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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tujuan penyelenggaraan program sarjana bertujuan untuk menciptakan 

lulusan yang memiliki kemampuan penguasaan konsep dan menerapkan keahlian 

tertentu. Oleh karena itu, setiap lulusan dari Perguruan Tinggi harus memiliki 

kemampuan yang sesuai dengan program studi yang telah ditempuhnya. Dengan 

memiliki kemampuan menerapkan keahliannya menandakan pemikiran 

berdasarkan pada pola-pola permasalahan serta keterampilan motorik yang tinggi, 

sehingga perlu  diberikan pengalaman lapangan dalam kualitas dan kuantitas yang 

tinggi tak terkecuali di program studi pendidikan matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

 Tujuan program sarjana Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Malang disiapkan untuk menjadi calon-calon sarjana yang akan 

menjadi pengajar yang profesional. Mereka diharapkan memiliki kemampuan dan 

keahlian kompetensi keguruan atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih 

tinggi. Oleh karena hal itu para calon sarjana tersebut perlu dibekali dengan 

penguasaan konsep yang baik dan benar agar tidak terjadi kecenderungan untuk 

melakukan kesalahan pemelajaran konsep berbagai mata pelajaran matematika 

yang nantinya akan mereka ajarkan kepada anak didik mereka ketika mereka 

mengajar nantinya. Kesalahan pemahaman konsep yang terjadi begitu lama akan 

menyebabkan sulitnya peserta didik diberikan pemahaman baru mengenai konsep 

yang salah tersebut. Hal ini melingkupi konsep penalaran, konsep pemahaman 

simbol, dan penguasaan konsep keabstrakan serta generalisasi. Walaupun pada 

kenyataannya, ada perbedaan kemampuan dalam memahami materi matematika. 

 Menurut James (Erman Suherman, 2001) matematika adalah ilmu tentang 

logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep berhubungan lainnya 

dengan jumlah yang banyak dan terbagi ke dalam 3 bidang yaitu: aljabar, analisis, 

dan geometri. Matematika tersusun dari materi yang paling mudah hingga yang 

paling sukar. Sehingga matematika pada hakikatnya merupakan aktifitas mental 

yang tinggi untuk memahami arti struktur-struktur, hubungan-hubungan, simbol-
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simbol, keabstrakan, yang kemudian menerapkannya dalam situasi nyata (Hasyim, 

2009). Belajar matematika merupakan suatu kegiatan yang dialakukan untuk 

memperoleh pengetahuan yang belum pernah ia ketahui. 

 Geometri merupakan salah satu cabang dari ilmu matematika. Ilmu 

geometri merupakan cabang ilmu yang paling sulit dalam matematika, dimana 

membutuhkan pemahaman dan penalaran konsep yang baik (Epon Nur’aeni, 2008). 

Tanpa adanya pemahaman konsep dan penalaran yang baik, maka mahasiswa akan 

mengalami kesulitan dalam belajar geometri, selain itu diperlukan langkah-langkah 

penyelesaian yang sistematis. Oleh karena itu kemampuan geometri sangat 

diperlukan oleh seluruh mahasiswa untuk mempelajari materi geometri. Alders 

(Hidayatulloh, 2013) menyatakan bahwa Geometri adalah salah satu cabang 

Matematika yang mempelajari tentang titik, garis, bidang dan benda-benda ruang 

beserta sifat-sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu 

dengan yang lain. Sehingga dapat dedefinisikan kemampuan geometri adalah 

kemampuan untuk memahami titik, garis, bidang dan benda benda ruang beserta 

sifat sifatnya, ukuran-ukurannya, dan hubungannya antara yang satu dengan yang 

lain. 

 Geometri menjadi mata kuliah wajib bukan hanya karena kegunaan dan 

keindahannya tetapi juga karena selama ini masih dianggap sulit dan menjadi salah 

satu pelajaran yang dianggap paling cocok dipakai untuk melatih otak, Ruseffendi 

(Rahman, 2014). Dalam materi geometri transformasi banyak konsep yang bersifat 

abstrak sehingga mahasiswa perlu secepatnya diberikan penguatan materi supaya 

materi yang dipelajari melekat dan tahan lama agar materi-materi yang ada menjadi 

milik dalam pola pikir maupun tindakannya. Untuk keperluan inilah maka 

diperlukan belajar melalui berbuat dan pengertian, tidak hanya sekedar hafalan atau 

mengingat fakta-fakta saja yang tentunya akan mudah dilupakan dan sulit untuk 

dimiliki, Ruseffendi (Eliza, 2010) 

 Di Universitas Muhammadiyah Malang Program Studi Pendidikan 

Matematika, geometri transformasi merupakan mata kuliah wajib yang harus 

diikuti oleh seluruh mahasiwa matematika di semester VI. Sejauh ini dalam taraf 

mahasiswa pun masih mendapat kesulitan dalam menerapkan materi geometri 

transformasi ke simbol-simbol verbal dan ide-ide abstrak. Hal ini didasarkan pada 
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data mahasiswa matematika semester VI (tahun akademik 2011/2012) yang telah 

menempuh mata kuliah goemetri transformasi. Dari hasil wawancara kepada 

mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah ini dapat dikatakan bahwa mereka 

sulit mengerjakan soal-soal geometri transformasi karena banyak sekali langkah 

yang harus ditempuh seperti penggunaan definisi dan teorema, penggunaan simbol-

simbol, mengaplikasikan jawaban kedalam bentuk gambar serta pemahaman 

konsep dalam geometri transformasi.  

