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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas atau suatu proses interaksi 

untuk memperoleh pengetahuan tentang matematika. Proses interaksi antara guru 

dan siswa yang melibatkan pengembangan pola berpikir pada suatu pembelajaran 

yang diciptakan oleh guru dengan berbagai macam metode dan model beserta 

media agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal. 

Sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan efektif. 

Sutawidjaja (2015) mengatakan pembelajaran matematika dapat 

dipandang sebagai usaha guru dalam membantu siswa untuk memahami dalam 

pembelajaran matematika maka guru perlu mengetahui bagaimana siswa dalam 

memahami pembelajaran matematika. Jika tidak dilakukan hal tersebut maka sulit 

bagi guru untuk membantuk siswa dalam memahami pembelajaran. Proses 

pembelajaran matematika akan masuk dalam pikiran seseorang yang lebih dikenal 

sebagai psikologi belajar matematika atau singkatnya psikologi matematika. 

Permasalahan yang sering dialami siswa dalam mempelajari matematika 

yaitu siswa tidak bisa memahami konsep dasar, sehingga pada saat-soal diberikan 

siswa kesulitan dalam menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Suwaji 

(2008) menyatakan yakni kecakapan seorang siswa dalam  menjawab soal-soal 

terutama soal geometri masih tergolong rendah, misalkan  yaitu terkadang   siswa  

tidak  dapat  mengidentifikasi  gambar  limas  persegi  hanya  karena penyajian 

dalam gambar mengharuskan bentuk persegi menjadi bentuk 
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jajargenjang. Kebanyakan permasalahan seperti ini berdampak pada materi-materi 

selanjutnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman konsep sangat penting 

untuk proses pembelajaran yang selanjutnya. 

Pemahaman konsep adalah syarat utama untuk kegiatan pembelajaran 

selanjutnya, tanpa pemahaman konsep akan sulit untuk memahamkan siswa pada 

materi selanjutnya. Konsep matematika selalu berkaitan dengan konsep lain dan 

suatu konsep merupakan prasyarat bagi konsep lainnya. Berdasarkan hal tersebut 

maka pemahaman konsep  merupakan hal yang sangat penting dalam 

pembelajaran matematika (Heruman, 2008). 

Kenyataan yang kurang memuaskan tersebut, salah satunya disebabkan 

karena pemahaman konsep matematika siswa masih rendah. Siswa pada 

umumnya belum memiliki pemahaman konsep yang baik, khususnya pada materi 

bangun datar. Terlihat dari jawaban siswa saat di tes dengan soal-soal yang 

berkaitan dengan bangun datar. Misalnya, siswa tidak mampu membedakan antara 

persegi dan persegi panjang.  Selain itu, siswa belum bisa menyebutkan unsur-

unsur yang ada dalam setiap bangun datar (Sahat, 2012). 

Permasalahan-permasalahan seperti itu sering terjadi karena beberapa 

faktor, diantaranya yaitu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran  dan 

menerapkan media  masih belum maksimal, sehingga siswa belum memahami 

konsep dengan baik dan juga motivasi belajar siswa rendah.  Keberhasilan siswa 

dalam proses pembelajaran motivasi merupakan peranan penting (Semadiarta, 

2012).  

Berdasarkan observasi dan wawancara pada tanggal 10 November 2017 di 

SMP Negeri 4 Pamekasan, proses pembelajaran matematika masih jarang 
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menggunakan media pembelajaran yang konkret. Guru masih menggunakan 

model dan metode dalam kegiatan pembelajaran. Kebanyakan guru masih terpaku 

pada buku paket, papan tulis dan powerpoint. Oleh karena itu, siswa masih 

banyak yang kesulitan dalam memahami materi yang dijelaskan. Pada materi 

geometri misalnya, guru hanya menggunakan papan tulis untuk menggambar. 

Pada saat siswa sudah mulai diminta menyelesaikan soal atau diminta untuk 

menyebutkan tentang unsur-unsur pada bangun-bangun geometri siswa masih 

bingung. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa betapa pentingnya media dalam 

kegiatan pembelajaran. Didukung oleh Yani (2011) yang menyatakan bahwa 

media atau benda manipulatif mampu meningkatkan pemahaman konsep pada 

proses belajar siswa. 

