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ANALISIS KEMAMPUAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

MATEMATIKA KONTEN LINGKARAN DITINJAU DARI LANGKAH 

PEMECAHAN MASALAH POLYA PADA SISWA KELAS VIII SMP 

NEGERI 04 BANJARNEGARA TAHUN AJARAN 2020/2021 

 

Abstrak 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika ditinjau dari metode penyelesaian masalah 

polya dengan konten bangun datar lingkaran. Penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif yang melibatkan 11 siswa kelas VIII SMP N 04 Banjarnegara. 

Teknik pengumpulan data melalui tes tertulis, dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi dalam keabsahan datanya, dalam penelitian ini 

triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik Analisis data penelitian dengan 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil pada penelitian ini 

menunjukkan kemampuan  siswa dalam menyelesaikan soal cerita konten lingkaran 

ditinjau dari penyelesaian masalah polya menurut Alcaci, yaitu: 1) Memahami 

Masalah 69,39 %, 2) Menyusun Rencana Penyelesaian 58,33%, 3) Melaksanakan 

Rencana Penyelesaian 80,68 %, 4) Memeriksa Kembali Hasil Penyelesaian 6,82 %. 

Hasil tersebut menunjukan bahwa pada indikator memahami masalah baik siswa 

dengan kriteria tinggi dan sedang rata-rata sudah memenuhi, sedangkan siswa dengan 

kriteria rendah masih kurang. Hampir seluruh siswa masih kurang pada indikator 

menyusun rencana penyelesaian, hanya sebagian saja yang sudah baik. Pada 

indikator melaksanakan rencana penyelesaian, baik siswa dengan kemampuan tinggi, 

sedang maupun rendah mampu melaksanakan dengan baik, pada indikator 

memeriksa kembali hasil penyelesaian, siswa di semua kategori cenderung 

mengabaikan dan tidak melaksanakan. Kebanyakan dari siswa belum mampu 

menyelesaikan permasalahan dengan metode polya, terutama pada indikator 

memeriksa kembali hasil penyelesaian. 

 

Kata kunci : Pemecahan Masalah, Matematika, Langkah Polya 

 

 

Abstract 

 

This study aims to describe the students' ability to solve mathematical problems in 

terms of the polya problem solving method with the content of a flat circle. This 

research is a qualitative descriptive study involving 11 grade VIII students of SMP 

N 04 Banjarnegara. Data collection techniques through written tests, and interviews. 

This study uses triangulation techniques in the validity of the data, in this study the 

triangulation used is the triangulation of research data analysis techniques with data 

reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study 
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indicate the ability of students to solve story problems with circle content in terms of 

solving polya problems according to Alcaci, namely: 1) Understanding the problem 

69.39%, 2) Preparing a Completion Plan 58.33%, 3) Implementing a Completion 

Plan 80.68 %, 4) Rechecking the Settlement Results 6.82%. These results indicate 

that the indicators of understanding the problem both students with high and medium 

criteria on average have met, while students with low criteria are still lacking. Almost 

all students are still lacking in indicators of compiling a completion plan, only some 

are already good. In the indicators of implementing the completion plan, both 

students with high, medium and low abilities were able to carry out well, on the 

indicator of re-examining the completion results, students in all categories tended to 

ignore and did not implement. Most of the students have not been able to solve 

problems using the polya method, especially on the indicator of checking the results 

of the completion. 

 

Keywords: Problem Solving, Math, Polya steps 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Menurut Sundayana (2016) Pemecahan masalah merupakan kegiatan manusia yang 

memadukan beberapa konsep serta aturan yang pernah diperoleh sebelumnya, dan 

tidak sebagai suatu keterampilan dasar, Pemecahan masalah merupakan hal yang 

penting untuk belajar matematika, dengan terbiasanya siswa dihadapkan dengan 

masalah yang dihadapi pada saat belajar matematika, maka siswa tersebut akan 

terbiasa menggunakan pola pikirnya sehingga dapat membantu keberhasilan orang 

tersebut untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Menurut Hidayat & Sariningsih (2018) mengatakan bahwa 

dalam pembelajaran matematika, pemecahan masalah merupakan inti pembelajaran 

yang merupakan kemampuan dasar dalam proses pembelajaran. 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 04 Banjarnegara kelas VIII. Sebagian 

besar siswa masih mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal cerita pada 

materi lingkaran, kondisi ini juga dialami oleh siswa SMP Negeri 04 Banjarnegara. 

