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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Konsep 

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata paham yang artinya adalah 

mengerti atau tahu, sedangkan pemahaman itu sendiri adalah proses, cara,  

perbuatan memahami atau memahamkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman merupakan proses atau cara yang bertujuan untuk membuat seseorang 

mengerti atau tahu tentang suatu hal. 

Konsep merupakan sesuatu yang umum dari suatu situasi, objek atau 

peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide atau gambaran mental (Rusman, 2016). 

Sedangkan menurut Dahar (2011) konsep merupakan dasar bagi proses mental 

yang lebih tinggi, untuk memecahkan masalah, seorang siswa harus mengetahui 

aturan-aturan yang relevan. Aturan-aturan ini berdasarkan pada konsep-konsep 

yang diperolehnya. 

Berdasarkan definisi pemahaman dan konsep dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep merupakan kemampuan menangkap beberapa pengertian 

seperti mampu mengungkapkan suatu materi yang disajikan kedalam bentuk yang 

lebih mudah untuk di mengerti dan dipahami, mampu memberikan interpretasi, 

dan mampu mengaplikasikannya. Pemahaman konsep yang dimiliki oleh siswa 

dapat digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan 

konsep yang dimilki. Dalam pemahaman konsep siswa tidak hanya sebatas 

mengenal tetapi siswa harus dapat menghubungkan satu konsep dengan konsep 

yang lain (Hamdani, 2011). 
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Pemahaman konsep adalah kemampuan aktual yang dicapai siswa setelah 

mengalami suatu proses belajar mengenai konsep, prinsip, dan prosedur dalam 

kurun waktu tertentu. Indikator pemahaman konsep meliputi menafsirkan, 

memberi contoh, mengklasifikasikan, merangkum, menduga, membandingkan, 

dan menjelaskan (Sastrika, 2013). Menurut Swafford & Findell (Afrilianto, 2012) 

pemahaman konsep adalah kemampuan dalam memahami konsep, operasi  dan 

relasi dalam matematika.  Indikator dalam pemahaman konsep matematis siswa 

yaitu, siswa dapat menyatakan ulang secara verbal konsep yang telah dipelajari. 

Kemudian, siswa dapat mengklarifikasikan objek-objek berdasarkan dipenuhi atau 

tidaknya persyaratan untuk membentuk konsep tersebut. Selanjutnya, siswa dapat 

menerapkan konsep secara algoritma dan siswa juga harus dapat meyajikan 

konsep dalam berbagai macam bentuk representasi matematika, serta siswa dapat 

mengaitkan berbagai konsep (internal dan eksternal matematika). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman konsep merupakan kemampuan seseorang dalam mengaitkan atau 

menghubungkan bayangan tertentu yang sesuai dengan banyangan yang 

dimilikinya yang sudah terbentuk dalam pemikiran seseorang yang mereka 

peroleh dari pengalaman sebelumnya. Pemahaman kosep akan kontinu atau saling 

berhubungan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, oleh sebab itu 

pemahaman konsep sangat penting dalam proses belajar. 

Septiani (2014) menyebutkan beberapa indikator pemahaman konsep yang 

harus dicapai dalam suatu proses pembelajaran agar dapat menyatakan bahwa 

seorang subjek sudah paham terhadap suatu konsep, berikut indikator yang 

disajikan dalam bentuk tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Konsep 

No Indikator 

1 Mampu menyatakan ulang sebuah konsep 

2 Mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsepannya 

3 Memberi contoh dan bukan contoh dari konsep 

4 Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika 

5 Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep 

6 Menggunakan memanfaatkan dan memilih prosedur atau operasi tertentu 

7 Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan konsep matematika. 

 

2.2 Fase Visualisasi 

Teori Van Hiele, merupakan teori yang mempelajari tentang tingkatan 

berfikir seseorang dalam bidang geometri. Fase atau tingkatan berfikir dalam teori 

ini ada 5, yaitu fase visualisasi, fase analisis, fase pengurutan, fase deduksi dan 

fase rigor. Pada penelitian ini hanya focus pada satu fase saja, yaitu terhadap 

siswa yang berada pada fase visualisai. 

