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ALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL GEOMETRI 
DITINJAU DARI LEVEL BERPIKIR 

 

Abstract 

This study aimed to describe the location of the difficulties experienced by students and determine the 
cause of the difficulties in completing the eighth grade students on the subject matter of geometry 
tangent to the circle which is seen from Van Hiele levels of thinking. This research is a qualitative 
research. The subjects of this study are 6 students of class VIII MTs. Muhammadiyah Waru Baki, 
Sukoharjo. Data collection techniques using written tests, interviews, documentation and observation. 
Data analysis techniques used in this research is to reduce the data, presenting data and draw 
conclusions. Level think Van Hiele consists of five levels but researchers only use three levels, namely 
visualization, analysis and informal deduction. The results of this study stated that the location of the 
student's difficulties occur at the level of visualization, namely student fellowship trouble 
distinguishing tangent outside or inside and on the informal deduction that students' difficulties 
entering data into the formula, and perform calculations. Factors causing difficulties students in 
general is the tendency of students to memorize without understanding the concept, the lack of 
students' understanding of the meaning of the problems and the lack of practicing solving math 
problems. 

Keyword : geometry, difficulties, geometry level of thought 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan letak kesulitan yang dialami siswa dan 
mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa kelas VIII dalam menyelesaikan soal geometri pada pokok 
bahasan garis singgung lingkaran yang ditinjau dari level berpikir Van Hiele. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kualitatif. Subyek penelitian ini adalah 6 siswa kelas VIII MTs. Muhammadiyah Waru Baki 
Sukoharjo. Teknik pengumpulan data menggunakan tes tertulis, wawancara, dokumentasi dan 
observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mereduksi data, menyajikan 
data dan menarik kesimpulan. Level berpikir Van Hiele terdiri dari lima level tapi peneliti hanya 
menggunakan tiga level yaitu visualisasi, analisis, dan deduksi informal. Hasil penelitian ini menyatakan 
bahwa letak kesulitan siswa terjadi pada level visualisasi yaitu siswa kesulitan membedakan garis 
singgung persekutuan luar atau dalam dan pada deduksi informal yaitu siswa kesulitan memasukkan 
data kedalam rumus serta melakukan perhitungannya. Faktor penyebab kesulitan siswa pada umumnya 
adalah kecenderungan siswa dalam menghafal tanpa memahami konsepnya, kurangnya pemahaman 
siswa terhadap makna soal dan kurangnya berlatih mengerjakan soal matematika. 

Kata kunci:geometri, kesulitan, level berpikir 

1. PENDAHULUAN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Pendidikan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. 

Dengan pendidikan manusia mendapatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan. 

Pendidikan seseorang dimulai sejak lahir hingga ia meninggal dunia. Peningkatan dalam hal 

pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu 

adanya upaya dari berbagai pihak untuk mencapai keberhasilan pendidikan.  

Keberhasilan pendidikan dapat diukur dari keberhasilan proses kegiatan belajar 

mengajar salah satunya pada pembelajaran matematika. Keberhasilan itu dapat dilihat dari 

tingkat pemahaman, penguasaan materi serta prestasi belajar. Kurangnya pemahaman dan 

penguasaan materi membuat siswa kesulitan dalam mengerjakan soal. Oleh karena itu, adanya 

kesulitan-kesulitan tersebut perlu diidentifikasi dan dicari letak kesulitan yang dihadapi siswa 



2 
 

kemudian dicari solusi penyelesaiannya. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk 

meningkatkan prestasi belajar siswa.   

Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia (dyscalculia). Istilah diskalkulia 

memiliki konotasi medis, yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf 

pusat. Menurut Lerner dalam Mulyono Abdurrahman (2010 : 259), ada beberapa karakteristik 

anak kesulitan belajar matematika, yaitu: gangguan hubungan keruangan, abnormalisasi 

persepsi visual, asosiasi visual-motor, perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, 

gangguan penghayatan tubuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, sekor PIQ jauh lebih 

rendah dari pada sekor VIQ. 

