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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang penting, ini terbukti dengan 

adanya pembelajaran matematika disetiap jenjang pendidikan mulai sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Matematika juga berperan penting dalam kemampuan 

berpikir dan pemecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Matematika 

memiliki konsep terstruktur dan berhubungan dengan penggunaan simbol-simbol. 

Simbol-simbol juga memberikan fasilitas komunikasi sehingga memungkinkan 

untuk mendapatkan informasi, dan dari informasi tersebut peserta didik 

mendapatkan pengetahuan atau konsep baru. Simbol-simbol matematika sangat 

penting karena dengan simbol tersebut peserta didik dapat mengkomunikasikan 

ide-ide mereka. Menurut Wiryawan dan Noorhadi (Etin, 2012:35), komunikasi 

adalah proses penyampaian informasi berupa gagasan dari satu orang ke orang 

lain. Dalam belajar matematika peserta didik diharapkan dapat menyampaikan 

informasi ataupun gagasan mereka kepada orang lain dengan menggunakan 

simbol, gambar, tulisan ataupun secara lisan. 

Menurut Schoenfeld (Uno, 2012:130) belajar matematika berhubungan 

dengan kemampun seseorang dalam membuat suatu keputusan dalam 

memecahkan masalah. Kemampuan memecahkan masalah peserta didik 

dipengaruhi oleh proses berpikir mereka. Menurut teori metacognition, 

menyatakan bahwa peserta didik memiliki keterampilan tertentu dalam proses 

berpikir untuk mengatur apa yang dipelajarinya. Keterampilan yang dimiliki 

setiap individu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan proses berpikirnya 
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(Hamzah B Uno, 2011:134). Ketika peserta didik memecahkan masalah 

matematika dengan menggunakan keterampilan memecahkan masalah, pada saat 

mengambil keputusaan pada saat itu peserta didik juga akan mengalami proses 

berpikir. 

Meningkatkankan keterampilan memecahkan masalah peserta didik, guru 

harus mampu membimbing peserta didik agar memperoleh keterampilan sesuai 

dengan keterampilan berpikir mereka. Tidak hanya kemampuan berpikir mereka, 

tapi kemampuan mengkomunikasikan ide-ide dan gagasan peserta didik juga perlu 

dikembangkan. Oleh karena itu guru harus melakukan banyak hal agar 

pembelajaran yang dilakukan berhasil. Salah satunya dengan memilih model 

pembelajaran dengan mengkombinasikan menggunakan pendekatan, metode, 

strategi pembelajaran yang dapat menyenangkan peserta didik dalam belajar. 

Dengan menyenangkan peserta didik dalam belajar, maka peserta didik akan 

mudah mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 31 Maret 2016 di MTs 

Al Hidayah Donowarih Karangploso ketika pada awal kegiatan pembelajaran guru 

memberikan apersepsi berupa pertanyaan terkait dengan materi. Guru 

memberikan penjelasan materi, tetapi pada kegiatan ini ada 3 peserta didik yang 

tidak mendengarkan mereka hanya tiduran dan bermain sendiri. Disela-sela 

menjelaskan guru juga mengajukan pertanyaan terkait materi, tetapi hanya ada 2 

sampai 3 peserta didik yang aktif menjawab dan yang lainnya hanya diam. Guru 

memberikan contoh dan penyelesaiannya. Setelah diberi contoh guru memberikan 

latihan soal untuk dikerjakan. Dalam kegiatan ini banyak peserta didik yang 

bermain sendiri dan mengobrol bersama teman sebangku. Waktu mengerjakan 
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habis guru meminta peserta didik untuk kedepan dan hanya 1 orang yang berani 

mengerjakan kedepan. Soal yang permasalahannya lebih sulit dan kompleks 

peserta didik masih perlu bantuan dari guru. Aktivitas peserta didik masih kurang, 

ini ditandai dengan minimnya komunikasi yang dilakukan peserta didik dalam 

menyampaikan gagasan atau ide dan peserta didik cenderung diam dan pasif. 