Fase visualisasi merupakan fase yang pertama dalam teori van hiele, 

dalam fase ini siswa baru mengenal mengenal nama suatu bangun ruang sisi datar 

dan mengenal bentuknya secara keseluruhan memandang sesuatu bangun ruang 

sisi datar sekedar karakteristik visual dan penampakannya tidak terfokus pada 

sifat-sifat objek yang diamati, tetapi memandang objek sebagai suatu keseluruhan, 

belum dapat memahami dan menentukan sifat bangun ruang sisi datar serta cir-

ciri atau karakteristik dari bangun yang ditunjukkan (Hayati, 2017). 

Sholihah & Afriyansyah (2017) menguraikan tingkatan perkembangan 

berpikir menurut teori van hiele tersebut yaitu yang pertama adalah tingkat 0 yaitu  

fase visualisasi/pengenalan pada tingkat ini, siswa hanya baru mengenal bangun-

bangun geometri dan memandang suatu bangun geometri sebagai suatu 

keseluruhan. Misalnya, siswa baru mengenal persegi panjang sebagai benda-

benda yang berbentuk persegi panjang seperti papan tulis, buku, pintu, dll.  
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Teori ini mengatakan bahwa siswa harus melewati fase yang terendah, 

kemudian naik ke fase yang kedua, sampai akhirnya mereka berada pada fase 

yang paling tinggi. Puji (2017) menjelaskan tentang indikator pencapaian yang 

harus tercapai sehingga siswa yang semula berada di fase visualisasi dapat berada 

pada fase analisis atau tahapan yang kedua. Berikut adalah tabel indikator teori 

van hiele. 

Tabel 2.2 Indikator Fase Visualisasi Berdasarkan Teori Van Hiele 

Fase  Indikator 

Fase Visualisasi a. Mengenal nama suatu bangun datar sisi datar dan mengenal 

bentuknya secara keseluruhan 

b. Memandang sesuatu bangun datar sekedar karakteristik visual 

dan penampakannya 

c. Tidak terfokus pada sifat-sifat objek yang diamati, tetapi 

memandang objek sebagai suatu keseluruhan 

d. Belum dapat memahami dan menentukan sifat bangun datar 

datar serta cir-ciri atau karakteristik dari bangun yang 

ditunjukkan 

Ket : Penelitian Tahun 2017 

Penelitian ini diharapkan agar dapat naik pada tahap yang kedua, yaitu 

tahap analisis. Pada tahapan ini siswa sudah mengenal bangun datar berdasarkan 

ciri-ciri dari masing-masing bangun, selain itu siswa juga dapat mengalisis 

bagian-bagian yang ada pada suatu bangun datar dan mengamati sifat-sifat yang 

dimiliki oleh unsur-unsur tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 

siswa sudah memiliki pemahaman konsep yang baik. Hal ini dapat dilihat dari 

hubungan antara indikator pemahaman konsep dan indikator tingkat berfikir van 

hiele yang kedua, yaitu fase analisis. Adapun tabel hubungan antar indikator 

adalah sebagai berikut.  

Table 2.3 Hubungan Indikator Pemahaman Konsep dan Fase Analisis 

Indikator pemahaman konsep Indikator fase analisis 

1. Mampu menyatakan ulang sebuah konsep 

Contoh: siswa mampu mengungkapkan kembali apa 

yang telah di pelajari  

2. Mengklarifikasi objek menurut sifat-sifat tertentu 

sesuai dengan konsepannya 

1. Mengenal bangun datar 

berdasarkan ciri-ciri dari 

masing-masing bangun 

2. Dapat menganalisis bagian-

bagian yang ada pada suatu 
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Contoh: siswa dapat mengelompokkan bangun datar 

