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ANALISIS LEVEL BERPIKIR SISWA DALAM MEMECAHKAN 

MASALAH GEOMETRI DITINJAU DARI LEVEL PISA KELAS 

VIII SMP MUHAMMADIYAH 10 SURAKARTA 

 

Abstrak 

PISA (Programme Internationale for Student Assesment) yang merupakan 

suatu bentuk evaluasi kemampuan dan pengetahuan yang dirancang untuk  

siswa usia 15 tahun. Indonesia sejak tahun 2000 telah mengikuti studi 

internasional PISA namun peringkat Indonesia dalam PISA tergolong 

rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan level berpikir 

siswa dalam memecahkan masalah geometri ditinjau dari level PISA. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Sumber data adalah hasil tes 

yang diberikan pada responden berjumlah 25 kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta pada pokok bahasan geometri mata 

pelajaran Matematika tahun ajaran 2016/2017. Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa level 1 sampai 3 PISA siswa mudah mencapai 

semua indikator. Level 4 PISA dicapai siswa yang memperoleh skor pada 

interval  (sedang) yaitu pada soal nomor 3 pada pokok 

bahasan menentukan luas permukaan limas. Level 5 PISA berhasil dicapai 

siswa dengan interval skor antara  (sedang) pada soal 

nomor 1 yaitu mencari luas permukaan balok. Level 6 PISA dicapai oleh 

siswa dengan skor pada interval  (tinggi) yaitu pada soal 

nomor 1 sampai 4. Level 6 PISA pada soal nomor 4 yaitu  menentukan 

volume dari sebuah gambar berbentuk prisma segitiga berhasil dicapai 

oleh siswa dengan skor pada interval rendah, sedang dan tinggi. 

Kata Kunci: berpikir, memecahkan masalah, geometri, level PISA. 

 

 

Abstract 
PISA (Program Internationale for Student Assessment) which is a form of 

evaluation ability and knowledge designed for 15-year-old students. 

Indonesia since 2000 has followed the PISA international study but 

Indonesia's ranking in PISA is low. This study aims to describe students' 

level of thinking in solving geometric problems in terms of PISA levels. 

This type of research is qualitative descriptive. Sources of data are test 

results given to the respondents amounted to 25 classes VIII SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta on the subject of geometry subjects 

Mathematics academic year 2016/2017. The results of this study 

concluded that level 1 to 3 PISA students easily reach all indicators. Level 

4 PISA achieved students who scored at 41≤skor≤60 (medium) interval ie 

on question number 3 on the subject determining the surface area of 

pyramid. Level 5 PISA successfully achieved students with a score interval 

between 41≤skor≤60 (medium) on problem number 1 is looking for the 

surface area of the beam. Level 6 PISA is achieved by students with scores 

at intervals of 61≤skor≤80 (height) ie on problem number 1 to 4. Level 6 

PISA on question number 4 ie determines the volume of a triangular prism 
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shaped image successfully achieved by students with scores at intervals 

low, medium and high. 

Keywords: thingking, problem solving, geometry, PISA level. 

 

1. PENDAHULUAN 

Aspek penting yang berkontribusi terhadap keberasilan pendidikan 

matematika adalah peran belajar untuk pengembangan kemampuan berpikir 

siswa. Survei Programme Internationale for Student Assesment (PISA) 

menunjukkan siswa kelas delapan di Indonesia  tahun 2015 naik 6 peringkat 

ke atas  bila dibandingkan posisi peringkat kedua dari bawah pada tahun 

2012.  Dari survei PISA tersebut dapat dikatakan bahwa keterampilan 

matematika siswa kelas delapan di Indonesia dapat dianggap rendah. Tujuan 

PISA yang lain yaitu mengukur kemampuan siswa dalam penalaran, 

mengidentifikasi dan menggunakan dasar-dasar matematika.  

