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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan yang terjadi pada siswa dalam 
menyelesaikan soal cerita matematika materi lingkaran kelas VIII SMP Negeri 1 Salatiga tahun ajaran 
2015/2016. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dengan 
strategi penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Subjek penelitian yang digunakan dipilih dengan teknik
purposive sampling, dipilih 6 dari 30 siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Salatiga. Teknik pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi di kelas, metode tes yang meliputi tes tertulis yang 
dilakukan kepada siswa dan metode wawancara dilakukan kepada siswa yang mengalami kesalahan. 

Langkah-langkah dalam analisis data adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 
dan menarik kesimpulan. Pengklasifikasian kesalahan siswa menggunakan tahapan kesalahan 
Kastolan ada 3 yaitu: kesalahan konseptual, kesalahan prosedural dan kesalahan teknik. Kesalahan 
Konseptual yaitu siswa salah dalam penggunaan tanda sama dengan, siswa tidak menemukan rumus 
besar sudut juring dan siswa tidak menemukan rumus panjang lilitan. Kesalahan Prosedural yaitu 
siswa tidak menulis kesimpulan dari jawaban dan siswa tidak mengerjakan soal sesuai dengan 
langkah-langkahnya. Kesalahan Teknik yaitu siswa salah dalam menghitung.

Kata Kunci: analisis, kesalahan siswa, menyelesaikan, soal cerita 

PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu dasar yang terus mengalami perkembangan baik dalam 

segi teori maupun segi penerapannya. Menurut Ruseffendi (1984: 15), “Matematika (ilmu 

pasti) bagi anak-anak pada umumnya merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi, kalau 

bukan pelajaran yang paling dibenci.” Hal ini dikarenakan dalam pembelajaran matematika, 

guru kurang mengkaitkan matematika dengan kenyataan-kenyataan yang ada atau yang biasa 

ditemui siswa dalam lingkungan kehidupan siswa atau pun juga.

Kenyataan yang ada bahwa banyak siswa yang mengeluh dikarenakan sering 

mengalami kesulitan dalam memahami soal-soal matematika sehingga siswa seringkali 

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal yang diberikan. Menurut Malau (1996: 

44), penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain disebabkan kurangnya pemahaman atas

materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari, kurangnya penguasaan bahasa

matematika, keliru menafsirkan atau menerapkan rumus, salah perhitungan, kurang teliti, lupa 

konsep. Kesalahan yang dilakukan siswa dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut mengenai 

sumber kesalahan siswa. Menurut Kastolan dalam Khanifah (2011) disebutkan bahwa jenis-



jenis kesalahan dibedakan menjadi tiga, yakni kesalahan konseptual, kesalahan prosedural dan 

kesalahan teknikal. Kesalahan konseptual apabila siswa tidak menggunakan dan menerapkan 

rumus dengan benar. Kesalahan prosedural apabila langkah-langkah yang digunakan kurang 

tepat sehingga masih menjadi bentuk yang belum sederhana, dan kesalahan teknikal apabila 

kurangnya ketetilian perhitungan atau kesalahan penulisan. 

Pokok bahasan lingkaran adalah salah satu pokok bahasan matematika yang membuat

siswa seringkali melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal, sebagai contoh kesalahan

siswa dalam membuat model matematika dari sebuah soal cerita. Kesalahan-kesalahan itu 

mungkin terjadi karena siswa kurang memahami konsep dasar yang harus dikuasai, 

kurangnya pemahaman siswa terhadap materi lingkaran, kurangnya ketelitian siswa. Selain itu 

dapat pula disebabkan metode mengajar ataupun pengusaan materi dari guru itu sendiri.

Metode mengajar yang diberikan oleh guru dan pengusaan materi dari guru sangat penting 

dalam proses pembelajaran karena jika metode mengajar yang tidak tepat dan pengusaan 

materi yang kurang dari guru maka akan mempengaruhi kelancaran siswa dalam memahami

materi sehingga siswa banyak melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mike Ariyani yang berjudul “Analisis Kesalahan Siswa 

dan Pemberian Scaffolding dalam Menyelesaikan Soal Bentuk Pangkat di SMK Diponegoro 

Salatiga Tahun Ajaran 2014-2015.” Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa peneliti 

menemukan tiga jenis kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal bentuk pangkat, yakni 

kesalahan konseptual, prosedural dan teknikal. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Yana 

Setiyasih yang berjudul “Analisis Kesalahan Dalam Mengerjakan Soal Operasi Hitung 

Bilangan Pecahan Pada Siswa Sekolah Dasar Kelas V Se-Kecamatan Loano Tahun Ajaran 

2011/2012.” Penelitian tersebut didapatkan bahwa dalam menyelesaikan soal operasi hitung 

bilangan pecahan siswa banyak melakukan kesalahan. Kesalahan yang paling banyak 

dilakukan adalah kesalahan konsep dan kesalahan hitung.

