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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua 

jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. 

Bahkan matematika diajarkan di taman kanak-kanak secara informal, Susanto 

(2013:183).  

Kata matematika berasal dari bahasa latin, manthannein atau mathema 

yang arti “belajar atau hal yang dipelajari” sedangkan dalam bahasa belanda, 

matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, yang kesemuanya berkaitan 

dengan penalaran. Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi 

dengan baik, penalaran yang jelas dan sistematis dan struktur atau keterkaitan 

antar konsep yang kuat, Susanto (2013:185). 

Matematika sebagai salah satu matapelajaran sekolah yang memiliki ciri 

dan karakteristik tertentu yang berbeda dengan disiplin ilmu lainya. Salah satu 

ciri dari matematika adalah objek yang bersifat abstrak (hendriana & 

soemamrmo, 2014). Keabstrakan dari objek matematika sulit untuk 

dihafalkan, hal tersebut mengakibatkan siswa sulit untuk belajar matematika 

(Murwaningsih & astutiningtyas, 2013). Memahami objek dan konsep 

matematika yang bersifat abstrak tersebut dibutuhkan keaktifan siswa dalam 

proses pembelajaranya. Keaktifan siswa dalam belajar tidak lain adalah untuk 

mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri, mereka aktif membangun 

pemahaman atas persoalan atau segala sesuatu yang mereka hadapi dalam 
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kegiatan pembelajaran. Keaktifan siswa tersebut harus bersifat logis, kritis 

dan kreatif dari pemahaman siswa tentang konsep matematika yang kompleks 

serta mampu bekerjasama (Purwaningrum, 2016) .Pembelajaran yang 

dilakukan disekolah meliputi berbagai hal yang semua terangkum dalam mata 

pelajaran yang diberikan serta keterampilan atau pengerahuan (Frengky, 2008: 

152). Pembelajaran  meliputi berbagai mata pelajaran, salah satunya yaitu 

matematika. 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar harus disesuaikan dengan 

karekteristik siswa sehingga siswa diharapkan siswa dapat belajar secara 

efektif dan bermakna. Sesuai dengan pendapat (Heruman, 2014: 10-11) 

menyatakan dalam pembelajaran matematika SD, diharapkan terjadi 

reinvention (penemuan kembali). Penemuan kembali adalah menemukan suatu 

cara penyelesain secara informal dalam pembelajaran dikelas. Selanjutnya 

Hermuan menambahkan bahwa  pengelaman  belajar siswa sebelumnya 

dengan konsep yang diajarkan. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar, matematika dibagi 

menjadi atas beberapa sub pokok materi, diantaranya sub pokok materi 

geometri dan pengukuran. Peranan geometri dalam pembelajaran matematika 

sangat kuat, bukan saja geometri hanya membina proses berpikir akan tetapi 

juga sangat mempengaruhi materi pelajaran lain dalam matematika. 

Berdasarkan hasil observasi awal  pada tanggal 14,  20 dan 23 Nopember 2018 

telah dilakukan melalui wawancara  dengan guru wali kelas III C di MI 

Bustanol Ulum Kota Batu 
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Adapun hasil wawancara dengan guru kelas III sebagai berikut: 

“Peneliti: bagaimana cara guru dalam menyampaikan materi? Guru: pada saat 

pembelajaran saya menerapkan metode ceramah. Peneliti : apakah ibu pernah 

menerapkan metode mengajar selain ceramah? Guru : tidak pernah, karena saya 

lebih mudah dengan menggunakan metode ceramah” (Sumber: Guru Kelas III) 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dimana 

pada saat guru mengajar menggunakan metode ceramah, sehingga siswa dalam 

proses pembelajaran masih terlihat kurang aktif dan ternyata masih ada sekitar 

60% siswa 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 disebabkan  oleh penyampaian materi masih bersifat konvensional  dimana 

pada saat itu guru mengajar menggunakan metode ceramah, sehingga siswa dalam 

proses pembelajaran masih terlihat kurang aktif.  pada saat guru menyampaikn 

materi siswa masih banyak tidak memperhatikan penjelasan guru dan berpusat 

pada guru dimana guru merupakan subjek dan siswa berperan sebagai objek 

dalam pembelajran. Siswa lebih diutamakan untuk meghafal 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 pengelaman belajarnya. Berdasarkan Nilai hasil 

belajar siswa juga masih jauh dari yang diharapkan dan belum mampu mencapai 

target KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) yaitu <73.  

Menerapkan Teori belajar  Van Hiele dapat menjadi salah satu tindakan 

yang dilakukan guru untuk mengajarkan materi sifat-sifat bangun datar, 
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karena teori belajar Van Hiele menekankan pada tahap pembelajaran yang 

disesuaikan dengan tahap berpikir siswa, tidak sebaliknya siswa yang 

menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran guru. Sehingga materi dalam 

pembelajaran matematika dapat dipahami oleh siswa dengan baik dan siswa 

dapat mempelajari matematika berdasarkan urutan tingkat kesukarannya 

dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang paling 

rumit dan kompleks yang pasa akhirnya siswa dapat mencapai hasil belajar 

sesuai tujuan yang diinginkan. 

Dalam pembelajaran geometri terdapat sebuah teori yang dapat digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih berstruktur 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 geomentri yaitu visualisasi, analisi, dedukasi informal, 

dedukasi, dan rigor. Setiap tingkatan yang dikemukan akan diaplikasikan 

secara bertahap dan melalui fase yang berbeda sebagai pendukung kepada 

siswanya. Selain itu Van Hiele juga mengemukan bahwa terdapat tiga unsur 

utama dalam pengajran geometri yaitu waktu, materi pengajaran dan metode 

yang diterapkan. Jika ketiga unsur tersebut ditata secara terpadu akan dapat 
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meningkatkan kemampuan anak kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi. 