Konten matematika dalam PISA  berdasarkan hasil studi OECD (2010) 

di bagi menjadi emat konten. Salah satu konten matematika dalam PISA yaitu 

Space and Shape (Ruang dan Bentuk) yang di mana berkaitan dengan 

pelajaran geometri. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang sangat 

besar untuk dipahami oleh siswa, hal ini dikarenakan ide-ide geometri paling 

banyak terlibat dalam aspek kehidupan siswa misalnya pengenalan garis, 

bidang dan ruang. Meskipun demikian, hasil studi PISA yang menilai 

kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi matematis 

menunjukkan bahwa siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama di Indonesia 

masih kurang kemampuan pemecahan masalahnya.  

Banyak faktor yang menyebabkan  rendahnya kemampuan geometri 

siswa diberbagai jenjang pendidikan, diantaranya faktor dari dalam diri siswa 

dan metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Konten geometri dalam 

PISA menggambarkan pemecahan masalah kontekstual dimana masalah 

tersebut ada dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi sebagian besar siswa 

Indonesia kesulitan dalam memecahkan permasalahan tersebut. Siswa tidak 

terbiasa memecahkan masalah kontekstual pada level 3 sampai 6 dalam level 

PISA. Siswa hanya terbiasa diberikan dan memecahkan masalah berlevel 1 

sampai 2.  

http://shahibul1628.wordpress.com/2012/05/07/pisa/
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Penjabaran di atas terlihat bahwa untuk mengikuti atau dapat mencapai 

level PISA sangat diperlukan bagi siswa yang dikemudian menjadi modal 

bersaing dikaca intenasional. Berdasarkan permasalahan yang terdapat di 

lapangan penulis melakukan penelitian tentang “Analisis Level Berpikir Siswa 

dalam Memecahkan Masalah Geometri ditinjau dari Level PISA Kelas VIII 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta”.  

2. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Waktu 

penelitian semester genap tahun pelajaran 2016/2017. Subjek penelitian siswa 

kelas VIII SMP Muhammadiyah 10 Surakarta. Teknik pengumpulan data 

yaitu (1) metode tes yang digunakan untuk memperoleh data mengenai 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal. Tes yang digunakan berupa tes 

essay, (2) wawancara untuk mengetahui kesulitan siswa dalam mengerjakan 

soal dan menggali data terkait kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, 

dan (3) Dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang profil sekolah, identitas siswa , dan foto hasil tes 

pekerjaan siswa. Pengambilan dokumen ketika siswa mengerjakan soal tes 

yang diberikan dan saat melakukan wawancara.  

Keabsahan data menggunakan triangulasi metode, dengan 

memanfaatkan metode tes, wawancara, dan dokumentasi untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh pada 

masingmasing metode. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data kualitatif, meliputi : (1) reduksi data, Dalam hal ini peneliti 

mencatat hasil wawancara serta mengumpulkan data tes dan dokumentasi dari 

informan yang berkaitan dengan kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, 

(2) penyajian data ini juga berbentuk teks naratif, teks dalam bentuk catatan 

hasil wawancara dengan informan penelitian sebagai informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya kesimpulan tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal, (3) penarikan 

kesimpulan untuk melihat kemampuan level berpikir matematis siswa dapat 

diketahui berdasarkan hasil tes soal-soal geometri matematika kelas VIII yang 
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diberikan kepada siswa dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

siswa yang memperoleh skor tinggi, sedang dan rendah.  

Data hasil tes dilakukan reduksi data, yaitu proses pemilihan, 

penyederhanaan, dan transformasi data-data kasar dari catatan-catatan di 

lapangan. Proses reduksi data bertujuan untuk menghindari penumpukan data. 

Perolehan skor pada tes yang dilakukan siswa direduksi menjadi tiga kategori 

yaitu kategori rendah, sedang dan tinggi. Berikut rumus menentukan interval 

pada masing-masing kategori. 

 

 

 

Keterangan: 

 = Range 

 = Interval 

 = Banyak kategori yang diinginkan 

 

Diperoleh kategori perolehan skor siswa terhadap hasil tes pemecahan 

masalah geometri kelas VIII sebagai berikut. 