Hal tersebut dibuktikan dengan rata - rata nilai penilaian akhir semester (PAS) siswa 

kelas VIII B pada mata pelajaran matematika masih dibawah kriteria ketuntasan 

minimal (KKM). Rendahnya nilai PAS siswa kelas VIII B SMP Negeri 04 

Banjarnegara tidak lepas dari banyaknya kesalahan - kesalahan yang dilakukan 

ketika mengerjakan tes, salah satunya pada  mata pelajaran matematika yang 

didalamnya terdapat materi lingkaran. Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik 
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yang berjarak sama terhadap satu titik tertentu. Titik tertentu itu adalah titik yang 

berada tepat di tengah lingkaran yang sering disebut titik pusat lingkaran. Salah satu 

cara untuk mengurangi kesalahan siswa dalam mengerjakan soal adalah dengan 

mengetahui kesalahan - kesalahan yang dilakukan oleh siswa melalui langkah polya. 

Satu satu manfaat pemecahan masalah Polya adalah menjadikan siswa berhati-

hati dalam mengenali tahap-tahap yang sesuai dengan proses pemecahan masalah. 

Adapun penjabaran dari keempat langkah-langkah Polya yang digunakan sebagai 

landasan dalam memecahkan masalah adalah sebagai berikut: 1) Pemahaman 

Masalah, siswa harus dapat memahami kondisi soal atau masalah yang ada pada soal 

tersebut; 2) Perencanaan penyelesaian, siswa harus dapat memikirkan langkah-

langkah apa saja yang penting dan saling menunjang untuk dapat memecahkan 

masalah yang dihadapinya; 3) Pelaksanaan rencana, siswa harus dapat membentuk 

sistematika soal yang lebih baku, dalam arti rumus-rumus yang akan digunakan 

sesuai dengan yang dibutuhkan pada soal. 4) Peninjauan kembali, siswa harus 

meninjau atau memeriksa kembali langkah pemecahan masalah yang digunakan.  

Berdasarkan penelitian Leni Marlina (2013) disimpulkan bahwa penerapan 

langkah Polya yang dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam menyelesaikan 

soal cerita keliling dan luas persegipanjang di kelas VII A SMP Negeri 19 Palu yaitu 

memahami masalah, membuat perencanaan, melaksanakan rencana, dan melihat 

kembali pada solusi yang lengkap dipaparkan sebagai berikut: (1) memahami 

masalah, (2) membuat perencanaan, (3) melaksanakan rencana, dan (4) melihat 

kembali pada solusi yang lengkap. 

Dari latar belakang diatas, penulis telah melakukan penelitian di SMP Negeri 

04 Banjarnegara pada siswa kelas VIII, sehingga judul skripsi ini adalah “Analisis 

Kemampuan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika Konten Lingkaran 

ditinjau dari Langkah Pemecahan Masalah Polya pada siswa kelas VIII SMP Negeri 

04 Banjarnegara Tahun Ajaran 2020/2021”. Skripsi ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan kemampuan siswa kelas VIII SMP Negeri 04 Banjarnegara dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi lingkaran. 

 

2. METODE 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Siyoto & Sodik (2015: 

12) menyatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitin yang 
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menekankan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran 

pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu - individu yang ditujukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan 

dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan 

fenomena yang lain. 

Sebelum melaksanakan penelitian, terlebih dahulu peneliti menyusun 

instrument penelitian berupa soal tes beserta kunci jawaban, kisi-kisi dan indikator 

pemecahan masalah polya.  Peneliti mengajukan instrumen penelitian yang telah 

dibuat kepada validator yang merupakan guru matematika yang mengampu kelas 

delapan di SMPN 04 Banjarnegara. Adapun hasil dari uji validitas dari guru 

matematika di SMPN 04 Banjarnegara menyatakan bahwa soal tes sesuai dengan 

kriteria dan dapat digunakan sebagai instrument penelitian. 