Menurut Mulyana (2003) pengajaran geometri yang baik harus sesuai 

dengan kemampuan anak didik. Penerapan teori belajar van Hiele dalam 

pembelajaran geometri dipercaya dapat mengatasi kesulitan belajar. Hal ini 

dikarenakan melalui teori van Hiele dapat dideskripsikan tentang perkembangan 

berpikir anak didik dalam mempelajari geometri. Pendapat seperti ini juga 

didukung beberapa penelitian terdahulu. Pada beberapa penelitian dapat 

disimpulkan bahwa penerapan teori van Hiele terbukti memberikan dampak yang 

positif dalam pembelajaran geometri(aisia sofiana, 2013 dan epon Nur’aini, 2008). 

Bobango (Abdussakir, 2010) menyatakan bahwa teori van Hiele memiliki 5 level 

yaitu level 0 atau level visualisasi, level 1 atau level analisis, level 2 atau level 

deduksi informal, level 3 atau level deduksi, dan level 4 level rigor. Level-level 

tersebut dapat membantu perencanaan pembelajaran dan memberikan hasil yang 

memuaskan. Menurut van Hiele (Yadil, 2009) apabila pembelajaran dirancang 

dengan tepat akan dapat meningkatkan tahap berpikir siswa. Dengan menggunakan 

teori tersebut maka tehadap konsep-konsep yang dipelajari.  

Dari uraian diatas maka perlu dilakukan suatu penelitian untuk menjawab 

permasalahan perkuliahan geometri selama ini. Khususnya tentang kemampuan 

geometri mahasiswa di perguruan tinggi. Oleh karena itu, judul yang diambil 

adalah: “Analisis Kemampuan Geometri Mahasiswa Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2012/2013 Menurut Teori van 

Hiele”. 

 

1.2 Fokus Masalah 

Didasarkan pada uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, fokus 

masalahan yang akan dibahas. Permasalahan tersebut digunakan untuk membatasi 
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pembahasan dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan agar pembahasan tidak 

semakin melebar ke segala arah. Oleh karena itu, fokus masalah dalam penelitian 

ini adalah bagaimana Kemampuan Geometri mahasiswa Pendidikan Matematika 

Angkatan 2012/2013 Universitas Muhammadiyah Malang ditinjau dari teori van 

Hiele. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Setelah diketahui rumusan masalah yang akan dibahas, dilakukan 

pembtasan masalah yang akan diteliti. Hal tersebut dilakukan dalam upaya agar 

pembahasan dalam penelitian ini tidak semakin meluas ruang lingkupnya. Bapak 

Dr. Moh. Mahfud Effendi, MM selaku dosen geometri transformasi Universitas 

Muhammadiyah Malang meminta untuk melakukan penelitian dikelas beliau yakni 

kelas 6-A dikarenakan beliau ingin mengetahui kemampuan geometri mahasiswa 

beliau. Oleh karena itu, subyek penlitian dilakukan pada mahasiswa pendidikan 

matematika kelas 6-A. Dikarenakan Beliau mengajar geometri transformasi di 

kelas 6A, maka materi yang digunakan dalam penelitian ini adalah geometri 

ttransformasi. 

Menurut Robbin (2007) kemampuan terbagi atas 2 jenis, yakni kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu penalaran dan 

kemampuan fisik meliputi keterampilan. Menurut van Hiele (Gujarati, 2014) 

dimulai dari sekolah hingga tingkat diatasnya telah memiliki penalaran secara 

deduktif. Oleh karena itu penelitian ini tidak membahas mengenai penalaran dan 

hanya membahas soal keterampilan mahasiswa. Keterampilan geometri tebagi 

menjadi 4 aspek, yakni keterampilan visul, verbal, menggambar, logika dan 

terapan. Pada dasarnya keterampilan logika membutuhkan sebuah penalaran. 

Karena pada penelitian ini hanya membahas keterampilan fisik, sehingga 

keterampilan logika tidak dibahas disini. Pada keterampilan verbal yang dilihat 

dalam penelitian ini hanya berupa tulisan, dikarenakan keterbatasan waktu yang 

ada di dalam kelas. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini ada berbagai tujuan penelitian yang ingin dicapai. 

Tujuan penelitian tersebut diharapkan akan tercapai dengan adanya penelitian ini. 

Setiap tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui  kemampuan geometri 

mahasiswa Pendidikan Matematika Angkatan 2012/2013 Universitas 

Muhammadiyah Malang terhadap materi geometri transformasi 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Dari setiap penelitian yang dilakukan, pasti diharapkan untuk bermanfaat 

seluruh pihak. Hal tersebut dikarenakan penelitian dilakukan didasarkan pada 

permasalahan-permasalahan yang terjadi pada kehidupan sehari hari. Secara 

langsung maupun tidak langsung penelitian pasti bermanfaat bagi siapa saja yang 

membacanya. Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan berbagai manfaat 

sebagai berikut :  

1. Memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi pengajar 

matematika mengenai kemampuan geometris mahasiswa yang dapat 

dikembangkan melalui penggunaan pendekatan yang tepat pada proses 

pembelajaran.  

2. Menjadi referensi bagi peneliti lain dalam melakukan penelitian sejenis 

terhadap topik yang berbeda. 

 