Berdasarkan kedua penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan-kesalahan 

yang sering dialami siswa adalah kesalahan dalam konsep dan kesalahan dalam menghitung. 

Kesalahan-kesalahan yang dialami siswa tersebut dapat juga terjadi dalam menyelesaikan soal 

cerita pada materi lingkaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Kesalahan Siswa Berdasarkan Tahapan Kastolan dalam Menyelesaikan Soal 

Cerita Matematika Materi Lingkaran Kelas VIII SMP Negeri 1 Salatiga.”



KAJIAN TEORI

A. Pengertian Matematika

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001: 723), “Matematika adalah ilmu tentang 

bilangan-bilangan, hubungan antar bilangan dan prosedur operasional yang dipergunakan 

dalam penyelesaian masalah mengenai bilangan”. Menurut Johnson and Myklebust dalam 

Mulyono (1999: 252), “Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan sedangkan fungsi teoritisnya 

adalah untuk memudahkan berpikir. Kline dalam Mulyono (1999: 252) juga menyatakan, 

“Matematika merupakan bahasa simbolis dan ciri utamanya adalah penggunaan cara bernalar 

deduktif, tetapi juga tidak melupakan cara bernalar induktif”.

Menurut Russefendi (1988: 23), matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang 

tidak didefinisikan, definisi-definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil di mana dalil-dalil

setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum, karena itulah matematika sering

disebut ilmu deduktif. James dan James (1976) mengatakan matematika adalah ilmu tentang

logika, mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu

dengan lainnya. Matematika terbagi dalam tiga bagian besar yaitu aljabar, analisis dan

geometri, tetapi ada pendapat yang mengatakan bahwa matematika terbagi menjadi empat

bagian yaitu aritmatika, aljabar, geometris dan analisis dengan aritmatika mencakup teori

bilangan dan statistika.

Johnson dan Rising dalam Russefendi (1972) mengemukakan matematika adalah pola 

berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis, matematika itu adalah bahasa yang 

menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas dan akurat representasinya 

dengan simbol dan padat, lebih berupa bahasa simbol mengenai ide daripada mengenai bunyi. 

Matematika adalah pengetahuan struktur yang terorganisasi, sifat-sifat dalam teori-teori 

dibuat secara deduktif berdasarkan kepada unsur yang tidak didefinisikan, aksioma, sifat atau 

teori yang telah dibuktikan kebenarannya adalah ilmu tentang keteraturan pola atau ide, dan 

matematika itu adalah suatu seni, keindahannya terdapat pada keterurutan dan 

keharmonisannya.

Soedjadi (2000: 11) mengemukakan beberapa definisi matematika, yaitu:

1. Matematika adalah cabang pengetahuan eksak dan terorganisasi secara sistematis

2. Matematika adalah pengetahuan tentang bilangan dan kalkulasi

3. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logis dan berhubungan dengan 

bilangan.



4. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah ruang dan 

bentuk.

5. Matematika adalah pengetahuan tentang struktur-struktur yang logis.

6. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan yang ketat.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, matematika adalah pengetahuan tentang bilangan 

yang menggunakan simbol-simbol dengan struktur-struktur dan penalaran logis dalam 

menyelesaikan masalah melalui penalaran deduktif tetapi juga tidak melupakan cara bernalar 

induktif.

B. Tipe-Tipe Kesalahan

Penyebab kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal matematika menurut 

Suhertin (dalam Lisca, 2012) dikarenakan siswa tidak menguasai bahasa, contohnya siswa 

tidak paham dengan pertanyan dalam soal matematika, siswa tidak memahami arti kata, siswa 

tidak menguasai konsep dan kurang menguasai teknik berhitung. Lerner (1988) 

mengemukakan berbagai kesalahan umum yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan 

tugas-tugas matematika, yaitu kurangnya pengetahuan tentang simbol, kurangnya pemahaman 

tentang nilai tempat, penggunaan proses yang keliru, kesalahan perhitungan, dan tulisan yang 

tidak dapat dibaca sehingga siswa melakukan kekeliruan karena tidak mampu lagi membaca 

tulisannya sendiri.