Narasumber untuk wawancara akan diambil dari hasil tes tertulis dengan 

kategori tinggi, sedang, rendah. Untuk menentukan narasumber, peneliti memeriksa 

terlebih dahulu hasil pengerjaan tes tertulis oleh siswa, dari daftar nilai dan nilai rata-

rata semua siswa, peneliti memperoleh Standar Deviasi yang dapat digunakan untuk 

menentukan batasan kategori serta memilih dua siswa dengan kategori tinggi, dua 

siswa dengan kategori sedang dan dua siswa dengan kategori rendah. 

2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi: 

2.1.1 Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara 

lisan pula (Sutama: 2019, 113). Peneliti melakukan wawancara untuk 

mengetahui kesulitan setiap peserta didik dalam menyelesaikan 

masalah khususnya soal matematika bangun datar lingkaran. 

2.1.2 Teknik Tes 

Tes merupakan salah satu instrument alat ukur dalam pendidikan. 

Sebagai instrument, tes dapat dibedakan dari instrument nontes karena 

tes mengukur penampilan maksimum 33 sedangkan nontes mengukur 

penampilan tipikal (Purwanto: 63-64). Dalam penelitian ini tes 

digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah melalui metode polya pada soal bangun datar 
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lingkaran. 

2.1.3 Teknik Dokumentasi 

Menurut Sutama (2019: 116) dokumentasi atau dokumen adalah 

sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa 

sumber tertulis, film, gambar (foto), dan karya-karya monumental, 

yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Pada 

penelitian ini dokumentasi yang diperoleh yaitu lembar jawab siswa 

serta proses pada saat pengambilan data. 

2.2 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

analisis data model interaktif, yaitu penelitian kualitatif tidak dimulai dari 

deduksi teori tetapi dimulai dari fakta empiris. Peneliti terjun ke lapangan, 

mempelajari, menganalisis, menafsirkan dan menarik kesimpulan dari 

fenomena yang ada di lapangan (Siyoto & Sodik, 2015: 121). Peneliti 

memperoleh data dari lapangan, peneliti harus menganalisis data tersebut 

sehingga menemukan makna, dan makna tersebut menjadi sebuah hasil 

penelitian. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan patokan dalam pengukuran berupa indikator-indikator 

dalam kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan ditinjau dari metode 

penyelesaian polya. Berdasarkan tingkat kemampuan tersebut, peneliti akan 

memaparkan pembahasan sebagai berikut : 

3.1 Siswa dengan Kemampuan Tinggi 

Subjek penelitian pada kelompok siswa dengan kemampuan tinggi terdiri 

atas S1 dan S2.  Subjek 1 (S1) dapat melalui 3 tahapan polya walaupun masih 

ada 1 tahap tidak dilakukan, S1 dapat dikatakan cukup dalam menyelesaikan 

permasalahan menggunakan metode polya. Subjek 2 (S2) dapat melalui 4 

tahapan polya walaupun masih ada beberapa yang tidak dilaksanakan, S2 dapat 

dikatakan cukup dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode 

polya. Dapat disimpulkan subjek berkemampuan tinggi mampu melaksanakan 

semua tahapan permasalahan polya.  

Pada gambar di bawah ini bukti jawaban soal nomor 1 yang dikerjakan oleh 
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S1. 

 

Gambar 1. Hasil Pekerjaan S1 nomor 1 

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan subjek S1 sebagai 

berikut: 

P : “dari permasalahan pertama apa saja informasi yang kamu 

dapatkan ?” 

S1 : “jari-jari roda mobil 35 cm roda mengggelinding sebanyak 400 kali 

ditanyakan Panjang lintasan.” 

P : “apakah kamu tau langkah dalam mencari panjang lintasan ?” 