Menurut Bobango (dalam Oktorizal, Sri dan Suherman, 2012 : 60) menyatakan 

bahwa tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa, (1) memperoleh rasa percaya diri 

pada kemampuan matematikanya, (2) menjadi pemecah masalah yang baik, (3) dapat 

berkomunikasi secara sistematis, dan (4) dapat bernalar sistematis. Dan Oktorizal, Sri dan 

Suherman (2012 : 60)  memberikan pendapat bahwa inti dari tujuan pembelajaran geometri 

adalah untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dengan memanfaatkan 

pemikiran logis dan matematis. 

Sering kali siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari garis singgung lingkaran 

meskipun materi tersebut sudah diajarkan oleh guru. Saat melukispun mereka hanya 

menghafal bentuk garis singgung persekutuan luar atau dalam karena mereka tidak 

memahami setiap tahapan membuat garis singgung persekutuan dalam atau luar. Mereka 

mungkin mudah menghafal rumusnya tetapi mengalami kesulitan dalam menerapkan rumus 

tersebut. Terlebih lagi siswa kurang memahami maksud dari soal garis singgung lingkaran. 

Tidak dapat menafsirkan dan tidak menulis apa yang diketahui dan ditanya membuat mereka 

kesulitan dalam proses perhitungan dan menentukan hasil akhirnya padahal dapat 

menafsirkan kemudian menulis apa yang diketahui dan ditanya merupakan langkah awal 

untuk menyelesaikan soal. Selain itu, siswa kurang teliti dalam menentukan hasil akhir karena 

kurang cermat dalam proses perhitungan.  

Merujuk pada hasil penelitian Nur’aini, Imam Sujadi, dan Riyadi (2014: 65), 

menyimpulkan bahwa keterampilan geometri yang dimiliki siswa ternyata berbeda-beda dan 

berurutan sesuai dengan tingkat berpikir Van Hiele. Menurut Oktorizal, Sri Elniati, dan 

Suherman (2012: 66) menyimpulkan bahwa terjadi peningkatan level berpikir geometri siswa 

setelah diterapkan pembelajaran dengan pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika 

Realistik. Hasil penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang akan dilakukan yaitu 

analisis kesulitan dalam menyelesaikan soal geometri ditinjau dari level berpikir pada siswa 

kelas VIII semester genap MTs. Muhammadiyah Waru Baki Sukoharjo. 

Inti dari tujuan pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan kemampuan 

pemecahan masalah dengan memanfaatkan pemikiran logis dan matematis. Berdasarkan teori 

Van Hiele (dalam Oktorizal, 2012) menyatakan bahwa terdapat lima tingkat (level) berpikir 

siswa dalam memahami geometri. Tingkatan tersebut yaitu visualisasi (level 0), analisis (level 

1), deduksi informal (level 2), deduksi formal (level 3), dan rigor (level 4). Tetapi penelitian 

ini hanya akan menganalisis tiga level yaitu visualisasi (level 0), analisis (level 1) dan deduksi 

informal (level 2).  

Berangkat dari uraian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan 

letak kesulitan yang dihadapi dan mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri ditinjau dari level berpikir Van Hiele. 
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2. METODE PENELITIAN  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berusaha mendapatkan 

informasi mengenai kesulitan siswa, yaitu kesulitan yang dihadapi oleh siswa sehubungan 

dengan bidang studi matematika khususnya dalam menyelesaikan soal geometri pada pokok 

bahasan garis singgung lingkaran. Informasi diperoleh dari proses observasi dan wawancara 

terhadap narasumber yaitu  guru dan siswa. Penelitian ini dilakukan di MTs. Muhammadiyah 

Waru Baki Sukoharjo yang dimulai pada bulan November 2015 sampai dengan Juni 2016 

dengan tahap persiapan sampai dengan tahap penulisan laporan penelitian. 