Menurut hasil observasi ada sebagian guru yang menggunakan media 

dalam kegiatan pembelajaran, tetapi belum berhasil. Belum berhasil yang 

dimaksud adalah siswa belum sepenuhnya menyerap materi yang disampaikan 

guru dengan menggunakan media yang ada.  Menurut hasil wawancara dengan 

guru SMP Negeri 4 Pamekasan, hal itu terjadi karena media yang digunakan 

belum sesuai dengan tingkat berpikir siswa. Setiap siswa memiliki tingkat berpikir 

yang berbeda-beda. Sehingga baik media, model maupun metode yang digunakan 

harus sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Safrina (2014) mengatakan bahwa 

kesulitan dalam pembelajaran geometri masih dialami oleh siswa. Salah satu 

penyebabnya adalah strategi pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan 

tingkat berfikir siswa, sehingga diperlukan strategi yang tepat. Strategi tersebut 

dirancang atas dasar tingkat berfikir siswa dalam pembelajaran geometri. 
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Teori Van Hiele adalah  teori yang mempelajari tentang tingkatan berpikir 

siswa. Tingkat berpikir dalam teori ini disebut fase atau tahapan.  Terdapat 5 fase 

berpikir, yaitu mulai dari fase yang paling sederhana hingga fase yang paling 

tinggi. Seperti yang dijelaskan Israil (2016) teori van hiele merupakan teori 

belajar matematika yang terdiri dari lima fase berfikir yang dapat membimbing 

siswa dalam mengkonstruksi konsep geometri. Kelima fase berfikir tersebut yaitu 

fase visualisasi, fase analisis, fase pengurutan, fase deduksi, dan fase akurasi 

(rigor). Yadil (2009) juga mengatakan bahwa model pembelajaran van hiele 

mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa, karena dalam teorinya tersebut 

mempelajari fase tingkatan berfikir, sehingga kita dapat mengetahui terlebih 

dahulu apa yang siswa butuhkan, dengan demikian materi dapat tersampaikan 

kepada siswa sesuai dengan tahapan perfikirnya. 

Pada hasil tes yang di laksanakan pada tanggal 19 Februari 2018 di SMP 

Negeri 4 Pamekasan terhadap siswa kelas VII-A dapat dinyatakan bahwa siswa 

berada di fase visualisasi. 26 dari 32 siswa berada pada fase visualisasi, itu artinya  

bahwa 81,25% siswa belum bisa memahami konsep dasar dari bangun datar. 

Ketut (2014) menguraikan tingkatan perkembangan berpikir menurut teori van 

hiele tersebut yaitu fase visualisasi atau pengenalan dapat disebut juga tingkat 0. 

Tingkatan ini siswa baru mengenal apa itu bangun geometri. Misalkan, pada tahap 

ini siswa baru mengenal persegi panjang sebagai benda yang berbentuk persegi 

panjang seperti pintu, buku, dsb.  

Susanti (2011) mengatakan bahwa dalam pembelajaran matermatika 

dalam dunia pendidikan masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan, masih 

banyak siswa yang belum memahami apa yang ingin disampaikan oleh guru. Pada 
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materi bangun datar misalnya, siswa mengenal bangun persegi adalah bangun 

yang memiliki empat sisi yang sama panjang. Hasil penelitian Yadil (2009) juga 

menyatakan bahwa pada umumnya siswa berada pada tahapan pertama, hal ini 

dapat dilihat dari hasil tes yang dilakukannya terhadap siswa SMP Palu, dalam 

penelitiannya siswa hanya saja mengenal nama bangun datar saja, siswa belum 

bisa menyebutkan sifat-sifat yang ada dalam bangun datar. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa rata-rata siswa SMP masih berada pada fase atau tingkat 

berfikir 0 yaitu fase visualisasi.  

Teori Van Hiele merupakan teori yang mempelajari tentang tingkatan 

befikir. Namun, dalam teori ini van hiele juga mempelajari tentang geometri. 

Seperti yang kita ketahui, geometri adalah  materi yang paling sulit dipahami oleh 

siswa. Geometri merupakan materi yang selalu diajarkan di setiap jenjang 

pendidikan, mulai dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Walaupun 

geometri sudah dikenalkan sejak jenjang sekolah dasar, namun siswa masih 

banyak yang kesulitan untuk memahami materi ini. Siswa masih saja bingung 

dengan unsur-unsur yang terdapat pada bangun-bangun geometri. 