S1 : “dengan menghitung keliling kemudian kalikan 400.” 

P : “dapatkah kamu menyelesaikan langkah yang kamu rencankan ?” 

S1 : “bisa, kan tinggal masukan yang diketahui kedalam rumus.” 

P : “apakah kamu yakin dan tidak perlu melakukan pengecekan 

kembali hasil pekerjaanmu ?” 

S1 : “ga usah lah, jadi lama” 

Hasil analisis tersebut sejalan dengan hasil penelitian Nurmalasari (2016) 

yang menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan tingkat berfikir tinggi 

dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan lebih memilih menggunakan 

tahapan pemecahan masalah polya. Meskipun ada beberapa langkah dari tahapan 

polya yang tidak dituliskan, mereka tetap mampu menyelesaikan permasalahan 

dengan tepat. Hal ini dikarenakan mereka tidak ingin menuliskan cara 

pengerjaannya dua kali. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan hasil penelitian 

dari Sari, Yurizka Melia (2012) yang menyatakan siswa berkemampuan tinggi 

memiliki kategori baik dalam pemecahan masalah. 

3.2 Siswa dengan Kemampuan Sedang 

Subjek penelitian pada kelompok siswa dengan kemampuan sedang terdiri 

atas S3 dan S4. Subjek 3 (S3) dapat melalui 4 tahapan polya walaupun masih ada 

beberapa yang tidak dilaksanakan, S3 dapat dikatakan cukup dalam 

menyelesaikan permasalahan menggunakan metode polya. Subjek 4 (S4) dapat 

melalui 4 tahapan polya walaupun masih ada beberapa yang tidak dilaksanakan, 
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S4 dapat dikatakan cukup  dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan 

metode polya. Dapat disimpulkan subjek berkemampuan sedang cenderung 

mampu melaksanakan semua tahapan permasalahan polya.  

Pada gambar di bawah ini bukti jawaban soal nomor 2 yang dikerjakan oleh 

S3. 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan S3 nomor 2 

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan subjek S3 sebagai 

berikut: 

P : “dari permasalahan kedua apa saja informasi yang kamu dapatkan 

?” 

S3 : “ada lingkaran, jari-jarinya 21 meter, dicari luas setengah 

lingkaran.” 

P : “apakah kamu tau langkah dalam mencari luas yang ditanyakan ?” 

S3 : “tau, luas lingkaran dikali setengah.” 

P : “dapatkah kamu menyelesaikan langkah yang kamu rencankan ?” 
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S3 : “sebisanya.” 

P : “apakah kamu yakin dan tidak perlu melakukan pengecekan 

kembali hasil pekerjaanmu ?” 

S3 : “tidak perlu.” 

Hasil penelitian ini sesuai dengan deskripsi Nurmalasari (2016), dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan tingkat 

berfikir sedang lebih baik dari pada siswa yang memiliki kemampuan tingkat 

berfikir rendah dalam memecahkan masalah. Dalam penelitiannya juga 

menemukan bahwa siswa berkemampuan sedang memiliki tingkat kemampuan 

operasi hitung siswa sudah sangat baik. Sejalan dengan hasil penelitian ini, Sari, 

Yurizka Melia (2012) berpendapat bahwa siswa berkemampuan sedang 

dikatakan cukup dalam pemecahan masalah dikarenakan subjek menyebutkan 

apa yang diketahui dari masalah walaupun tidak menuliskan jawabannya pada 

lembar jawaban. 

3.3 Siswa dengan Kemampuan Rendah 

Subjek penelitian pada kelompok siswa dengan kemampuan rendah terdiri 

atas S5 dan S6. Subjek 5 (S5) mampu menyajikan urutan langkah penyelesaian 

yang benar serta mengarah pada jawaban yang benar dan melaksanakan prosedur 

yang benar serta menghasilkan jawaban yang benar, walaupun masih ada 

beberapa yang kurang tepat, S5 dapat dikatakan kurang dalam menyelesaikan 

permasalahan menggunakan metode polya. Subjek 6 (S6) tidak dapat 

melaksanakan semua tahapan penyelesaian polya, S6 dapat dikatakan sangat 

kurang dalam menyelesaikan permasalahan menggunakan metode polya. Dapat 

disimpulkan subjek berkemampuan rendah tidak mampu melaksanakan semua 

tahapan permasalahan polya. 