 : Rendah 

 : Sedang 

 : Tinggi 

Setelah menentukan interval skor pada ketiga kategori tersebut, maka 

selanjutnya dilakukan wawancara untuk membandingkan data yang diperoleh 

dari hasil tes, untuk memperoleh data dan infromasi yang valid. Data yang 

telah valid disajikan untuk mendeskripsikan level berpikir siswa dalam 

memecahkan masalah geometri ditinjau dari level PISA.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah melakukan tes uji coba, peneliti melakukan level berpikir 

siswa dalam memecahkan masalah geometri yang ditinjau dari level PISA. 

Dalam analisis peneliti melatih level berpikir siswa dalam memecahkan 
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masalah geometri yang ditinjau dari level PISA dan mengelompokan menjadi 

6 level dalam PISA yaitu level 1, level 2, level 3, level 4, level 4, level 5 dan 

level 6. Indikator dalam setiap tingkat level dalam PISA digunakan untuk 

mengidentifikasi dan menganaisis pernyataan dari jawaban siswa yang telah di 

tuliskan dalam lembar jawab. Soal tes yang diberikan kepada responden siswa 

meliputi seluruh materi geometri kelas VIII.  Kisi-kisi soal tes dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut. 

Tabel 1  Kisi-Kisi Tes Pemecahan Masalah 

No. Indikator Soal Unsur Geometri 

1 
Soal mencari permukaan 

balok 
Kubus, balok 

2 
Soal menghitung luas gambar 

berbentuk segitiga 

Segitiga sama 

kaki, teorema 

Pythagoras. 

3 
Soal menentukan luas 

permukaan limas 

Limas segi empat, 

teorema 

Pythagoras. 

4 

Soal menentukan volume dari 

sebuah gambar berbentuk 

prisma segitiga 

Prisma segitiga. 

5 
Soal mengidentifikasi gambar 

bangun geometri 
Limas segi empat. 

 

Seperti pada tabel 1 tersebut terdapat 5 soal dan semuanya bertemakan 

geometri kelas VIII SMP. Mulai dari bangun ruang kubus, balok, limas dan 

prisma serta teorema Pythagoras yang merupakan teorema paling dasar dalam 

geometri. 

Analisis ketercapaian indikator level PISA dalam memecahkan masalah 

geometri siswa kelas VIII, dilaksanakan dengan menganalisis hasil tes tulis 

dan wawancara yang dilakukan pada subjek penelitian. Pada bagian ini akan 

diuraikan pembahasan mengenai ketercapaian indikator level PISA siswa 

dengan membandingkan hasil tes tertulis dan wawancara untuk memperoleh 

deskripsi ketercapaian indikator level PISA subjek penelitian. Subjek dipilih 

berdasarkan penggolongan skor siswa. Hasil pemilihan subjek penelitian yaitu 

skor pada interval  (rendah) diwakili oleh subjek PD, skor 

pada interval  (sedang) diwakili oleh subjek IK dan untuk 

http://mafia.mafiaol.com/2014/04/cara-membuktikan-teorema-pythagoras.html
http://mafia.mafiaol.com/2014/04/cara-membuktikan-teorema-pythagoras.html
http://mafia.mafiaol.com/2014/04/cara-membuktikan-teorema-pythagoras.html
http://mafia.mafiaol.com/2014/04/cara-membuktikan-teorema-pythagoras.html
http://mafia.mafiaol.com/2014/04/cara-membuktikan-teorema-pythagoras.html
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skor pada interval  (tinggi) diwakili oleh subjek BRA. 

Setelah dilakukan analisis ketercapaian indikator level PISA dalam 

memecahkan masalah geometri siswa dengan membandingkan hasil tes 

tertulis dan wawancara subjek penelitian dapat diketahui ketercapaian 

indikator level PISA dalam memecahkan masalah geometri subjek penelitian 

sebagai berikut.  

