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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses pemberian pengalaman 

belajar kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Salah satu ciri 

dari matematika adalah penalaran deduktif, yaitu kebenaran suatu pernyataan atau 

konsep yang diperoleh sebagai akibat logis dari kebenaran yang sudah ada 

sebelumnya, hal ini berbanding terbalik dengan usia perkembangan kognitif siswa 

SD yang masih terikat dengan objek yang bersifat konkret. 

Dalam upaya untuk menjembatani antara matematika yang deduktif dan 

anak yang belum dapat berpikir deduktif maka pembelajaran matematika di SD 

mempunyai ciri-ciri; Menggunakan pendekatan spiral, bertahap, menggunakan 

metode induktif, menganut kebenaran konsistensi, dan bermakna. Kecakapan 

matematika yang harus dicapai siswa SD adalah memahami konsep, memahami 

simbol, grafik, tabel, dan diagram, menggeneralisasikan pola, sifat, dalil, 

memecahkan masalah dan menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan 

sehari-hari.  

Ruang lingkup pembelajaran matematika di SD mencakup beberapa 

standar kompetensi yang harus dicapai siswa setiap akhir pembelajaran. Standar 

kompetensi matematika dikelompokkan ke dalam beberapa kemahiran. 

Pengelompokkannya, berdasarkan kurikulum KTSP (Depdiknas, 2006) adalah; 

Bilangan, geometri, pengukuran, dan pengolahan data. Standar kompetensi dan 
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kompetensi dasar menjadi arah dan landasan untuk mengembangkan materi 

pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk 

penilaian. 

Geometri adalah suatu cabang dari matematika yang mempelajari titik, 

garis, bidang serta ruang. Geometri merupakan pengetahuan dasar yang sudah 

lama dikenal anak-anak sejak usia dini. Ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa 

sejak sebelum mereka memasuki bangku sekolah melalui benda-benda yang 

memuat bentuk dan konsep geometri atau model-model geometri yang berada di 

lingkungannya. Namun, potensi yang dimiliki anak tentang benda-benda yang 

berada di sekitarnya belum dimanfaatkan secara maksimal (Roebyanto dan 

Harmini, 2006). 

Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa materi geometri kurang 

dikuasai oleh sebagian besar yakni sebanyak 11 siswa baik dari segi pemahaman 

konsep geometri maupun juga hasil belajar siswa. Dalam pengenalan geometri, 

selama ini guru seringkali langsung memberi informasi pada siswa, hal ini 

menunjukkan kekurang pahaman guru dalam penyampaian topik geometri melalui 

metode dan teknik pembelajaran matematika yang benar. Kegiatan pembelajaran 

yang dilakukan selama ini memang sudah efisien akan tetapi, keefektifannya bagi 

pengalaman belajar siswa masih dipertanyakan. Buktinya adalah siswa memang 

mampu menjawab soal pada saat tes akan tetapi mereka tidak memahami dengan 

baik jawaban yang mereka tuliskan karena siswa hanya menuliskan apa yang 

mereka hafalkan. 

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 17 April 2016 peneliti dengan 

wali kelas V SDN 2 Lebak Kab. Gresik ternyata masih ada sekitar 65% siswa 
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yang kemampuan memahami konsep geometrinya masih sangat kurang seperti 

membedakan antara sifat bangun datar persegi dan persegi panjang yang 

terkadang mereka samakan. Kurangnya kemampuan pemahaman konsep siswa ini 

disebabkan oleh penyampaian materinya masih bersifat konvensional dan teacher-

centered dimana guru merupakan subjek dan siswa berperan sebagai objek dalam 

pembelajaran. Siswa lebih diutamakan untuk menghafal konsep dan sebagai 

penerima informasi yang mengakibatkan tidak berkembangnya daya berfikir 

kreatif siswa, karena kegiatan belajar mengajar yang tidak interaktif, kurang 

adanya partisipasi aktif dan tidak adanya kreativitas siswa karena keterbatasan 

ruang gerak dalam memperoleh pengalaman belajarnya. Nilai hasil belajar siswa 

juga masih jauh dari yang diharapkan dan belum mampu  mencapai target KKM 

(Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu <70. 

