat 

matematika. Semakin panjang soal cerita, maka semakin sulit pula untuk memahami 

isi soal. Ditambah apabila soal tidak bergambar, maka siswa terlebih dahulu harus 

menggambar untuk memahami isi dari soal. 

Perencanaan 

Siswa kesulitan dalam menentukan rumus-rumus apa yang akan digunakan 

untuk mengerjakan soal. Dari awal siswa telah kesulitan dalam menghafal rumus-

rumus dasar matematika. Pada dasarnya siswa masih kurang dalam meghafal rumus-

rumus, sehingga untuk menentukan rumus apa yang harus digunakan siswa juga 

merasa kesulitan. Karena soal cerita jarang yang menggunakan gambar, pada materi 

bangun ruang pokok bahasan prisma dan limas siswa akan merasa kesulitan ketika 

tidak ada gambar. Siswa kesulitan membedakan rumus mana yang harus digunakan. 

Soal yang satu dengan yang lainya tidak mungkin menggunakan rumus yang sama. 

Berbeda soal, berbeda pertanyaan maka akan berbeda pula rumus yang digunakan. 

Penyelesaian 

Memasukkan angka-angka yang diketahui kedalam rumus yang ada. Namun 

masih banyak siswa yang menghitung salah pada tahap ini. Banyak hal yang 

mengakibatkan hal ini terjadi. Pertama, saat siswa menuliskan rumus yang 

digunakan, siswa kurang teliti ketika meletakkan tanda kurung “( )” pada rumus, hal 

tersebut mengakibatkan ketika menghitung akan merubah jawaban. Kedua, siswa 

kurang teliti dalam menghitung. Ketiga yaitu siswa salah memasukkan angka 

kedalam rumus, secara otomatis jawaban yang didapat juga akan salah. Keempat 

siswa kesulitan dalam menghitung, disebabkan angka-angka yang terlalu rumit. 

Kelima yaitu kesulitan dalam penghafalan dan penggunaan perkalian dan 

pembagian. 



Pengecekkan Jawaban 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana siswa melakukan pengecekan 

kembali dari awal mengerjakan hingga tahap penyelesaian, untuk memastikan 

jawaban yang diperoleh sudah benar. Pengcekkan jawaban siswa dapat dilihat dari 

kesimpulan uang disimpulkan oleh siswa. Namun dari hasil tes dan wawancara yang 

dilakukan, banyak siswa yang tidak melakukan pengecekkan kembali jawaban. 

Akibatnya jawaban yang diperoleh belum tentu benar, ada kesalahan atau tidak, 

siswa tidak mengetahuinya. Mereka cenderung mengerjakan hanya sampai pada 

tahap penyelesaian.  

Kesulitan siswa menyelesaikan soal cerita bangun ruang pokok bahasan 

prisma dan limas yang paling utama mempengaruhi hasil pekerjaan siswa yaitu pada 

tahap awal pemahaman soal dan penentuan rumus.  Hasil penelitian menyatakan 

siswa masih kesulitan untuk memahami isi soal, dan kesulitan untuk menentukan 

rumus-rumus yang akan digunakan. Hal ini tidak jauh berbeda dari pendapat dari 

Huda dan Gustina (2013) yang menyatakan kesulitan siswa pada tahap memahami 

soal yaitu siswa kesulitan memahami makna dari kata-kata dalam soal, siswa 

kesulitan dalam mengubah kata-kata dalam soal ke dalam simbol, dan siswa 

kesulitan dalam menentukan konsep-konsep yang tepat untuk digunakan. 

Setelah memahami proses selanjutnya yaitu proses penyelesaian soal. 

Kesulitan yang dihadapi siswa pada tahap ini secara keseluruhan siswa kesulitan 

dalam mengitung, hal ini dikarenakan dari awal siswa kurang memahami maksud 

dari soal, dan salah memasukkan angka-angka kedalam rumus. Hal ini selaras 

dengan penelitian yang dilakukan Untari (2014) yang menyatakan siswa kesulitan 

pada tahap penyelesaian dikarenakan siswa ceroboh dalam memahami maksud dari 

soal, menggunakan proses yang keliru, dan siswa salah dalam komputasi atau 

perhitungan.  

Pendapat tersebut diperkuat hasil penelitian Pradika dan Enny (2012) yang 

menyimpulkan dalam menyelesaiakn soal cerita bangun ruang siswa hafal rumus 

namun tidak tepat penggunaanya, siswa salah mengartikan alas dan tinggi dari 

sebuah prisma, terkadang rumus tertukar dengan rumus lain, beberapa siswa tidak 

teliti dalam menghitung. 



Kesimpulan 

 Kesulitan-sesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita bangun ruang 

pokok bahasan prisma dan limas adalah sebagai berikut : 

a. Pemahaman Soal 

1) Kesulitan siswa mengubah soal kedalam model matematika. 

2) Kesulitan memahami apa maksud dari soal. 

3) Kesulitan siswa membedakan bangun dengan apa yang diketahui. 

b. Perencanaan 

1) Kesulitan siswa menentukan rumus. 

2) Kesulitan siswa menghafal rumus. 

c. Penyelesaian 

1) Kesulitan memahami konsep dasar matematika 

2) Kesulitan memahami konsep pecahan. 

3) Kesulitan siswa dalam berhitung. 

4) Kesulitan mengaitkan apa yang diketahui dengan rumus yang dipakai. 

Faktor-faktor penyebab siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

soal cerita bangun ruang pokok bahasan prisma dan limas adalah sebagai berikut: 

1) Siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

2) Siswa tidak mau berusaha perbanyak latihan soal cerita. 

3) Siswa cenderung lupa dengan rumus-rumus yang dihafalkan. 

4) Siswa kurang teliti dalam membaca kalimat demi kalimat. 

5) Siswa jarang melakukan pengecekkan jawaban 

6) Metode guru dalam mengajar terlalu monoton. 

7) Guru kurang menggunakan alat peraga dalam pembelajaran. 

8) Soal yang dikerjakan terlalu rumit. 

9) Soal yang dikerjakan terlalu panjang.  
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