sesuai dengan sifatnya 

3. Memberi contoh dan bukan contoh konsep 

Contoh: siswa mampu memahami contoh bangun datar 

yang benar 

4. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi 

matematika 

Contoh: siswa mampu memaparkan secara berurutan 

5. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu 

konsep 

Contoh: Siswa dapat memahami suatu materi dengan 

melihat syarat yang diperlukan dan syarat yang tidak 

diperlukan 

6. Menggunakan memanfaatkan dan memilih prosedur 

atau operasi tertentu 

Contoh: siswa menyelesaikan sebuah soal dengan tepat 

sesuai dengan langkah yang benar. 

7. Mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan 

konsp matematika 

Contoh: siswa mampu memilih sebuah konsep dalam 

memecahkan masalah 

bangun datar  dan mengamati 

sifat-sifat yang dimiliki oleh 

unsur-unsur tersebut. 

 

Melihat fase tingkatan teori van hiele, bisa dilakukan dengan cara menguji 

subjek dengan alat uji yang telah van hiele sediakan. Usiskin (1982) menyatakan 

bahwa alat uji tingkatan atau fase van hiele dilaksanakan dengan uji tes soal yang 

berjumlah 25 butir soal, dengan menggunakan kriteria penilaian yang juga telah 

van hiele sediakan, tetapi karena penelitian ini hanya terfokus terhadap siswa fase 

visualisasi dan indikator pencapaiannya adalah indikator fase analisis sehingga 

hanya menggunakan 10 soal pertama. 

2.2.1 Langkah-Langkah Pembelajaran 

 Kristiyanto (2007) menjelaskan langkah-langkah pembelajaran pada fase 

visualisasi adalah informasi, orientasi berarah, uraian, orientasi bebas, dan 

integrasi. Informasi, pada langkah awal guru dan siswa menggunakan tanya jawab 

dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berfikir yang 

bersangkutan.guru mengajukan pertanyaan pada siswa yang bersangkutan. 

Orientasi Berarah, siswa menggali topik yang dipelajari melaui alat-alat yang 
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dengan cermat disiapkan guru. Alat atau bahan dirancang sehingga dapat 

mendatangkan respon khusus pada siswa.  Uraian, berdasarkan pengalaman 

sebelumnya, siswa menyatakan pandangan yang muncul mengenai struktur yang 

diobservasi. Orientasi Bebas, siswa menanggapi tugas-tugas yang lebih komplek 

berupa tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas-tugas yang dilengkapi 

dengan banyak cara dan tugas-tugas open ended. Mereka memperoleh 

pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri. Integrasi, siswa meninjau 

kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari.  Guru dapat membantu dalam 

membuat sistesis ini dengan melengkapi survey secara global terhadap apa-apa 

yang telah dipelajari siswa. Hal ini penting tetapi, kesimpulan ini tidak 

menunjukkan sesuatu yang baru.  

Ketut (2014) menyebutkan bahwa pembelajaran dengan teori van hiele ada 

lima langkah pembelajaran yaitu dinyatakan dalam tabel berikut: 

Tabel 2.4 Langkah-Langkah Pembelajaran Fase Visualisai 

No Langkah pembelajaran Kegiatan 

1 Information Dalam langkah ini, siswa berkenan dengan domain yang 

akan dikerjakan  

2 Guide orientation Dalam langkah ini siswa mengerjakan tugas-tugas yang 

harus menggunakan relasi dan jaringan yang berbeda 

(misalkan menganalisa benda manipulatif yang ada 

dihadapannya). 

3 Explicitation Siswa menjadi sadar tentang struktur yang diamatinya, 

dapat menggambarkannya dalam kata atau kalimat 

(misalnya siswa mengemukakan tentang struktur bangun 

geometri yang diamati) 

4 Free orientation Siswa belajar mengerjakan tugas yang lebih kompleks, 

untuk menemukan sifat-sifat yang terdapat dalam bangun 

geometri. 