Dalam pembelajaran geometri terdapat sebuah teori yang dapat digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur dan memberikan 

peluang yang lebih bagi siswa untuk menemukan ide-ide ataupun konsep-konsep 

geometri bagi diri mereka. Salah satu teori yang dapat digunakan dalam 

pembelajaran geometri adalah teori Van Hiele. Van Hiele yang merupakan 

seorang pengajar matematika asal Belanda telah melakukan penelitian yang 

menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif 

anak dalam memahami geometri (Van De Wall, 2008).  

Teori Van Hiele menyatakan bahwa terdapat lima tingkatan yang berbeda 

tentang pemikiran geometri yaitu visualisasi, analisis, deduksi informal, deduksi, 

dan rigor. Setiap tingkatan yang dikemukakan akan diaplikasikan secara bertahap 

dan melalui fase berbeda sebagai pendukung kepada siswanya. Selain itu, Van 
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Hiele juga mengemukakan bahwa terdapat tiga unsur utama dalam pengajaran 

geometri yaitu waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. 

Jika ketiga unsur tersebut ditata secara terpadu, akan dapat meningkatkan 

kemampuan anak kepada tahapan berfikir yang lebih tinggi (Gatot Muhsetyo, 

2008). 

Lima fase yang dikemukakan oleh Van Hiele tersebut adalah fase  

informasi, fase orientasi, fase penjelasan, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. 

Kelima fase di atas dilakukan secara berurutan dalam pembelajaran dari fase 

pertama hingga fase kelima agar dapat menunjang kemampuan siswa hingga 

sampai pada tahap berfikir yang lebih tinggi. Karena ketertataan pola 

pembalajaran yang dikemukakan oleh Van Hiele dalam proses belajar mengajar 

menggunakan kelima fase yang telah dijelaskan sebelumnya maka, peneliti 

memilih teori ini untuk membantu meningkatkan kemampuan pemahaman konsep 

dan hasil belajar geometri siswa. 

Siswa harus mampu untuk menghubungkan konsep matematika yang telah 

dimiliki dalam struktur berpikirnya dengan permasalahan yang ia hadapi. 

Pemahaman konsep geometri dalam Van Hiele berupa meningkatnya kemampuan 

objek pemikiran geometri siswa dan jenis ide-ide geometri apa yang siswa 

pikirkan, bukannya berapa banyak pengetahuan yang dimiliki siswa.Hasil belajar 

yang diharapkan dari tingkatan belajar yang diterapkan Van Hiele berbeda-beda 

sesuai dengan tingkatan yang dilalui oleh siswa itu sendiri dalam kegiatan 

pembelajarannya.Melalui peningkatan pemikiran akan pemahaman suatu konsep 

geometri yang dialami siswa tersebut, maka secara otomatis akan mendongkrak 
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peningkatan hasil belajar geometri yang menjadi tolak ukur dalam penilaian 

siswa. 

Pada penelitian terdahulu teori belajar Van Hiele sudah pernah diangkat, 

diantaranya oleh Zahra Chairani (2013) dan Husnul Khotimah (2013). Zahra 

membahas tentang implikasi teori Van Hiele yang mendeskripsikan efektifitas 

pembelajaran geometri dengan menggunakan teori Van Hiele dalam 

pembelajaran. Husnul membahas tentang penggunaan teori Van Hiele. Pada 

dasarnya yang dibahas oleh Husnul sama dengan Zahra, hanya saja yang 

membedakannya adalah materi pembelajaran dan sekolah yang dipilih selain itu 

pada penelitian Husnul lebih menekankan pada kemampuan hasil belajar bukan 

implikasi dari penggunaan teori Van Hiele. 

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti perlu untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Penggunaan Teori Belajar Van Hiele Untuk 

Meningkatkan Pemahaman Konsep dan Hasil Belajar Siswa Kelas V SDN 2 

Lebak Kab. Gresik Pada Materi Geometri”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka rumusan masalah 

penelitian sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimanakah peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 2 Lebak 

Kabupaten Gresik menggunakan teori Van Hiele pada materi geometri? 