Peserta didik cenderung terbiasa menirukan apa yang dicontohkan guru tanpa mau 

berpikir mencari alternatif penyelesaian lainnya. Dengan demikian keterampilan 

menyelesaikan masalah masih kurang sehingga proses berpikir peserta didik 

masih juga kurang. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu guru matematika, 

kurikulum yang digunakan di MTs ini masih menggunakan KTSP, menggunakan 

metode ceramah masih sering digunakan. Guru juga sudah mencoba 

menggunakan beberapa metode pembelajaran seperti diskusi kelompok. 

Pemilihan metode disesuaikan dengan materi yang akan disampaikan. Misalkan 

dalam pembelajaran geometri guru menerapkan model pembelajaran Inquiry, 

peserta didik belajar menemukan sendiri bangun-bangun ruang sisi datar atau 

bangun ruang sisi lengkung. Peserta didik juga belajar menemukan unsur dan 

sifat-sifat yang dimiliki bangun-bangun geometri dengan bantuan alat peraga. 

Akan tetapi peserta didik masih lemah dalam mengkomunikasikan idea atau 

gagasan mereka. Peserta didik masih belum paham dengan komunikasi 

menggunakan simbol matematika. Untuk komunikasi verbal peserta didik masih 

harus didorong dulu oleh guru agar peserta didik berani berpendapat. Ini ditandai 

dengan minimnya komunikasi matematis peserta didik dalam kegiatan aktivitas 

yang dilakukan dikelas. Kurangnya komunikasi peserta didik juga karena 
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keterampilan berpikir peserta didik juga kurang. Peserta didik juga belum mampu 

menghasilkan idea atau gagasan baru, kurangnya alternatif jawaban peserta didik 

dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru.  

Berdasarkan observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika menggunakan metode pembelajaran diskusi sudah diterapka namun 

masih belum maksimal. Aktivitas berpikir, peserta didik masih belum terbiasa 

berpikir. Peserta didik masih terbiasa meniru apa yang dicontohkan oleh guru, 

tanpa mau berpikir mencari alternatif jawaban lain yang lebih mudah dimengerti. 

Dengan kata lain kemampuan berpikir peserta didik hanya terbatas hal-hal yang 

dicontohkan oleh guru. Pada aktivitas komunikasi matematis tertulis peserta didik 

cenderung langsung mengerjakan soal untuk mencari jawabannya tanpa 

melakukan pengecekan kembali terhadap langkah-langkah yang dilakukan. Belum 

Optimalnya aktivitas peserta didik karena peserta didik selalu diarahkan untuk 

menghafal informasi yang kemudian digunakan untuk menyelesaikan soal. Proses 

pembelajaran didominasi oleh guru dan peserta didik belum berkembang secara 

mandiri melalui penemuan dan proses berpikirnya. 

Dari permasalahan diatas, kurang optimalnya pembelajaran disebabkan 

oleh faktor guru dan peserta didik. Dibutuhkan suatu upaya dalam memperbaiki 

proses belajar mengajar. Faktor tersebut dapat diatasi dengan menggunakan model 

pembelajaran yang sesuai sehingga guru dapat membantu komunikasi matematis 

dan proses berpikir peserta didik. Misalkan dengan menerapkan model 

pembelajaran yang dapat melatih komunikasi matematis dan proses berpikir 

peserta didik dan mengarahkan pada konsep matematika dan penerapannya dalam 

kehidupan. yaitu dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif inquiry 
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berdasarkan tahapan van hiele. Model pembelajaran inquiry dan tahapan van hiele 

dapat membantu peserta didik aktif didalam kelas dengan mengarahkan untuk 

berpikir menemukan sendiri konsep materi yang akan dipelajari. Sehingga peserta 

didik terlibat langsung dalam proses menemukan konsep, dengan begitu 

pemahaman peserta didik terhadap konsep akan lebih baik. Hal ini akan 

mengembangkan kemampuan komunikasi dan proses berpikir peserta didik yang 

akan berdampak pada aktivitas peserta didik dalam pembelajaran matematika. 