Menurut Sukirman, kesalahan merupakan penyimpangan terhadap hal yang benar yang 

sifatnya sistematis, konsisten, maupun insidental pada daerah tertentu. Menurut Rahmat 

Basuki: 2006, kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal-soal adalah kesalahan konsep, 

kesalahan operasi dan kesalahan ceroboh, dengan kesalahan dominan adalah kesalahan 

konsep. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kesalahan adalah suatu bentuk 

penyimpangan terhadap jawaban yang sebenarnya yang bersifat sistematis. Menurut Malau 

(1996: 44), penyebab kesalahan yang sering dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

matematika dapat dilihat dari beberapa hal antara lain disebabkan kurangnya pemahaman atas

materi prasyarat maupun materi pokok yang dipelajari, kurangnya penguasaan bahasa

matematika, keliru menafsirkan atau menerapkan rumus, salah perhitungan, kurang teliti atau

lupa konsep. 

Hiebert dan Lefvre (Mahmuda, 2011: 13) menyatakan bahwa

“Conceptual knowledge is characterize most clearly as knowledge that rich 
inrelationship. It can be thought of as connected web of knowledge, a networkin 
which the linking relationships are as prominent as the discrete pieces of
information.”



Menurut pendapat di atas, bahwa pengetahuan konseptual adalah suatu pengetahuan 

yang kaya akan hubungan-hubungan. Hubungan ini meliputi bagian-bagian dari pengetahuan

sehingga semua potongan informasi terkait pada suatu jaringan.

Pengembangan pengetahuan konseptual menurut Hiebert dan Lefvre (Mahmuda, 2011: 

13) dicapai dengan pembentukan hubungan-hubungan antara bagian-bagian informasi. 

Sejalan dengan itu, (Suherman dkk, 2001: 5) menyatakan bahwa konsep-konsep matematika 

tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis dan sistematis mulai dari konsep yang paling 

sederhana sampai pada konsep yang paling kompleks. Hal ini artinya bahwa di dalam 

matematika terdapat konsep prasyarat dimana konsep ini sebagai dasar untuk memahami 

suatu topik atau konsep selanjutnya. 

Hiebert dan Lefvre (Mahmuda, 2011: 13) menyatakan bahwa

“Procedural knowledge is made up of two distinct part. One part is composed of 
the formal language, or symbol representation system, of mathematic. The other 
part consist of the algorithms. Or rules, for completing mathematical tasks.”

Dari pendapat Hiebert dan Lefvre, dapat dipahami bahwa pengetahuan prosedural 

terdiri dari dua bagian yang berbeda. Salah satu bagian tersusun dari bahasa formal atau

simbol-simbol yang mempresentasikan sistem dari matematika. Pada bagian yang lain terdiri 

dari urutan kaidah atau aturan, algoritma-algoritma atau langkah-langkah yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal matematika.

Kastolan (dalam Satiti, 2014) membedakan jenis kesalahan menjadi 3 yakni kesalahan

konseptual, kesalahan procedural dan kesalahan teknik. Kesalahan konsep adalah kesalahan 

yang dilakukan siswa dalam menafsirkan istilah, konsep, dan prinsip. Atau salah dalam 

menggunakan istilah, konsep dan prinsip. Indikator kesalahan konseptual adalah sebagai 

berikut: a) salah dalam menentukan rumus atau teorema atau defenisi untuk menjawab suatu 

masalah; b) penggunaan rumus, teorema, atau definisi yang tidak sesuai dengan kondisi 

prasyarat berlakunya rumus, teorema, atau definisi tersebut dan c) tidak menuliskan rumus, 

teorema atau definisiuntuk menjawab suatu masalah. Kesalahan prosedural adalah kesalahan 

dalam menyusun langkah-langkah yang hirarkis sistematis untuk menjawab suatu masalah.

Indikator kesalahan prosedural adalah sebagai berikut: a) ketidakhirarkisan langkah-langkah 

dalam menyelesaikan masalah-masalah; b) kesalahan atau ketidakmampuan memanipulasi 

langkah-langkah untuk menjawab suatu masalah. Kesalahan teknik adalah kesalahan dalam 

menghitung untuk menjawab suatu masalah.



C. Masalah Penyelesaian Soal Cerita

Soal cerita merupakan salah satu bentuk soal yang menyajikan permasalahan yang 

terkait dengan kehidupan sehari-hari dalam bentuk cerita. Dalam matematika, soal cerita 

banyak terdapat dalam aspek penyelesaian masalah, dimana dalam menyelesaikannya siswa 

harus mampu memahami maksud dari permasalahan yang akan diselesaikan, dapat menyusun 

model matematikanya serta mampu mengaitkan permasalahan tersebut dengan materi

pembelajaran yang telah dipelajari sehingga dapat menyelesaikannya dengan menggunakan 

pengetahuan yang telah dimiliki.