Tabel 2 Ketercapaian Indikator Level PISA dalam Memecahkan Masalah 

Geometri 

Skor Tes 
Subje

k 

Pencapaian level PISA soal 

nomor 

Jumlah 

Indikato

r yang 

Dicapai 

1 2 3 4 5  

 (rendah) 
PD - - - 

Level 

6 
- 24 

 (sedang) 
IK 

Level 

5 
- 

Level 

4 

Level 

6 
- 60 

 (tinggi) 
BRA 

Level 

6 

Level 

6 

Level 

6 

Level 

6 
- 90 

 

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa subjek penelitian PD pada 

interval skor  (rendah) mencapai mencapai level 6 pada soal 

nomor 4 dengan jumlah keseluruhan indikator PISA yang memenuhi sebanyak 

24. Subjek IKvmencapai skor pada interval  (sedang), pada 

soal nomor 1 mencapai 18 indikator dan mencapai level 5 PISA pada soal 

mencari luas permukaan balok. Pada soal nomor 2 subjek tidak mencapai 

indikator apapun. Soal nomor 3 yaitu menentukan luas permukaan limas, 

subjek mampu mencapai 19 indikator dengan pencapaian level 4 PISA. Pada 

soal nomor 4 subjek mencapai 23 indikator dan mampu mencapai level 6 

PISA dengan pokok bahasan menentukan volume dari sebuah gambar 

berbentuk prisma segitiga. Sedangkan pada soal nomor 5 subjek tidak 

mencapai indikator apapun. Subjek BRA dengan interval skor antara 

 (tinggi)  mampu mencapai level 6 PISA untuk semua soal 

dengan perolehan indikator tiap soal adalah, pada soal nomor 1 subjek 
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mencapai 22 indikator tentang mencari permukaan balok. Pada soal nomor 2 

pada pokok bahasan menghitung luas gambar berbentuk segitiga, subjek 

mencapai 25 indikator. Soal nomor 3 yaitu menentukan luas permukaan limas, 

subjek mampu mencapai 19 indikator. Pada l soal nomor 4 subjek mencapai 

24 indikator pada pokok bahasan pokok bahasan menentukan volume dari 

sebuah gambar berbentuk prisma segitiga. Sedangkan pada soal nomor 5 

subjek tidak mencapai indikator apapun. Subjek dikatakan mencapai suatu 

level PISA jika memenuhi semua indikator pada setiap level PISA seperti 

yang telah diuraikan pada bab 2. 

Dari hasil pencapaian indikator PISA pada hasil analisis pemecahan 

masalah geometri kelas VIII maka dapat disimpulkan bahwa ketiga subjek 

penelitian mengalami kesulitan untuk mencapai indikkator 3-5 pada level 4-6 

PISA. Indikator tersebut menekankan pada penalaran, penguasaan teknis 

operasi matematika, ketrampilan matematika dan menghubungkan 

pengetahuan dan ketrampilan matematikanya dengan situasi nyata. Hasil 

tersebut sesuai dengan hasil penelitian Lestariyani, Ratu dan Yunianta (2014) 

bahwa tidak ada siswa yang berada pada level 4 dan 5. Kebanyakan siswa 

masih berada pada level 1 dan 2 dalam memecahkan masalah matematik. 

Musa (2016) juga menyatakan bahwa subjek perempuan berkemampuan 

geomatri tinggi (PT) berada ada level 2 pra pengurutan dimana subjek kurang 

memahami hubungan antarbangun dalam membangun definisi yang sesuai 

dengan soal tes pemecahan masalah geometri kelas VIII nomor 5 dimana 

ketiga subjek tidak mampu menjawab. Dalam penelitian Duygu dan Yavas 

(2016) juga menyatakan hal yang sama bahwa Turki pun berada di tingkat 

kemahiran 2 dalam hal literasi matematika.  

Berdasarkan hasil analisis dan wawancara, faktor-faktor yang 

mempengaruhi subjek dalam menyelesaikan soal tes pemecahan masalah 

geometri kelas VIII antara lain kurangnya pemahaman siswa pada materi yang 

ada pada soal, kurang nya persiapan materi atau tidak belajar terlebih dahulu, 

tidak tahu maksud dari soal dan lupa rumus. Hal ini sesuai dengan  seperti 

yang diungkapkan oleh Sumadiasa  (2014) bahwa faktor yang menyebabkan 

siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal geometri luas 
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permukaan dan volume limas, yaitu: (1) kurang teliti menyelesaikan soal, (2) 

kurang terampil menyelesaikan soal, (3) kurang memahami konsep luas 

permukaan dan volume limas, (4) kurangnya pengetahuan prasyarat. 