5 Integration Siswa dapat menyimpulkan semua yang diapelajari 

tentang suatu materi, kemudian merefleksikannya dalam 

perilaku mereka dan memperoleh gambaran singkat dari 

struktur bangun bangun geometri (misalnya meringkas 

sifat-sifat bangun geometri yang diamati). 

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa langkah pembelajaran 

pada fase visualisasi yang pertama adalah mengenalkan siswa bangun geometri 
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dengan cara menggumpulkan informasi, kemudian langkah selanjutnya yaitu 

orientasi berarah dimana dalam langkah ini siswa meneliti objek dengan panduan 

seorang guru. Langkah yang ketiga yaitu penguaraian, dilangkah ini siswa diminta 

untuk menguraikan atau megemukakan tentang hasil penelitiannya terhadap suatu 

objek, kemuadian langkah orientasi bebas, disini siswa diberikan tugas dengan 

tujuan dapat menemukan sifat-sifat objek yang diamati. Kemudia yang terakhir 

yaitu langkah integrasi, dalam langkah ini siswa diminta untuk membuat 

kesimpulan mengenai sifat-sifat objek yang diamatinya. 

2.3  Media  

Media pembelajaran merupakan alat yang digunakan untuk membuat 

pembelajaran yang lebih efektif, mempercepat proses belajar, meningkatkan 

kualitas proses belajar-mengajar (Nurseto, 2011). Media pemebelajaran 

merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses 

belajar (Mahnun, 2012). Berdasarkan kedua argument dapat disimpulkan bahwa 

media merupakan alat bantu yang digunakan untuk mempermudah proses 

pembelajaran untuk hasil yang lebih baik dengan cara yang efisien dan efektif. 

Seperti pendapat Munadi (2010)  yang mengatakan bahwa media pembelajaran 

merupakan segala sesuatu yang dapat menyampaikan informasi dan menyalurkan 

pesan dari suatu sumber secara terencana sehingga tercipta lingungan belajar yang 

kondusif dimana siswa dapat melakukan proses bellajar secara efisien dan efektif.  

Sadiman (2010) Media dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu media jadi 

karena sudah merupakan komodito perdagangan dan terdapat di pasaran luas 

dalam keadaan siap pakai (media by utilization), dan media rancangan karena 

perlu dirancang dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud atau tujuan 

pembelajaran tertentu (media by design). Masing-masing media memiliki 
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kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari media jadi adalah hemat dalam waktu, 

tenanga dan biaya untuk pengadaannya. Sebaliknya, mempersiapkan media yang 

dirancang secara khusus untuk memenuhi kebutuhan tertentu akan memeras 

banyak waktu, tenaga maupun biaya karena untuk mendapatkan keandalan dan 

kesahihan diperlukan serangkaian kegiatan validasi prototipnya. Kekurangan dari 

media jadi adalah kecilnya kemungkinan untuk mendapatkan media jadi yang 

dapat sepenuhnya sesuai dengan tujuan atau kebutuhan pembelajaran setempat. 

Mungkin, factor ilmu pengetahuan dan teknologi modern yang menyebabkan 

banyak Negara berkembang memilh media jadi baik untuk diangkat secra utuh 

dengan modifikasi sepenuhnya, maupun diadaptasikan dengan keadaan setempat. 

2.3.1 Jenis Media Pembelajaran  

 Munadi (2010) Menyatakan bahwa media dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 

media visual dan media audio-visual. Media visual adalah media yang melibatkan 

indera penglihatan. Dalam media visual terdapat pesan verbal dimana pesan yang 

dituangkan yakni bahasa atau kata-kata yang menyampaikan makna tertetu. 