Model pembelajaran kooperatif Inquiry peserta didik didorong untuk 

menemukan sendiri pengetahuan atau konsep baru. Pembelajaran Inquiry dapat 

memperkaya kemampuan berpikir dan membantu peserta didik dalam belajar 

tentang suatu ilmu. Tujuan dari model pembelajaran Inquiry yaitu untuk melatih 

peserta didik dalam proses berpikir kritis, kreatif dan komunikasi matematis 

dalam upaya meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu juga melatih 

kemampuan peserta didik dalam meneliti, menjelesakan fenomena, dan 

memecahkan masalah secara ilmiah. Pembelajaran dengan penemuan/Inquiry 

motivasi keinginan peserta didik untuk melanjutkan pekerjaan mereka hingga 

menemukan penyelesaian. Ada lima tahap pembelajaran Inquiry yang 

dikembangkan Suchman, tahap 1 memberikan permasalahan, tahap 2 

mengumpulkan data dan verifikasi, tahap 3 mengumpulkan data dan 

eksperimentasi, tahap 4 merumuskan penjelasan, tahap 5 menganalisis proses 

Inquiry (Hamzah, 2011:17). 

Berdasarkan penelitaian Fariska (2015) di SMPN 3 Malang menyimpulkan 

bahwa penggunaan metode quided Inquiry pada aktivitas peserta didik dalam 

pembelajaran dikatagorikan baik, sedangkan untuk aspek menanya dikatgorikan 
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cukup baik. Untuk tingkat kemampuan berpikir matematika peserta didik 

menunjukkan hasil yang sangat baik dari setiap pertemuannya. Untuk aspek 

mengungkapkan data dan mengevaluasi dalam menyelesaikan masalah dalam 

katagori baik. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran menggunakan metode 

Inquiry efektif diterapkan dalam pembelajaran matematika.  

Agar model pembelajaran Inquiry berjalan dengan baik perlu adanya 

inovasi dengan cara memadukan dengan metode atau pendekatan pembelajaran 

atau model pembelajaran lainnya. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan 

dengan menggunakan tahap van Hiele. Tahap van Hiele dengan menggunakan 

model pembelajaran Inquiry akan efektif dimana dengan menggunakan model 

pembelajaran Inquiry peserta didik dibimbing untuk menemukan sifat-sifat atau 

konsep-konsep geometri. 

Teori van Hiele pertama kali dikembangkan oleh Pierre Marie van Hiele 

dan Dina van Hiele-Geldof pada tahun 1957. Teori ini menjelaskan tentang cara 

berpikir geometri. Menurut van Hiele berpendapat bahwa dalam mempelajari 

geometri peserta didik mengalami perkembangan kemampuan berpikir melalui 

tahap-tahap tertentu bukan tergantung kepada umur (Hamzah, dkk. 2014:47). Hal 

ini bertujuan agar peserta didik secara bersama-sama belajar tentang sifat-sifat 

bangun geometri. Adapun tahap-tahap yang ada pada tahap van Hiele yaitu tahap 

informasi, tahap orientasi terarah, tahap penjelasan, tahap orientasi bebas, dan 

tahap integrasi. 

Menurut hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Latifah, Atin 

(2014) tentang penerapan tahap berpikir van Hiele dalam pembelajaran geometri 

tentang kemampuan komunikasi peserta didik dapat disimpulkan bahwa aktivitas 
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yang dilakukan peserta didik dapat dikatakan baik dalam setiap pertemuan dengan 

presentase 90,16%, untuk aktivitas guru juga baik pada setiap pertemuan dengan 

presentase 95,52% dan hasil belajar kemampuan komunikasi peserta didik dapat 

dikatakan tuntas secara klasikal dimana terdapat 3 peserta didik yang tidak tuntas 

dengan presentase 0,81% sedangkan 34 peserta didik tuntas dengan presentase 

91,89%. Penerapan pembelajaran fase van Hiele untuk mengetahui kemampuan 

komunikasi peserta didik dalam pembelajaran geometri dikatakan tuntas secara 

klasikal. 

Berdasarkan uraian tentang penerapan tahap berpikir van Hiele dengan 

menggunakan model pembelajaran Inquiry pada materi geometri perlu diterapkan. 

Penerapan model dengan strategi yang menyenangkan diperlukan untuk 

mengubah cara pandang peserta didik terhadap pembelajaran matematika yang 

selama ini terkesan membosankan dan menakutkan. Sesuai dengan uraian diatas 

diambil sebuah penelitian tentang kemampuan komunikasi matematis dan proses 

berpikir dalam model pembelajaran Inquiry berdasarkan tahap van Hiele perlu 

dilakukan dan diharapkan menjadi salah satu strategi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dapat digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam model pembelajaran Inquiry 

berdasarkan tahap van Hiele pada materi Geometri? 
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2. Bagaimana kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam model 

pembelajaran inquiry berdasarkan tahap van Hiele pada materi Geometri 

SMP? 

