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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Geometri merupakan salah satu cabang matematika yang diajarkan pada 

jenjang sekolah menengah pertama. Freudenthal (dalam Afgani, 2011) menyatakan  

bahwa geometri adalah ruang dimana anak-anak berada, hidup dan bergerak, dalam 

ruang itu anak-anak harus belajar mengetahui, menelaah, bertempur untuk menang, 

merencanakan dan mengatur kehidupan, bernafas, dan berbuat yang lebih baik. 

National Council of Teacher of Mathematics (2000), ada 5 standar isi dalam 

matematika salah satunya ialah geometri. Hal itu membuktikan bahwa geometri 

merupakan salah satu pelajaran yang harus dikuasai oleh setiap siswa. 

Proses pembelajaran geometri akan mengajak siswa melalui tahapan berpikir 

yang berurutan, menurut van Hiele (dalam Ikhsan, 2008) dalam mempelajari 

geometri, seseorang akan melewati tingkatan berpikir yang hierarkis.  Budiarto dan 

Sofyana (2011) mengemukakan pada penelitiannya bahwa rata-rata anak SMP 

untuk setiap tingkatan teori van Hiele mereka masih berada pada tingkatan 0-2 yang 

mana pada tingkat adalah tahap pengurutan, dan belum menunjukkan pada tingkat 

selanjutnya yakni pada tingkatan penalaran deduksi. Hoffer (dalam Burger  

Shaughnessy, 1986) tahapan tingkat berpikir siswa dalam geometri yaitu: 

pengenalan (tingkat-0) , analisis (tingkat-1), pengurutan (tingkat-2), deduksi 

(tingkat-3), dan rigor/akursasi (tingkat-4). Sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan 

Dasar dan Menengah bahwa salah satu karakteristik kompetensi  pada jenjang 

pendidikan adalah kompetensi keterampilan yang dapat diperoleh melalui kegiatan 
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mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Salah satu bagian 

keterampilan dari standar proses yang harus dimiliki oleh siswa menurut National 

Council of Teacher of Mathematics (2000) adalah penalaran (reasoning). Penalaran 

dalam matematika menganut pola pikir deduktif (penalaran deduktif), meskipun 

terkadang masih terdapat penalaran induktif didalamnya. Soedjadi (2000) 

mengatakan bahwa dalam pembelajaran matematika pola pikir deduktif itu penting 

dan merupakan salah satu tujuan yang bersifat formal yang memberikan tekanan 

pada penataan nalar. Ini menunjukkan bahwa penalaran deduksi memiliki peranan 

yang penting untuk mengembangkan tata nalar dalam proses pembelajaran 

matematika khususnya geometri. 

Sunardi, Fuys, dan Senk (dalam Sukayasa, 2014) melaporkan bahwa siswa 

SMP masih mengalami kesulitan  dalam mempelajari konsep-konsep geometri dan 

sebagian besar tahap berpikir siswa dalam belajar siswa dalam geometri siswa 

masih dalam tahap visualisasi dan analisis. Sunardi (2005) mengungkapkan bahwa 

tahap berpikir siswa SMP hanya 6,77% mencapai tahap berpikir deduksi informal 

dan 0,17% telah mencapai tahap berpikir deduksi. Padahal idealnya menurut teori 

perkembangan Piaget seharusnya siswa SMP telah mencapai tahap berpikir operasi 

formal, oleh karena itu seharusnya mereka telah bisa melakukan penalaran dalam 

memahami suatu konsep. Tim Puspendik (2011) salah satu ciri khas dari ilmu 

matematika ialah penalaran yang bersifat deduktif yang berkenaan dengan ide-ide, 

konsep-konsep, dan simbol-simbol yang abstrak serta tersusun secara hierarkis. 

Hasil studi PISA yang menilai kemampuan pemecahan masalah, penalaran, dan 

komunikasi matematis menunjukkan bahwa siswa Sekolah Menengah Pertama di 

Indonesia masih kurang kemampuan menalar.  
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Banyak faktor yang menyebabkan rendahnya kemampuan geometri pada 

siswa di berbagai jenjang pendidikan, antara lain pada faktor pengajaran yang 

digunakan oleh guru dalam proses belajar mengajar. Sehingga seorang guru dituntut 

untuk bijak dalam memilih metode atau model atau pendekatan pembelajaran 

dalam menyampaikan geometri. Van Hiele (dalam Afgani, 2011) menjelaskan 

bahwa kombinasi antara waktu, materi  pengajaran, dan metode pembelajaran 

merupakan unsur yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa ke tingkat 

yang lebih tinggi. Sehingga guna meningkatkan kemampuan siswa dalam pelajaran 

geometri tiga unsur tersebut harus diramu dengan baik oleh guru dalam 

pembelajaran geometri. 