Pada gambar di bawah ini bukti jawaban soal nomor 3 yang dikerjakan oleh 

S5. 
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Gambar 3. Hasil Pekerjaan S5 nomor 3 

Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan subjek S5 sebagai 

berikut: 

P : “dari permasalahan ketiga apa saja informasi yang kamu dapatkan 

?” 

S5 : “jari-jari 30 cm, berputar sebanyak 100 kali, tentukan diameter 

keliling dan jarak.” 

P : “kenapa tidak dituliskan ?” 

S5 : “menghemat tempat.” 

P : “apakah kamu tau langkah dalam mencari diameter, keliling dan 

jarak yang ditanyakan ?” 

S5 : “tau, untuk mencari diameter jari-jari kali dua, keliling diameter 

kali phi kemudian mencari panjang lintasan keliling dikalikan 

banyak putaran.” 

P : “dapatkah kamu menyelesaikan langkah yang kamu rencankan ?” 

S5 : “bisa, masukan yang diketahui ke dalam rumusnya.” 



10 

 

P : “apakah kamu yakin dan tidak perlu melakukan pengecekan 

kembali hasil pekerjaanmu ?” 

S5 : “tidak perlu.” 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Nurmalasari (2016) yang 

menyatakan bahwa siswa yang memiliki kemampuan tingkat berfikir rendah 

belum memahami permasalahan dan belum mampu mengubah suatu masalah 

kedalam bentuk matematika lebih cenderung mengoperasikan semua angka yang 

telah ada dalam permasalahan. Hasil penelitian ini juga sesuai dengan penelitian 

dari Sari, Yurizka Melia (2012) yang menyatakan siswa berkemampuan rendah 

memiliki kategori kurang dalam pemecahan masalah dikarenakan subjek 

berkemampuan rendah hanya sekedar membaca soal. 

 

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa : 

a. Siswa mampu memahami masalah pada soal matematika konten lingkaran. 

Dibuktikan dengan siswa yang memiliki kemampuan tinggi dan sedang mampu 

memahami masalah dari soal yang diberikan dengan menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanyakan, namun siswa dengan kemampuan rendah tidak dapat 

melalui tahapan memahami masalah dengan baik. 

b. Siswa mampu dalam menyusun rencana penyelesaian masalah pada soal 

matematika konten lingkaran. Dibuktikan dengan siswa yang memiliki 

kemampuan tinggi dan sedang mampu menyusun rencana rencana penyelesaian 

masalah meskipun terdapat sedikit kesalahan di beberapa permasalahan, 

sementara siswa dengan kemampuan rendah sudah dapat dikatakan mampu 

dalam menyusun rencana penyelesaian masalah meskipun masih banyak 

kesalahan penulisan. 

c. Siswa mampu dalam melaksanakan rencana penyelesaian masalah pada soal 

matematika konten lingkaran. Siswa dengan kemampuan tinggi dan sedang 

mampu menyelesaikan permasalahan dari rencana penyelesaian masalah yang 

sudah ditulis sebelumnya, namun siswa dengan kemampuan rendah cenderung 

tidak mampu menyelesaikan permasalahan dikarenakan rencana yang mereka 

tulis tidak sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. 

d. Siswa dalam mengevaluasi hasil dan penyelesaian masalah pada soal matematika 
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konten lingkaran. Dibuktikan dengan Sebagian siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi mampu melalui tahap mengevaluasi namun ada yang tidak melakukan 

evaluasi terhadap hasil penyelesaian, sementara siswa dengan kemampuan 

sedang mampu mengevaluasi hasil dari pemecahan masalah yang dihadapi, sama 

halnya dengan siswa dengan kemampuan rendah yang menuliskan hasil 

pengecekan ulang penyelesaian meskipun kurang tepat. 
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