Dipertegas oleh Mahdayani (2016) bahwa untuk materi geometri kesulitan 

membaca 34,1%, kesulitan pemahaman 35,1%, kesulitan transformasi 51,5%, 

kesulitan keterampilan proses 70,1%, dan kesulitan penarikan kesimpulan 

70,1%. Dipertegas oleh Cahyaningrum (2016)  juga mengungkapkan bahwa 

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.  

Kebanyakan siswa melakukan kesulitan dalam menyelesaikan soal 

geometri  karena tidak mengetahui konsep dari soal. Sedangkan banyak dari 

siswa kurang matang dalam konsep geometri sehingga terjadi kesalahan. Hal 

ini juga diungkapkan oleh Roskawati dkk (2015) yang menyimpulkan 

diantaranya, penyebab kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan 

soal geometri dikarenakan siswa melakukan kesalahan konsep, melakukan 

kesalahan operasi, dan melakukan kesalahan analisis serta tidak mampu 

mengingat kembali konsep atau operasi yang berkaitan dengan materi 

geometri yang telah dipelajari sebelumnya. Sedangkan Ratih, dkk (2013) 

menyatakan bahwa berdasarkan hasil penelitian mengenai faktor–faktor 

penyebab rendahnya penguasaan materi (mencapai 60%). Kesalahan konsep 

dan kurangnya pemahaman materi juga diugkapkan oleh Nurkhasanah dan 

Budi Murtiyasa (2016) dalam hasil penelitiannya diperoleh persentase 

kesalahan konsep 67,77%, kesalahan prosedur 17,27% dan keslahan 

perhitungan 13,95%. Hasil menunjukkan secara kesluruhan siswa lebih 

banyak melakukan kesalahan konsep, faktor yang mempengaruhi adalah siswa 

yang kurang memahami materi yang terdapat dalam soal.  

Banyak siswa yang kesulitan dalam memvisualkan atau 

mendefinisikan bangun sehingga banyak terjadi kesalahan konsep karena 

kurangnaya pemahaman siswa dalam soal. Kesulitan memvisualkan bangun 

inilah yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan, seperti pendapat Nur’Aini 

Muhassanah, dkk (2014) yang menyimpulkan diantaranya keterampilan 
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geometri siswa dalam memecahkan masalah geometri, siswa tingkat pada 

keterampilan visual, hanya dapat menentukan jenis bangun datar segiempat 

berdasarkan penampilan bentuknya.  

Menurut Chairani (2013) yang menemukan bahwa kurangnya 

pemahaman pada konsep geometri di sekolah diduga karena pendekatan dalam 

pembelajaran geometri tidak mempertimbangkan tingkat perkembangan siswa 

dan bahan pembelajaran geometri tidak sesuai dengan tingkat berpikir siswa 

atau konstruksi bahan pelajaran tidak sesuai dengan konstruksi geometri 

formal. Sehingga oleh Komala (2017) mengungkapkan bahwa (1) Untuk 

pembelajaran Matematika diperlukan pengunaan alat peraga geometri; (2) 

pengunaan alat peraga geometri tersebut meningkatkan interaksi belajar 

mengajar; (3) kendalanya keterbatasan waktu, bahan, dan kemampuan siswa; 