Subjek penelitian pada penelitian ini adalah siswa kelas VIII A MTs. Muhammadiyah 

Waru Baki Sukoharjo, kelas ini terdiri dari 34 siswa. Pemilihan subjek penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sample yaitu, pemilihan subjek berdasarkan kriteria-kriteria 

tertentu yang dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi yang diinginkan. Kriteria-

kriteria tersebut adalah 1) siswa yang telah mendapatkan pembelajaran materi geometri 

khususnya pokok bahasan garis singgung lingkaran; 2) siswa yang telah melaksanakan tes; 3) 

siswa yang memperoleh hasil nilai dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM: 65;2) siswa 

dimungkinkan mampu mengkomunikasikan pemikirannya secara lisan maupun tulisan 

dengan baik. 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan orang-

orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau 

melalui perekaman dan pengambilan foto. Pencatatan sumber data utama melalui wawancara 

atau pengamatan yang merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan 

bertanya (Lexy J. Meleong, 2008 :157). Sumber data pada penelitian ini yaitu guru matematika 

dan siswa. 

Adapun teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan membandingkan dan memadukan data hasil tes, hasil wawancara, dan hasil diskusi 

dengan guru mata pelajaran matematika. Setelah selesai melaksanakan ujian tes, peneliti 

mengoreksi dan menilai pekerjaan siswa sesuai dengan rubrik penilaian. Siswa yang nilainya 

dibawah KKM akan dipilih untuk melakukan tahap wawancara. Hasil ujian tes berguna untuk 

menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa dalam menyelesaikan soal geometri. 

Kemudian hasil tes dan wawancara direduksi untuk mencari kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri ditinjau dari level berpikir Van Hiele yang terdiri dari tiga level 

yaitu level visualisasi, analisis dan deduksi informal. Penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya kemudian menyusun 

kesimpulan. 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu instrumen utama dan 

instrumen pendukung. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. 

Instrumen pendukung pertama yaitu tes tertulis pada materi garis singgung lingkaran dan 

instrumen pendukung kedua berupa pedoman wawancara. Berikut disimpulkan instrumen tes 

tertulis pada soal nomor 1 . 

Soal 1 

Sebuah sumur timba memiliki katrol ganda. Diketahui lingkaran timba L1 (O, 6 cm) dan 

lingkaran timba L2 (P, 3 cm), dengan garis pusat (jarak antar timba) OP = 15 cm.  

a. Lukislah timba katrol ganda tersebut! 
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b. Apakah katrol ganda tersebut merupakan garis singgung persekutuan dalam atau luar? 

Lalu tulis rumusnya! 

c. Tentukan panjang salah satu garis singgungnya! 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis jawaban tes dan wawancara siswa dalam menyelesaikan 

soal geometri terdapat 3 level berpikir Van Hiele yaitu level visualisasi, level analisis dan level 

deduksi informal. Kemudian akan dideskripsikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa 

ditinjau dari level berpikir Van Hiele dan faktor-faktor penyebab kesulitan siswa 

menyelesaikan soal geometri khususnya pada pokok bahasan garis singgung lingkaran. 
3.1 Level Visualisasi 

Berdasarkan hasil analisis tes, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi siswa pada 

level visualisasi. Kesulitan yang dihadapi masing-masing siswa berbeda-beda pada soal 

nomor 1a dan 2a. Berikut adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada level 

visualisasi di tabel 1. 

Tabel 1 Deskripsi kesulitan pada level visualisasi 

Subyek 

Penelitian 

Nomor Soal Jenis Kesulitan 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 

S03 √ - - √ - - (1) gangguan hubungan 

keruangan 

S04 √ - - √ - - (1) Gangguan hubungan 

keruangan (2) kesulitan 

mengenal dan memahami 

simbol (3) abnormalisasi 

persepsi visual 

S05 √ - - √ - - (1) Gangguan hubungan 

keruangan (2) kesulitan 

mengenal dan memahami 

simbol (3) abnormalisasi 

persepsi visual 

S06 √ - - √ - - (1) Gangguan hubungan 

keruangan (2) kesulitan 

mengenal dan memahami 

simbol 

S21 √ - - √ - - (1) Gangguan hubungan 

keruangan (2) kesulitan 

mengenal dan memahami 

simbol 

S32 √ - - √ - - (1) Gangguan hubungan 

keruangan (2) kesulitan 

mengenal dan memahami 

simbol 

Contoh kesulitan yang dialami siswa pada level Visualisasi dapat dilihat pada gambar 

berikut untuk soal nomor 1a: 
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Gambar 1 Penggalan Jawaban S05 

Berdasarkan penggalan pekerjaan siswa dengan subyek penelitian S05 pada 

gambar 1 terlihat bahwa siswa tidak menggunakan informasi atau data dari soal. 