1.2.2 Bagaimanakah peningkatan pemahaman konsep siswa kelas V SDN 2 

Lebak Kabupaten Gresik menggunakan teori Van Hiele pada materi 

geometri? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah di atas, 

maka tujuan penelitian adalah mendeskripsikan : 

1.3.1 Mengetahui peningkatan hasil belajar siswa kelas V SDN 2 Lebak Bawean 

Kabupaten Gresik menggunakan Teori Van Hiele pada materi geometri. 

1.3.2 Mengetahui peningkatan pemahaman konsep siswa kelas V SDN 2 Lebak 

Bawean Kabupaten Gresik menggunakan Teori Van Hiele  pada materi 

geometri. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas, diharapkan: 

1.4.1 Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan 

dalam bidang pendidikan khususnya tentang pengaruh penggunaan teori 

belajar Van Hiele untuk meningkatkan pemahaman konsep dan hasil 

belajar pada materi geometri siswa sekolah dasar. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1.4.2.1 Untuk Guru: sebagai bahan informasi tentang penerapan teori-teori 

matematika untuk meningkatkan prestasi siswa serta dapat memberikan 

kontribusi sebagai bahan pertimbangan untuk dapat menerapkan salah satu 

teori berdasarkan kebutuhan belajar sebagai salah satu alternatif dalam 

proses pembelajaran dan pengajaran. 

1.4.2.2 Untuk Siswa: sebagai variasi dalam belajar dan motivasi untuk 

meningkatkan pemahaman dan hasil belajar dalam pembelajaran. 
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1.4.2.3 Untuk Peneliti: diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan 

tentang penerapan teori-teori belajar alternatif dan efektif dalam kegiatan 

pembelajaran serta sebagai tahapan dalam pembinaan diri sebagai calon 

pendidik. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

Untuk menjaga agar penelitian terarah sesuai tujuan, maka peneliti perlu 

memberikan batasan penelitian sebagai berikut : 

1.5.1 Pembelajaran ini terfokus pada materi geometri dengan sub bab 

memahami sifat-sifat dan hubungan antar bangun. 

1.5.2 Pembelajaran ini fokus menggunakan teori belajar yang dikemukakan oleh 

Van Hiele. 

1.5.3 Pembelajaran ini terfokus pada siswa kelas V semester genap di SDN 2 

Lebak Kabupaten Gresik. 

1.5.4 Peningkatan pemahaman konsep siswa disini dapat dilihat dari adanya 

timbal balik atau respon yang diberikan oleh siswa kepada guru dan juga 

melalui tingkat kemampuan siswa dalam menjawab soal atau 

permasalahan yang diberikan guru. 

1.5.5 Peningkatan hasil belajar disini dilihat dari hasil evaluasi untuk materi 

geometri dengan sub bab memahami sifat-sifat dan hubungan antar 

bangun. 

 

1.6 Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalah pahaman pengertian, maka peneliti perlu 

memberikan definisi operasional yaitu : 
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1.6.1 Peningkatan 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, peningkatan secara 

epistemologi adalah menaikkan derajat taraf, mempertinggi, memperhebat, 

meningkatkan usaha kegiatan, dan sebagainya. 

1.6.2 Pemahaman Konsep 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemahaman adalah sesuatu 

yang kita pahami atau kita mengerti dengan benar. Menurut Depdiknas 

dalam Kesumawati (2008) pemahaman konsep merupakan salah satu 

kecakapan atau kemahiran yang diharapkan dapat tercapai dalam belajar 

yaitu dengan menunjukkan pemahaman konsep yang dipelajarinya, 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. 

1.6.3 Hasil Belajar 

Menurut Abdurrahman dalam Jihad dan Haris (2013) hasil belajar adalah 

kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan belajar. 

1.6.4 Matematika 

Matematika menurut Ruseffendi dalam Heruman (2007) adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, 

ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari 

unsur yang tidak dapat didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke 

aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. 

 

 

 



9 

1.6.5 Teori Van Hiele 

Van Hiele dalam Ismail (1998) menyatakan bahwa terdapat 5 tahap 

pemahaman geometri yaitu: tahap pengenalan, analisis, pengurutan, 

deduksi, dan keakuratan. 