Ikhsan (2008) menjelaskan bahwa dalam penyusunan bahan pembelajaran 

geometri, baik bentuk maupun isi harus sesuai dengan perkembangan kognitif 

siswa. Dalam pembelajaran geometri siswa dituntut untuk melalui tahapan 

pembelajaran yang disesuaikan dengan tingkat berpikirnya agar mendapatkan hasil 

yang memuaskan. Piere van Hiele dan Dina van Hiele-Geldof (dalam Usiskin, 

1982) mengusulkan tahapan belajar yaitu tahap informasi, orientasi terarah, 

eksplisitasi, orientasi bebas, dan integrasi. Pada penelitian ini tahapan belajar yang 

telah dikembangkan oleh van Hiele sebelumnya akan di rombak yaitu 

penggabungan pembelajaran kooperatif berbasis teori van Hiele. Menurut Art and 

Newman (dalam Huda, 2011) pembelajaran kooperatif merupakan kelompok kecil 

pembelajaran yang bekerja sama dalam satu tim untuk mengatasi suatu masalah, 

menyelesaikan sebuah tugas, atau mencapai satu tujuan bersama. Sedangkan 

menurut Slavin (2005) menjelaskan bahwa pembelajaran kooperatif dapat menjadi 

sebuah sarana mengembangkan kesadaran siswa untuk berpikir, menyelesaikan 
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masalah, dan megintegrasikan serta mengaplikasikan pengetahuan mereka. 

Kemampuan penalaran deduksi akan memberikan tekanan pada nalar dalam proses 

pembelajaran pada siswa sehingga sangatlah dibutuhkan dalam pemahaman konsep 

terutama pada pelajaran geometri yang membutuhkan penataan nalar yang benar 

dalam memahami konsep geometri yang harus tertata secara rapi dan runtut. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Dari pemaparan latar belakang dapat diketahui bahwa dalam proses 

pembelajaran geometri diperlukan proses bernalar deduksi. Oleh karena itu, dalam 

penelitian studi kasus ini akan dibahas tentang “Bagaimana penalaran deduksi 

siswa pada pelajaran geometri melalui pembelajaran kooperatif berbasis teori Van 

Hiele”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah yang tertera maka dalam penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan penalaran deduksi siswa pada pelajaran geometri 

dengan pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele. 

1.4 Definisi Operasional 

 Berikut beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini agar tidak 

terjadi kesalahan penafsiran: 

1. Penalaran deduksi ialah kemampuan siswa dalam melakukan penalaran yang 

ditinjau dari beberapa indikator penalaran deduksi yakni kemampuan siswa 

membedakan suatu bangun, menemukan sifat bangun, mengidentifikasi soal dan 

menggunakan strategi atau penalaran untuk menyelesaikan masalah, melakukan 

perhitungan berdasarkan aturan rumus, dan menarik kesimpulan logis. Indikator 
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yang digunakan oleh peneliti merupakan reduksi dari beberapa indikator yang 

dikemukakan oleh ahli. 

2. Pembelajaran kooperatif berbasis teori Van Hiele merupakan kombinasi 

pembelajaran kooperatif dan pembelajaran Van Hiele yang disesuaikan dengan 

pembelajaran geometri sesuai dengan teori Van Hiele. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Dari rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini dapat bermanfaat dalam 

bentuk: 

a. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini ialah dapat 

memberi konsep teoritis sebagai gambaran pentingnya kemampuan 

penalaran deduksi pada siswa dalam proses pembelajaran khususnya 

pelajaran geometri karena dalam pembelajaran geometri dibutuhkan 

penataan nalar yang apik selain itu juga dibutuhkan dalam pemahaman 

konsep-konsep geometri. 

b. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain 

ialah dapat memberikan konsep baru dalam meningkatkan penalaran 

deduksi siswa dalam pelajaran geometri karena penalaran deduksi 

merupakan sesuatu yang penting dalam proses pembelajaran matematika 

khususnya geometri. Oleh karena itu, jika penalaran deduksi selalu 

ditingkatkan maka seorang siswa dapat meningkatkan pemahaman dalam 

konsep-konsep geometri yang diajarkan. Seorang guru juga dapat 
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menjadikan penelitian ini sebagai pedoman untuk menjadi suatu model atau 

metode guna meningkatkan penalaran deduksi siswa. 

 