Makna tersebut akan sampai kepada seseorang dengan alat indera yang 

dimilikinya, misalkan dengan cara melihat. Beliau juga menjelaskan penyalur 

pesan visual bisa disampaikan dengan benda asli atau benda tiruan. Semakin dekat 

pengalaman belajar menyerupai kondisi dimana siswa akan menggunakan atau 

memperagakan pelajaran yang telah mereka dapat, semakin efektif dan permanen 

pembelajaran tersebut.  

2.3.2 Fungsi Media Pembelajaran 

 Pada proses pembelajaran, media memiliki fungsi sebagai pembawa 

informasi dari guru kepada siswa. Arsyad (2010) mengatakan  bahwa salah satu 
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fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat untuk membantu proses 

mengajar yang turut mempengaruhi iklim, kondidi, dan lingkungan belajar yang 

ditata dan diciptakan oleh guru. Sedangkan menurut Munadi (2010) media 

pembelajaran berfungsi sebagai sumber belajar untuk siswa sehingga 

memudahkan terjadinya proses belajar. Berdasarkan ketiga pendapat dapat 

simpulkan bahwa media berfungsi sebagai sebagai alat yang membawa informasi 

dan dapat digunakan untuk mempermudah proses pembelajaran. 

2.3.3 Pemilihan Media Pembelajaran 

Sadiman (2010) menyebutkan beberapa penyebab orang memilih media 

antara lain adalah: 

a. Bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang 

media 

b. Merasa sudah akrab dengan media tersebut 

c. Ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret 

d. Merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya, 

misalnya menarik minat atau gairah belajar siswa. 

Jadi dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana, 

yaitu untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak 

dalam pembelajaran.  

2.3.4 Kriteria Media Pembelajaran yang Baik 

Kriteria merupakan sesuatu dasar atau syarat yang harus dipenuhi dalam 

membuat atau menentukan sesuatu (Munadi, 2010). Yamin (2014) mengatakan 

kriteria adalah suatu patokan titik batas untuk menetapkan suatu keputusan. Diatas 

titik batas tersebut dinyatakan keputusan tertentu, dibawah titik batas dinyatakan 
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keputusan yang sebaliknya. Sedangkan pendapat Hosnan (2014) Kriteria 

merupakan suatu patokan sifat atau karakteristik yang ditetapkan sebagai alat 

pembanding karakteistik yang lain. Kriteria media pembelajaran yang baik yaitu 

adalah sebagai berikut: 

a. Media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan 

pengajaran yang telah ditetapkan. 

b. Mampu mencapai indikator pembelajaran yang telah direncanakan. 

c. Sesuai dengan taraf berfikir siswa. 

d. Dapat menciptakan suasana pembelajaran yang efektif dan kondusif. 

e. Mampu menarik minat belajar siswa sehingga apa yang ingin disampaikan 

dapat diterima dengan baik oleh siswa. 

Berdasarkan jenis dan fungsi media yang telah diuraikan diatas, dapat 

dinyatakan bahwa media roda putar merupakan sebuah alat bantu atau alat peraga 

yang dibuat untuk mempermudah proses pembelajaran. Media ini dirancang 

menyerupai sebuah roda yang dapat berputar. Keunggulan dari media roda puatr 

ini yaitu mempermudah siswa dalam menerima pembelajaran. Didalam alat 

peraga ini terdapat pesan yang disampaikan sehingga siswa bisa dengan mudah 

memahami suatu konsep dasar dalam materi bangun datar. Alat peraga ini 

dirancang agar siswa dapat dengan mudah mengetahui unsur-unsur yang terdapat 

dalam bangun datar, selain itu siswa juga dapat menyebutkan sifat-sifat yang ada 

dalam jenis bangun datar dengan hanya menggunakan media atau alat peraga roda 

putar tersebut.  