3. Bagaimana proses berpikir peserta didik dalam model pembelajaran inquiry 

berdasarkan tahap van Hiele pada materi Geometri SMP? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah mendiskripsikan: 

1. Pelaksanaan model pembelajaran inquiry berdasarkan tahap van Hiele pada 

materi Geometri 

2. Kemampuan komunikasi matematis peserta didik dalam model pembelajaran 

inquiry berdasarkan tahap van Hiele pada materi Geometri SMP 

3. Proses berpikir peserta didik dalam model pembelajaran inquiry berdasarkan 

tahap van Hiele pada materi Geometri SMP. 

1.4 Batasan Masalah 

 Berdasarkan pada uraian yang sudah dijelaskan pada latar belakang, agar 

penelitian ini tidak terlalu luas maka pembahasan dalam penelitian ini akan  

dibatasi. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan 

masalah yang sudah didapat yaitu bagaiman pelaksanaan pembelajaran, kemapuan 

komunikasi dan proses berpikir peserta didik dalam model pembelajaran iinquiry 

berdasarkan tahap van Hiele pada materi Geometri SMP, dan dibatasi hanya pada 

materi geometri. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penilitian antara lain: 

1. Bagi guru: 

Sebagai bahan referensi guru dalam memilih model dan strategi pembelajaran 

dengan menggunakan metode pembelajaran sebagai bahan pertimbangan 

untuk mengajar geometri sehingga tujuan pembelajaran yang diharapakan 

dapat tercapai.  

2. Bagi peneliti: 

Penelitian diharapkan dapat menambah dan meningkatkan wawasan tentang 

strategi pembelajaran yang dapat digunakan bagi guru, serta sebagai bahan 

acuan dan bekal pembelajaran matematika khususnya pada materi geometri 

ketika mengajar langsung sehingga bisa menjadi pendidik yang profesional.  

3. Bagi peneliti lain : 

Sebagai bahan rujukan penelitian dengan bahasan yang sama atau berbeda. 

1.6 Definisi Operasional 

Agar pembahasan lebih fokus dan untuk menghindari terjadinya kesalahan 

persepsi mengaenai istilah-istilah yang ada dalam pembahasan nantinya, maka 

perlu adanya penjelasan mengenai definisi istilah dan batasanya.  

Adapun definisi istilah dan batasan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Pembelajaran berdasarkan tahap van Hiele adalah pembelajaran yang 

dilakukan sesuai dengan tingkat berpikir peserta didik melalui tahap-tahap 

belajar geometri berbasis teori van Hiele yaitu tahap informasi, tahap 

orientasi terarah, tahap eksplitasi, tahap orientasi bebas, dan tahap integrasi 
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2. Model pembelajaran inqury adalah model pembelajan yang dikembangakan 

oleh Suchman dimana peserta didik dilatih untuk menemukan sendiri 

pengetahuan atau konsep baru, dalam kegiatannya ada lima langkah 

pembelajaran, yaitu tahap 1 melontarkan permasalahan, tahap 2 

mengumpulkan data dan verifikasi, tahap 3 mengumpulkan data dan 

eksperimentasi, tahap 4 merumuskan penjelasan, tahap 5 menganalisis 

proses Inquiry 

3. Komunikasi matematis adalah proses penyampaian gagasan dari seseorang 

kepada orang lain. Pengirim pesan dianggap sebagai penentu utama 

keberhasilan, sedangkan penerima pesan dianggap objek pasif. Komunikasi 

dibedakan menjadi dua komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. 

Komunikasi verbal, komunikasi yang menggunakan bahasa lisan maupun 

bahasa tulisan. 

4. Proses berpikir adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik dalam 

memecahkan masalah melalui keterampilan yang dimiliki peserta didik. 

Menurut Thobroni dan Mustafa (2013:198), proses berpikir adalah suatu 

kegiatan metal peserta didik dalam upaya memecahkan masalah, membuat 

suatu keputusan dan memenuhi rasa ingin tahuan dalam diri peserta didik 

sendiri. 

 