Sehingga kesulitan yang dialami siswa pada level visualisasi ini yaitu (1) gangguan 

hubungan keruangan: tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya, tidak 

menggambar dengan penggaris dan jangka sehingga ukuran gambar tidak sesuai dengan 

perintah soal; (2) abnormalisasi persepsi visual: siswa tidak memahami perbedaan 

gambar garis singgung lingkaran dalam dan garis singgung  lingkaran luar karena 

awalnya siswa menggambar garis singgung persekutuan luar lalu mencoretnya dan 

menggantinya dengan garis singgung persekutuan dalam; (3) kesulitan mengenal dan 

memahami simbol: siswa tidak memberi keterangan pada gambar. Kesulitan ini 

disebabkan siswa tidak memahami makna soal dan siswa tergesa-gesa ataupun malas 

untuk mengerjakannya. 

Berikut merupakan petikan wawancara dengan subyek penelitian S05 untuk 

mengetahui faktor penyebab kesulitan siswa antara lain: 

P : “Coba soalnya kamu baca dulu dek” 

S05 : (membaca soal) 

P : “Apa maksud dari (O,6cm) dan (P,3cm) pada soal ini dek?” 

S05 : “Tidak tahu” 

P : “Maksudnya lingkaran dengan titik pusat O berjari-jari 6cm dan lingkaran 

dengan titik pusat P berjari-jari 3 cm. Kenapa diketahui dan ditanya tidak kamu 

tulis dek?” 

S05 : “Tidak apa-apa bu” 

P : “Besok lagi kalau mengerjakan soal essay apa yang diketahui dan ditanya ditulis 

ya dek agar mempermudah kamu mengerjakan. Bagaimana cara kamu melukis 

garis singgung lingkarannya dek?” 

S05 : “Lingkaran dulu terus disilang-silang” 

P : “Lingkaran yang kecil jari-jarinya berapa dek?” 

S05 : “3cm” 

P : “Kira-kira yang kamu gambar tepat 3 cm tidak dek?” 

S05 : “Tidak” 

P : “Kenapa tidak dibuat tepat 3 cm?” 
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S05 : “Terlalu lama bu” 

Berdasarkan petikan wawancara diatas, siswa dengan subyek penelitian S05 tidak 

memahami maksud soal sehingga siswa tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya 

dari soal tersebut. Faktor penyebabnya adalah siswa beranggapan bahwa menuliskan 

diketahui dan ditanya hanya akan menghabiskan waktu dan memperpanjang jawaban 

yang mereka tulis. Dan juga siswa hanya menghafal bentuk garis singgung lingkaran 

tanpa tahu cara membuatnya. Faktor penyebabnya adalah mereka lupa cara membuat 

garis singgung atau mungkin tidak tahu. Siswa tidak melukis sesuai perintah soal 

misalnya mereka tidak melukis lingkaran dengan jari-jari 3 cm. Faktor penyebabnya 

adalah siswa malas untuk membuatnya karena akan menghabiskan waktu yang lama 

sehingga mereka melukis dengan asal-asalan. 

3.2 Level Analisis 

Berdasarkan hasil analisis tes, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi siswa pada 

level analisis. Kesulitan yang dihadapi masing-masing siswa berbeda-beda pada soal 

nomor 1b dan 2b. Berikut adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada level 

analisis di tabel 2. 