Dalam menyelesaikan soal cerita, terlebih yang berupa soal uraian, siswa diharapkan 

dapat menuliskan serta menjelaskan secara runtut proses penyelesaian masalah yang diberikan 

dengan cara memilih dan mengidentifikasi kondisi dan konsep yang relevan, mencari 

generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian dan mengorganisasi keterampilan yang telah 

dimiliki sebelumnya.

Keterampilan siswa dalam menyelesaikan soal cerita terutama yang berkaitan dengan 

aspek pemecahan masalah sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Dengan 

menggunakan pola berpikir yang sama, siswa akan terlatih untuk dapat mengambil keputusan 

atas masalah apapun yang siswa hadapi dengan terlebih dahulu mengumpulkan informasi 

yang relevan, menganalisanya dan mengevaluasi keputusan yang telah diambil.

Polya dalam Herman Maier (1985: 81) mengatakan bahwa dalam proses pemecahan 

masalah soal cerita terdapat empat tahap utama yaitu; a) pemahaman soal, b) pemikiran suatu 

rencana, c) pelaksanaan rencana dan d) peninjauan kembali. Dari uraian tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa langkah-langkah yang digunakan dalam menyelesaikan soal cerita adalah 

sebagai berikut.

a. Memahami masalah atau soal yang akan diselesaikan

Langkah ini dimulai dengan aktivitas siswa untuk membaca soal sampai akhirnya dapat 

menyebutkan apa yang diketahui dan apa yang akan dicari, ditanyakan ataupun yang 

akan diselesaikan dalam soal tersebut. 

b. Merumuskan penyelesaian masalah

Langkah ini berkaitan dengan bagaimana siswa dapat mentransfer hasil yang telah 

diperoleh dari langkah pertama ke dalam model matematika yang sesuai serta 

mengaitkannya dengan materi yang telah dipelajari untuk menentukan langkah 

penyelesaian yang benar. 



c. Melakukan langkah penyelesaian masalah

Langkah penyelesaian masalah dilakukan dengan menguraikan proses penyelesaian 

masalah yang telah dirumuskan dalam langkah dua. 

d. Evaluasi/memeriksa kembali hasil pengerjaan soal

Langkah terakhir yang berupa evaluasi, berhubungan dengan bagaimana siswa dapat 

menerjemahkan hasil penyelesaian yang berupa model ataupun kalimat matematika ke 

dalam permasalahan yang pertama dicari dalam soal yang diselesaikan. 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif diskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif 

karena mengungkapkan, menganalisis, dan memberi gambaran tentang kesalahan yang 

dialami siswa kelas VIII SMP N 1 Salatiga dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

materi lingkaran. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII A berjumlah 30 siswa, yang 

kemudian dipilih 6 siswa yang diambil dengan teknik purporsive sampling untuk 

diwawancarai. Alasan 6 siswa tersebut dipilih karena mereka mendapatkan nilai paling rendah.

Peneliti menggunakan tes dan wawancara dalam pengumpulan data. Tes ini digunakan 

untuk mengumpulkan data mengenai kesalahan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal 

cerita matematika pada materi lingkaran. Tes dalam penelitian ini memuat soal 5 uraian yang

telah divalidasi dahulu oleh dua dosen dan satu guru. Setelah diberikan tes dan dikoreksi, 

peneliti memberikan penskoran dan mengambil 6 siswa yang dipilih sesuai dengan kategori 

yang diinginkan peneliti. Kemudian 6 siswa tersebut akan diwawancari mengenai hasil 

jawaban tes yang mereka kerjakan.

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif (Miles 

dan Huberman 1984; 15-21 ), yaitu: a) pengumpulan data; data dikumpulkan melalui tes dan 

wawancara, b) reduksi data; mengelompokkan data sesuai dengan fokus tema yang diambil 

oleh peneliti, c) penyajian data; mengelompokkan data sesuai dengan kelompok dan disusun 

dengan kategori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang 

dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi, 

dan d) penarikan kesimpulan/verifikasi; verifikasi data dilakukan sejak pertama memasuki 

lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan 

mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, 

hipotetsis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.



HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun instrumen penelitian dalam bentuk tes uraian

yang berjumlah 5 butir soal yang dilengkapi dengan rubrik penilaian. Berdasarkan hasil 

jawaban tes/soal uraian pada materi lingkaran yang dikerjakan oleh siswa kelas VIII A yang 

dalam penelitian ini dijadikan subjek penelitian, peneliti memperoleh data yang akan nantinya 

dianalisis. Setelah data dianalisis, diketahui bahwa kesalahan yang dialami oleh siswa terdapat 

3 tipe kesalahan yaitu kesalahan konsep, kesalahan prosedural dan kesalahan teknik. Berikut 

adalah diagram kesalahan yang dialami oleh siswa kelas VIII A.