(Gatot Muhsetyo, 2008). 

Lima fase yang dikemukan oleh Van Hiel adalah 1) Fase Informasi, 2) Fase 

orientasi, 3) Fase Penjelasan, 4) Fase Orientasi Bebas, 5) Fase Integrasi. Kelima 

fase diatas dilakukan secara berurutan dalam pembelajaran dari fase pertama 

hingga fase krlima agar dapat menunjang kemampuan siswa sehingga sampai 

pada tahap berpikir yang lebih tinggi. 

Didukung dari hasil penelitian terdahulu dilakukan oleh Ayu Sita Lasmita, 

Margiati, Nurhadi yang membahas tentang pengaruh teori Van Hiele terhahap 

hasil belajar matematika peserta didik dengan Hasil penelitian diperoleh hasil 

bahwa hasil perhitungan effec size data hasil belajar peserta didik kelas 

eksperimen dan kelas kontrol di peroleh sebesar 0,85 di klasifikasikan dalam 

kategori tinggi yang berarti bahwa penerapan teori van hiele memberikan 

pengaruh yang tinggi terhadap hasil belajar matatematika di kelas V SDN 12 

Pontianak Kota. 

Berdasarkan urain diatas, maka peneliti melakukan penelitian berkenaan 

dengan pembelajaran matematika di sekolah dasar dengan menerapkan teori 

belajar Van Hiele. Penelitian ini  menggunakan dua kelas yaitu kelas kontrol 

dan kelas eksperimen, dimana kelas kontrol menerapakan metode 

pembelejaran seperti biasa dilakukan dan kelas eksperimen menerapakn teori 

belajar Van Hiele. Sehingga dapat dilihat seberapa besar pengaruh dari teori 

belajar Van Hiele pada pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa 

kelas III. Teori  belajar Van Hiele diharapkan guru dapat memahami tahap 

berpikir siswa dan mampu membuat siswa lebih aktif dalam proses 
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pembelajaran serta  siswa dapat belajar dengan baik, sehingga siswa lebih 

memahami materi dengan mudah dan hasil belajar siswa lebih bagus. Hal 

inilah yang mendasari penelitian yang berjudul pengaruh teori belajar Van 

Hiele terhadap hasil belajar matematika pada materi sifat-sifat bangun datar di 

kelas III MI Bustanol Ulum Kota Batu. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka peneliti 

dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah pengaruh Teori Van Hiele terhadap hasil belajar 

matematika pada materi sifat-sifat bangun datar di kelas III MI Bustanol 

Ulum Kota Batu ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukan diatas, maka dapat 

ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh Teori  belajar Van Hiele terhadap hasil belajar 

matematika pada materi sifat-sifat bangun datar di kelas III MI Bustanol 

Ulum Kota Batu 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik secara 

teoritis maupun praktis. Manfaat tersebut antara lain: 

1. Manfaat Teoritis  

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

refrensi dalam implementasi teori Van Hiele  sehingga dapat 

meningkatkan hasil belajar siswa. 
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2. Manfaat Praktis  

Pada manfaat praktis terdiri dari manfaat bagi sekolah, guru, siswa, 

dan peneliti lanjutan, yang dijabarkan sebagai berikut: 

a. Manfaat bagi siswa 

Dengan menerapkan Teori belajar Van Hiele pada pembelajaran 

matematika, diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa pada 

materi sifat-sifat bangun datar. 

b. Manfaat bagi guru 

Pada pembelajaran yang diterapkan oleh peneliti dapat menjadi contoh 

dalam menerapkan pembelajaran dengan menerapkan Teori  Belajar 

Van Hiele. 

c. Manfaat bagi sekolah  

Bagi sekolah tempat penelitian berlangsung dapat menerapkan 

pembelajaran yang telah peneliti lakukan. 

d. Manfat bagi peneliti  

Peneliti dapat menerapkan teori yang telah peneliti dapatkan selama 

perkulihan. Sehingga peneliti dapat membandingkan antara teori dan 

penerapan secara langsung. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Bustanol Ulum Kota Batu. Populasi 

pada penelitian ini adalah siswa kelas III MI Bustanol Ulum, sedangkan 

sampel pada penelitian ini adalah siswa kelas IIIB  yang terdapat 38 siswa 

yang terdiri dari 18 laki-laki dan 20 perempuan dan siswa kelas IIIC 

terdapat 40 siswa yang terdiri dari 24 laki-laki dan 16 perempuan 
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F. Definisi Operasional  

Batasan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut: 

1. Teori Belajar Van Hiele 

Teori belajar Van Hiele merupakan teori belajar yang terdapat 5 fase. 

Fase-fase tersebut adalah (1) Fase Informasi, (2) Fase Orientasi, (3) 

Fase Penjelasan, (4) Fase Orientasi Bebas, (5) Fase Integrasi.  

2. Pemahaman sifat-sifat bangun datar 

Bangun mempunyai sifat-sifat, yang membedakan dengan bangun 

lainnya. Bangun datar berbeda dengan bangun ruang, karena sifatnya 

yang berbeda. Bahkan di antar bangun-bangun datar, atau bangun-

bangun ruang sendiri, terdapat sifat-sifat yang berbeda 

3. Hasil belajar  

Hasil belajar adalah kemampuan yang di peroleh anak setelah melalui 

kegiatan belajar. Belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari 

seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan 

perilaku yang relatif menetap.  

4. Teori belajar  

Deskripsi mengenai hasil belajar yang muncul sebagai akibat dari 

digunakan suatu metode tertentu. 

5. Matematika 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam 

upaya memahami ilmu pengetahuan lainnya  