(4) rekomendasi: penggunaan alat peraga geometri diharapkan dapat 

diterapkan di Sekolah untuk pembelajaran Matematika. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan dari hasil penelitian ini, bahwa Ditinjau dari level 1 PISA, 

siswa mudah mencapai semua indikator dikarenakan informasi pada 

pertanyaan telah diberikan dengan jelas, sehingga siswa mampu 

menyelesaikan soal secara mudah sesuai instruksi dan stimulus yang 

diberikan. Level 2 PISA, siswa dapat mencapai indikator dengan 

menginterpretasikan dan mengenali situasi dalam konteks pertanyaan, 

memilih informasi yang relevan serta menerapkan algoritma dasar guna 

menarik kesimpulan yang tunggal. Level 3 PISA, siswa dapat mencapai 

indikator dengan melaksanakan prosedur dengan baik, termasuk prosedur 

yang memerlukan keputusan secara berurutan. Siswa juga dapat memilih serta 

menerapkan strategi pemecahan masalah yang sederhana.  Level 4 PISA 

dicapai siswa yang memperoleh skor pada interval  (sedang) 

yaitu pada soal nomor 3 pada pokok bahasan menentukan luas permukaan 

limas. Siswa dapat bekerja secara efektif dengan model yang tersirat dalam 

situasi yang konkret tetapi komplek yang terdapat hambatan-hambatan atau 

membuat asumsi-asumsi. Siswa dapat memilih dan mengabungkan 

representasi yang berbeda termasuk menyimbolkannya dan 
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menghubungkannya dengan situasi nyata. Siswa dapat menggunakan 

perkembangan ketrampilan yang baik dan mengemukakan alasan dan 

pandangan yang fleksibel sesuai dengan konteks. Siswa dapat membangun 

dan mengkomunikasikan penjelasan dan pendapatnya berdasarkan pada 

interpretasi, hasil dan tindakan. Level 5 PISA berhasil dicapai siswa dengan 

interval skor antara  (sedang) pada soal nomor 1 yaitu 

mencari luas permukaan balok. Siswa dapat mengembangkan dan bekerja 

dengan model pada situasi yang komplek, mengidentifikasi kendala dan 

menjelaskan dengan tepat dugaan-dugaan. Siswa memilih, membandingkan 

dan mengevaluasi strategi penyelesaian masalah yang sesuai ketika 

berhadapan dengan situasi yang rumit yang berhubungan dengan 

model tersebut. Siswa bekerja dengan menggunakan pemikiran dan penalaran 

yang luas, serta secara tepat menghubungkan pengetahuan dan ketrampilan 

matematikanya dengan situasi yang dihadapi. Siswa dapat melakukan refleksi 

dari apa yang mereka kerjakan dan mengkomunikasikan interpretasi dan 

penalarannya. Level 6 PISA dicapai oleh siswa dengan skor pada interval 

 (tinggi) yaitu pada soal nomor 1 sampai 4. Siswa dapat 

melakukan konseptualisasi, generalisasi dan menggunakan informasi 

berdasarkan pada investegasi dan modeling pada situasi permasalahan yang 

kompleks. Siswa dapat menghubungkan sumber informasi berbeda dengan 

fleksibel dan menerjemahkannya. Siswa mampu berpikir dan bernalar secara 

matematika. Siswa dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam 

disertai dengan penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan 

strategi dan pendekatan baru dalam menghadapi situasi yang baru. Level 6 

PISA pada soal nomor 4 yaitu  menentukan volume dari sebuah gambar 

berbentuk prisma segitiga berhasil dicapai oleh siswa dengan skor pada 

interval rendah, sedang dan tinggi. Siswa dapat melakukan konseptualisasi, 

generalisasi dan menggunakan informasi berdasarkan pada investegasi dan 

modeling pada situasi permasalahan yang kompleks. Siswa dapat 

menghubungkan sumber informasi berbeda dengan fleksibel dan 

menerjemahkannya. Siswa mampu berpikir dan bernalar secara matematika. 

Siswa dapat menerapkan pemahamannya secara mendalam disertai dengan 
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penguasaan teknis operasi matematika, mengembangkan strategi dan 

pendekatan baru dalam menghadapi situasi yang baru. 

Dari hasil penelitian dan kesimpulan, bahwa bagi siswa tingkat SMP 

sebagian siswa merasa kesulitan dalam menemukan konsep bangun yang ada 

di soal. Dengan kata lain pemahaman konsep geometri siswa masih rendah, 

maka disarankan kepada guru perlu pemantapan kembali tentang konsep 

geometri, khususnya pada materi bangun ruang  perlu adanya fasilitas atau alat 

peraga. 
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