Misri (2010) mendukung pernyataan tersebut yaitu bahwa materi yang 

dianggap penting dalam matematika salah satunya adalah geometri. Beberapa 

alasan mengapa geometri perlu diajarkan yaitu geometri merupakan satu satunya 

materi matematika yang mengaitkan bentuk fisiknya didunia nyata. Kedua, 

geometri merupakan satu-satunya materi yang ide-idenya dapat divisualisasikan. 

Terakhir, geometri dapan memberikan banyak sample tentang system matematika.  

Berdasarkan beberapa pendapat tesebut, peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa media merupakan alat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan-
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permasalahan diatas, terutama permasalahan untuk memahamkan siswa yang 

masih berada pada tingkat berfikir 0, karena media berperan penting dalam proses 

pembelajaran, dengan menggunakan media siswa akan lebih mudah untuk 

memahami materi yang disampaikan. Belajar dengan menggunakan media juga 

dapat membuat siswa lebih semangat belajar, sehingga materi yang akan di 

sampaikan dapat lebih mudah diterima dan dipahami. Menurut Susilana &  

Riyana (2009)  media dapat menimbulkan gairah belajar, interaksi  lebih langsung 

antara murid dan sumber belajar. Memungkinkan anak belajar mandiri sesuai 

dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya, dan 

memberikan rangsang kepada siswa. Yeni (2011) mengatakan bahwa benda 

manipulatif mampu meningkatkan pemahaman konsep siswa, karena dengan 

benda manipulatif siswa dapat dengan mudah menerima rangsang terhadap suatu 

materi pembelajaran, terutama dalam geometri. 

Berdasarkan hal diatas, peneliti merancang sebuah media pembelajaran 

berbentuk Roda Putar yang berfungsi sebagai alat untuk belajar siswa dan 

membantu memahamkan siswa fase visualisasi terhadap materi geometri sehingga 

siswa lebih mudah dalam memahami konsep dasar yang ada dalam materi 

geometri dan siswa yang awal mulanya berada ditingkat berfikir 0 / fase 

visualisasi selanjutnya bisa berada pada fase analisis. fase analiss adalah fase atau 

tingkatan dimana siswa sudah memahami tentang unsur-unsur yang dimiliki pada 

bangun-bangun geometri. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka penulis 

mengidentifikasi rumusan masalah yaitu: 
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1. Bagaimana proses pembelajaran menggunakan menggunakan media roda 

putar dalam mempelajari materi geometri terhadap siswa fase visualisasi? 

2. Bagaimana pemahaman konsep siswa fase visualisasi dalam pembelajaran 

materi geometri dengan menggunakan media roda putar? 

3. Bagaimana keefektifan media roda putar terhadap siswa fase visualisasi 

dalam materi geometri? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mendeskripsikan hasil pembelajaran menggunakan media roda 

putar dengan langkah-langkah pembelajaran teori Van Hiele 

2. Untuk melihat pemahaman konsep siswa fase visualisasi dengan 

menggunakan media roda putar terhadap materi geometri. 

3. Untuk mendeskripsikan keefektifan media roda putar dalam meningkatkan 

tingkat berfikir siswa dari fase visualisasi ke fase analisis 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat bagi siswa dapat memberikan kemudahan siswa dalam 

memahami unsur-unsur atau bagian-bagian yang terdapat pada geometri, sehingga 

siswa mampu memahami konsep yang terdapat pada geometri.  

Manfaat bagi guru yaitu memberikan informasi kepada guru mengenai 

tingkat kemampuan berfikir siswa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam proses memilihan media pembelajaran agar kegiatan belajar dan 

pembelajaran dapat diterima dengan baik dan lebih efektif untuk siswa.  

Manfaat bagi sekolah yaitu memberikan informasi kepada guru mengenai 

tingkat kemampuan berfikir siswa, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan 

untuk meningkatakan kualitas  pendidikan dan prestasi sekolah. 
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1.5 Pembatasan Masalah 

Agar tidak terjadi perluasan masalah yang akan dibahas, maka dalam 

penelitian ini akan dibatasi sebagai berikut : 

1. Penelitian ini berfokus pada pemahaman konsep siswa yang berada pada 

tingkat berfikir visualisasi berdasarkan Teori Van Hiele. 

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada siswa SMP kelas VII semester gasal 

dengan menggunakan media roda putar dan tingkat berfikir dalam Teori Van 

Hiele. 

 