Diagram 1. Kesalahan-kesalahan yang dialami siswa

Kesalahan Konsep

Kesalahan Konseptual yaitu siswa salah dalam penggunaan tanda sama dengan, siswa 

tidak menemukan rumus besar sudut juring dan siswa tidak menemukan rumus panjang lilitan.

Contoh kesalahan dimana siswa salah dalam penggunakan tanda sama dengan:

- Subyek 04 

Siswa tidak menuliskan rumus panjang busur yang harus 

dipakai tetapi siswa menggunakan perbandingan untuk 

menyelesaikan soal tersebut namun siswa salah dalam 

penggunaan tanda sama dengan. Hal ini dikarenakan 

siswa salah mengartikan penggunaan tanda sama dengan.
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Contoh kesalahan dimana siswa tidak menemukan rumus besar sudut juring:

- subyek 23

Siswa tidak menemukan rumus besar 

sudut juring untuk mengerjakan soal. Hal

dikarenakan siswa lupa rumus besar sudut 

juring menyebabkan siswa tidak bisa 

menyelesaikan soal tersebut.

Contoh kesalahan dimana siswa tidak menemukan rumus panjang lilitan:

- Subyek 21

Siswa tidak menemukan rumus panjang lilitan 

untuk mengerjakan soal, hal ini menyebabkan 

siswa tidak dapat mengerjakan soal dengan 

benar.

Kesalahan Prosedural

Kesalahan prosedural yang terjadi pada jawaban siswa yaitu kesalahan dimana siswa 

tidak menjawab soal sesuai dengan langkah-langkahnya.

Contoh kesalahan dimana siswa tidak menjawab soal sesuai dengan langkah-langkahnya:

- subyek 22 

Siswa menemukan rumus panjang lilitan 

untuk mengerjakan soal tetapi siswa lebih 

memilih menggunakan cara dengan 

mencoba memasukan angka satu per satu 

hal ini dikarenakan siswa hanya 

mengetahui cara tersebut untuk 

menyelesaikan soal tersebut.

Kesalahan Teknik

Kesalahan teknik yang terjadi pada jawaban siswa yaitu kesalahan dimana siswa salah 

dalam menghitung.



Contoh kesalahan dimana siswa salah dalam menghitung:

- subyek 16

Siswa mengalami kesalahan dalam menghitung angka, 

hal ini dikarenakan siswa tidak teliti dalam 

menghitung perkalian dan tidak mengecek kembali 

jawabannya menyebabkan siswa salah dalam 

menjawab soal.

- subyek 17

Siswa mengalami kesalahan dalam menghitung angka, hal ini dikarenakan siswa tidak teliti 

dalam menghitung perkalian silang dan tidak mengecek kembali jawabannya menyebabkan 

siswa salah dalam menjawab soal.

PENUTUP

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan pada siswa kelas VIII A SMP N 1 

Salatiga ditemukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal

tentang materi lingkaran yaitu kesalahan konseptual, kesalahan procedural dan kesalahan 

teknik (menurut tahapan kesalahan kastolan). Kesalahan Konseptual yaitu siswa salah dalam 

penggunaan tanda sama dengan, siswa tidak menemukan rumus besar sudut juring dan siswa 

tidak menemukan rumus panjang lilitan. Kesalahan Prosedural yaitu siswa tidak mengerjakan 

soal sesuai dengan langkah-langkahnya. Kesalahan Teknik yaitu siswa salah dalam 

menghitung.



Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyarankan supaya guru hendaknya tidak 

hanya menekankan pada latihan soal tetapi lebih ditekankan pada pemahaman konsep tentang 

lingkaran, terutama pada materi luas juring, panjang busur dan panjang lilitan. Perlu juga 

ditekankan dalam hal cara memperoleh rumus sehingga siswa tidak hanya sekedar menghafal 

tapi benar-benar memahami konsep rumus tersebut. Kemudian penggunaan alat peraga sangat 

penting agar siswa tidak terpaku pada gambar tetapi dapat membayangkan bentuk nyata dari 

apa yang disampaikan oleh guru. Dalam belajar pula, hendaknya siswa tidak hanya 

menghafalkan rumus tetapi lebih berusaha untuk memahami konsep. Selain itu, siswa harus 

lebih banyak latihan soal dan berhati-hati dalam membaca soal serta menghitung. Siswa tidak 

hanya harus mengerti tetapi juga memahami apa yang penjelasan guru tetang materi lingkaran.
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