Tabel 2 Deskripsi kesulitan pada level analisis 

Subyek 

Penelitian 

Nomor Soal Jenis Kesulitan 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 

S03 - - - - - - - 

S04 - √ - - - - (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol  

S05 - √ - - √ - (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol 

S06 - √ - - - - (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol 

S21 - √ - - √ - (1) aosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol 

S32 - √ - - √ - (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol 

Contoh kesulitan yang dialami siswa pada level analisis dapat dilihat pada gambar 

berikut untuk soal nomor 1b: 

 
Gambar 2 Penggalan Jawaban S04 
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Berdasarkan penggalan pekerjaan siswa dengan subyek penelitian S04 pada 

gambar 2 terlihat bahwa siswa hanya menghafal saja dan tidak memahami konsep-

konsep atau sifat-sifat geometri. Sehingga kesulitan yang dialami siswa pada level ini 

yaitu (1) asosiasi visual-motor: siswa hanya menghafal rumusnya saja tanpa memahami 

konsep-konsepnya; (2) kesulitan mengenal dan memahami simbol: setelah OP siswa 

tidak memberi simbol “=”, seharusnya siswa menamai garis singgung persekutuan 

dalamnya selain OP misalkan SR karena OP merupakan garis pusat (tercantum pada 

soal)  maka    √           dan jari-jari yang panjang dinamai “R” dan jari-jari 

yang pendek dinamai “r”, kesulitan ini disebabkan karena pada gambar garis singgung 

persekutuan dalam untuk soal 1a tidak diberi keterangan sehingga siswa kesulitan 

membuat rumusnya.  

Berikut adalah petikan wawancara dengan subyek penelitian S04: 

P : “Timba katrol ganda itu termasuk garis singgung persekutuan luar apa dalam?” 

S04 : “Garis singgung persekutuan dalam” 

P : “Bentuknya seperti apa dek?” 

S04 : “(menggambar timba katrol ganda)” 

P : “Kok bisa tahu kalau timba katrol ganda merupakan garis singgung persekutuan 

dalam?” 

S04 : “Karena garisnya dari luar ke dalam” 

P : ”Rumus untuk mencari garis singgungnya apa dek?” 

S04 : “Jarak dikurangi jari-jari satu ditambah jari-jari dua dikuadratkan” 

P : “Benar seperti itu?” 

S04 : “Iya benar” 

Berdasarkan petikan wawancara diatas, siswa dengan subyek penelitian S04 sudah 

dapat menganalisis apa yang diketahui dari soal yaitu timba katrol ganda merupakan 

garis singgung persekutuan dalam. Tetapi siswa masih kesulitan dalam menuliskan 

rumusnya. Faktor penyebabnya adalah siswa hanya menghafal rumusnya saja sehingga 

mudah lupa. Seharusnya rumus garis singgung persekutuan dalam yaitu: 

√                                              

3.3 Level Deduksi Informal  

Berdasarkan hasil analisis tes, terdapat beberapa kesulitan yang dihadapi siswa pada 

level deduksi informal. Kesulitan yang dihadapi masing-masing siswa berbeda-beda pada 

soal nomor 1c dan 2c. Berikut adalah kesulitan-kesulitan yang dihadapi siswa pada level 

deduksi informal  di tabel 3. 

Tabel 3 Deskripsi kesulitan pada level deduksi informal 

Subyek 

Penelitian 

Nomor Soal Jenis Kesulitan 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 

S03 - - √ - - √ (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol (3) 

gangguan hubungan 

keruangan (4) kesulitan 

dalam bahasa dan membaca 

S04 - - √ - - √ (1)kesulitan mengenal dan 
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memahami simbol  

S05 - - √ - - √ (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol (3) 

gangguan hubungan 

keruangan (4) kesulitan 

dalam bahasa dan membaca 

S06 - - √ - - √ (1) kesulitan mengenal dan 

memahami simbol 

S21 - - √ - - √ (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol (3) 

gangguan hubungan 

keruangan (4) kesulitan 

dalam bahasa dan membaca 

S32 - - √ - - √ (1) asosiasi visual-motor (2) 

kesulitan mengenal dan 

memahami simbol (3) 

gangguan hubungan 

keruangan (4) kesulitan 

dalam bahasa dan membaca 

Contoh kesulitan yang dialami siswa pada level deduksi informal dapat dilihat pada 

gambar berikut untuk soal nomor 1c: 