Dari beberapa pemaran diatas dapat dikatakan bahwa roda putar 

merupakan media visual. Media roda putar dapat dikatakan valid atau dapat 



19 
 

 
 

dikatakan baik yaitu jika roda putar memehui syarat. Adapun syarat yang harus 

dipenuhi agar media roda putar dapat dikatakan valid, yaitu adalah sebagai 

berikut: 

1. Kesesuaian dengan rekayasa media visual 

2. Kesesuaian dengan komunikasi media visual 

3. Kesesuaian dengan indikator pembelajaran materi geometri 

4. Media dapat membantu siswa dalam pembelajaran geometri 

5. Mudah untuk dioperasikan. 

Beberapa syarat tersebut harus dipenuhi, sehingga media roda putar dapat 

dikatakan valid dan baik untuk digunakan siswa. 

2.4 Konsep Dasar Geometri 

Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang digunakan 

pada penlitian ini berdasarkan pada kurikulum 2013, yaitu sebagai berikut: 

a. Kompetensi (SK):  Memahami konsep segiempat dan segitiga serta 

menentukan ukurannya. 

b. Kompetensi Dasar (KD):  

Mengidentifikasi sifat-sifat segitiga  

Mengidentifikasi sifat-sifat persegi panjang, persegi, trapesium, jajargenjang, 

belah ketupat dan layang-layang 

2.5 Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian mengenai pemahaman konsep dan teori van hiele sebelumnya 

sudah pernah diteliti. Penelitian tersebut menggunakan beberapa benda 

manipulatif dan model pembelajaran. Sejalan dengan pemahaman konsep dan 

teori van hiele, media pembelajaran juga sudah sering diteliti. Media 
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pembelajaran sering diteliti untuk meningkatkan kemampuan belajar siswa. 

Berikut adalah penelitian yang sebelumnya telah dilakukan yang relevan dengan 

penelitian pemahaman konsep siswa berdasarkan teori van hiele. 

 Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Yadil (2009) menyatakan bahwa 

scenario pembelajaran model van hiele yang digunakan dalam pembelajaran pada 

pokok bangun-bangun segiempat dapat meningkatkan pemahaman siswa. 

Scenario pembelajaran tersebut dapat dilihat dari rencana pemebalajaran dan 

lembar kerja siswa. Peningkatan pemahaman siswa yang dimaksud yaitu dari 

tahap pertama ke tahap kedua pada teori berfikir van hiele.  

 Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Yeni (2011) menyatakan secara 

keseluruhan pembelajaran matematika dengan memanfaatkan benda-benda 

manipulatif secara signifikan lebih baik dalam meningkatkan pemahaman konsep 

geometri siswa dibandingkan dengan pembelajaran konvensional. Selain itu, 

pemanfaatan benda manipulatif ini juga secara signifikan lebih baik dalam 

mmeningkatkan pemahaman geometri siswa pada level sekolah tinggi sedang dan 

rendah. Akan tetapi, tidak terdapat interaksi antara factor pembelajaran dengan 

factor level sekolah terhadap kemampuan tilikan ruang. 

 Israil (2016) mengatakan dalam hasil penelitiannya bahwa penerapan teori 

belajar van hiele dalam pembelajaran segiempat dapat meningkatkan aktivitas 

belajar, hal ini dapat dilihat dari rata-rata nilai aktivitas belajar siswa pada siklus I, 

II dan III masing masing sebesar 9,53; 13,2 dan 15,7 yang tergolong kurang aktif, 

aktif dan cukup aktif. Berdasarkan tiga siklus dilaksanakan diketahui bahwa 

penggunakan teori van hiele dalam pembelajaran matematika dapat meningkatkan 

prestasi belajar siswa pada materi segiempat. 
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 Berdasarkan pada hasil penelitian Karim (2011) yang menyatakan analisis 

data dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

dengan metode penemuan terbimbing lebih baik daripada pembelajaran 

konvensional dalam meningkatkan pemahaman konsep dan kemampuan berpikir 

kritis siswa pada sekolah level tinggi, sedang, dan rendah. dan sebagian besar 

siswa menunjukkan sikap positif terhadap pembelajaran matematika dengan 

metode penemuan terbimbing. 