 
Gambar 3 Penggalan Jawaban S32 

Berdasarkan penggalan pekerjaan siswa dengan subyek penelitian S32 pada 

gambar 3 terlihat bahwa siswa kesulitan dalam membaca jawaban yang ia buat pada soal 

no 1b. Sehingga kesulitan yang dihadapi siswa pada level deduksi informal yaitu: (1) 

asosiasi visual-motor: siswa hanya menghafal rumusnya saja tanpa memahami konsep-

konsepnya; (2) kesulitan dalam bahasa dan membaca: siswa tidak dapat membaca 

jawaban no 1b sehingga tidak dapat menerapkan rumus tersebut pada perhitungannya; 

(3) kesulitan mengenal dan memahami simbol: siswa menuliskan pada rumusnya 

  √                             = √          = √       dalam 

rumus awalnya siswa menuliskan “(jari-jari1 +jari-jari 2)” tetapi saat siswa mensubstitusi 

angkanya siswa  mengkuadratkan (6+3)nya sehingga sama dengan 81 membuat 

perhitungannya salah meskipun hasil akhirnya sesuai dengan jawaban yang benar. Siswa 

juga tidak memahami simbol dengan tepat dan jawaban akhir tidak diberi satuan; (4) 

gangguan hubungan keruangan: siswa tidak paham hubungan jawaban nomor 1b  

dengan 1c sehingga tidak dapat menerapkan rumus nomor 1b yang sudah ia tulis 

kedalam perhitungan pada soal 1c. Kesulitan ini juga dialami oleh siswa dengan subyek 
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penelitian S03. Kesulitan ini disebabkan karena siswa kesulitan membaca soal dan 

rumus yang ia buat dan kesulitan mengenal, memahami dan menggunakan simbol-

simbol matematika.  

Berikut adalah petikan wawancara dengan subyek penelitian S32: 

P : “Dari soal nomor 1c, tentukan panjang salah satu garis singgungnya. Mencarinya 

pakai rumus apa dek?” 

S32 : (Menunjuk jawabannya) 

P : “Dari jawaban diatasnya ya dek? coba jelaskan!” 

S32 : “Akar 15 dikuadratkan dikurangi 6 ditambah 3 dikudratkan” 

P : “Kok ini tidak ada kuadratnya?” 

S32 : “Hehehe lupa mbak” 

P : “terus?” 

S32 : “Akar 225 dikuranggi 81” 

P : “225 dari mana? 81 dari mana?” 

S32 : “225 dari 15 dikuadratkan, 81 dari 6 ditambah 3 sama dengan 9 dikuadratkan” 

P : “Terus 225 dikurangi 81?” 

S32 : “144 diakar jawabannya 12” 

P : “12 satuannya apa dek?” 

S32 : “cm” 

P : “Besok lagi jangan lupa satuannya ditulis ya dek?” 

S32 : “Iya” 

Berdasarkan petikan wawancara diatas, siswa dengan subyek penelitian S32 sudah 

dapat menghubungkan jawaban soal nomor 1b yaitu rumus garis singgung persekutuan 

dalam kemudian menggunakan rumus tersebut untuk mencari panjang garis singgung 

persekutuan dalamnya. Saat peneliti bertanya mengoperasikan rumusnya, siswa 

menjawab benar dengan (6+3) dikuadratkan tetapi pada lembar jawaban siswa tidak 

ditulis kuadratnya. Faktor penyebabnya adalah siswa hanya menghafal rumusnya saja 

sehingga mudah lupa saat menuliskan pada lembar jawab meskipun jawaban akhirnya 

tepat. Siswa juga lupa dalam memberikan nama pada garis singgung persekutuan 

dalamnya. Faktor penyebabnya adalah pada gambar yang dibuat siswa, siswa tidak 

memberikan nama atau keterangan pada gambarnya sehingga mempersulit siswa dalam 

menjawab soal. Siswa juga tidak memberikan satuan pada jawaban akhir mereka. Faktor 

penyebabnya adalah lupa atau siswa tidak mampu memahami, mengenal dan 

menggunakan simbol-simbol matematika. 

Selanjutnya hasil penelitian yang diperoleh peneliti diatas akan dikaitkan dengan 

penelitian terdahulu yang relevan. Suatu temuan akan lebih dipercaya bila didukung oleh 

temuan-temuan terdahulu yang relevan. 

Pada level visualisasi siswa sudah dapat melukis garis singgung lingkaran meski 

hanya sketsa dan asal-asalan membuatnya karena tidak sesuai dengan perintah soal serta 

belum bisa memberikan keterangan pada gambar dengan jelas. Siswa juga dapat 

menyebutkan gambar garis singgung lingkaran dalam atau luar pada tes wawancara. Hal 

ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Nur’aini Muhassanah, Imam Sujadi dan 

Riyadi (2014) yang menyatakan bahwa siswa hanya dapat menentukan jenis bangun 
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datar segiempat beradasarkan penampilan bentuknya, siswa hanya mampu membuat 

sketsa gambar segiempat dengan pelabelan bagian tertentu. 

Pada level visualisasi siswa kesulitan dalam membedakan garis singgung 

lingkaran dalam atau luar. Pada level analisis siswa masih ragu menuliskan rumus garis 

singgung lingkaran yang ditanyakan sehingga mengalami kesulitan dalam 

perhitungannya. Faktor penyebabnya adalah kecenderungan siswa menghafal tanpa 

memahami konsep atau sifat-sifat garis singgung lingkaran. Hal ini sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan Oktorizal, Sri Elniati dan Suherman (2012) yang menyatakan 

bahwa pada umumnya konsepsi awal siswa belum sesuai dengan konsepsi yang 

sesungguhnya. Siswa masih kesulitan dalam membedakan bangun balok/kubus dan 

bangun bukan balok/kubus. Siswa masih ragu dalam melakukan perhitungan terkait 

dengan panjang diagonal bidang ataupun diagonal ruang dari balok dan kubus. 

Keterbatasan persepsi visual dipengaruhi oleh kurangnya pengalaman visual pada 

pembelajaran sebelumnya.  

Pada level visualisasi siswa kesulitan menyelesaikan soal karena tidak dapat 

memahami makna soal. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Veny Sri Astuti 

(2015) yang mengemukakan bahwa banyak siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

maksud dari pertanyaan dan menyederhanakan bentuk akar. 

Pada level deduksi informal siswa mengalami kesulitan dalam memahami 

konsep garis singgung lingkaran, kesulitan mengenal dan memahami simbol, dan 

kesulitan dalam menghitung garis singgung lingkarannya karena salah menuliskan rumus 

garis singgung lingkarannya. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Novila 

Rahmad Basuki (2012) menyatakan bahwa siswa kurang memahami konsep tentang 

bangun datar, siswa kesulitan bila harus dihadapkan langsung pada notasi atau simbol 

matematika dan kesalahan pada penulisan rumus lingkaran. 

4. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, letak kesulitan yang dihadapi siswa dalam 

menyelesaikan soal geometri pada pokok bahasan garis singgung lingkaran ditinjau dari level 

berpikir paling banyak pada level visualisasi dan level deduksi informal. Pada level visualisasi, 

siswa kesulitan dalam membedakan garis singgung persekutuan luar atau dalam sehingga 

kesulitan pula dalam melukis garis singgung persekutuan dua lingkaran tersebut serta siswa 

kesulitan membuat pelabelan pada gambar. Pada level deduksi informal, siswa mengalami 

kesulitan dalam memasukkan data ke dalam rumus dan melakukan perhitungannya. 

Secara umum faktor penyebab kesulitan yang dialami siswa adalah siswa hanya 

menghafal rumusnya tanpa memahami konsep-konsep geometri. Faktor-faktor lainnya yang 

menyebabkan kesulitan siswa antara lain: 1) Kurangnya pemahaman siswa terhadap makna 

soal; 2) Tidak menuliskan apa yang diketahui dan ditanya; 3) Kemampuan siswa yang rendah 

dalam memasukkan data ke dalam rumus; 4) Kurangnya berlatih menghitung operasi dalam 

matematika; 5) Siswa terlalu tergesa-gesa dalam mengerjakan dan tidak meninjau kembali 

jawabannya. 
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