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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada apada 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, manthanein atau  mathema yang 

berarti “belajar atau hal yang dipelajari” sedang 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. Unsur utama 

pekerjaan matematika adalah penaran deduktif yang bekerja atas dasar asumsi 

(kebenaran konsistensi). Selain itu, matematika juga bekerja melalui penalaran induktif 

yang didasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk sampai pada perkiraan tertentu. 

Tetapi perkiraan ini, tetap harus dibuktikan secara deduktif, dengan argumen yang 

konsisten (Susanto, 2013:185).  

Menurut Soedjadi dan Moesono (dalam Ety, 2011) pembelajaran matematika  

bermaksud menata nalar, membentuk sikap dan menumbuhkan kemampuan 

menggunakan dan menetapkan matematika. Pembelajaran matematika merupakan 

suatu proses belajar mengajar yang terdiri dari dua aspek, yaitu belajar yang dilakukan 

oleh siswa dan mengajar yang dilakukan guru sebagai pengajar (pendidik). Salah satu 
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materi yang diajarkan dalam pembelajaran matematika adalah bangun ruang/bangun 

datar atau biasa disebut juga geometri. 

Geometri dapat dikatakan sebagai sebagai salah satu materi yang dianggap 

penting, Huda (2013:56) memberikan alasan mengapa geometri perlu diajarkan yaitu 

pertama, geometri satu-satunya bidang matematika yang dapat mengaitkan matematika 

dengan bentuk fisik dunia nyata. Kedua, geometri satu-satunya yang dapat 

memungkinkan ide-ide matematika yang dapat divisualisasikan, dan yang ke tiga, 

geoemetri dapat memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistim matematika. 

Dari pernyataan itu bisa dikatakan bahwa geometri adalah salah satu materi yang tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. 

Geometri adalah salah satu materi yang terdapat pada mata pelajaran 

matematika, geometri juga banyak penerapannya pada kehidupan sehari-hari, 

semisalnya menghitung luas dari kardus kosong untuk megetahui seberapa banyak 

barang yang bisa mengisi kardus tersebut ataupun menghitung luas suatu bak pengisian 

air untuk mengetahui kapasitas penampungan air dan masih banyak kegunaan materi 

geometri dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penereapannya pada pembelajaran 

matematika, geometri tidak bisa jauh dari kehidupan sehari-hari. Geometri adalah 

ruang dimana anak-anak berada, hidup dan bergerak. Dalam ruang itu anak-anak harus 

belajar mengetahui (to know), menelaah (to explore), bertempur untuk menang 

(conquer), merencanakan dan mengatur kehidupan (in order to live), bernafas 

(breathe) dan berbuat yang lebih baik (move better in it) (Afgani:2011). Tapi pada 

kenyataannya walaupun materi ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari 
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bukan tanpa masalah, masalah muncul bukan hanya dari siswa, tetapi dari guru itu 

sendiri masih kesulitan dalam menyampaikan materi ini. 

Menurut Yeni (2011:4) kesulitan belajar siswa itu tidak terlepas dari praktek 

pembelajaran yang selama ini telah berlangsung. Sehubungan dengan itu, ada sesuatu 

yang perlu dibenahi dalam praktek pembelajaran matematika di SD, terutama dalam 

pembelajaran materi geometri. Praktek pembelajaran matematika yang berlangsung 

hingga saat ini cenderung masih berorientasi pada pencapaian target kurikulum. Proses 

pembelajaran masih menempatkan guru sebagai sumber pengetahuan dan sangat jarang 

ditemukan siswa terlibat dengan aktivitas dan proses matematika dalam proses belajar. 

Berdasarkan hasil penelitian Sulityowati (2013), hasil UAN untuk pelajaran 

matematika di tingkat SD/MI nilai rata-ratanya lebih rendah daripada pelajaran yang 

lain, yaitu Bahasa Indonesia dan IPA. Keberhasilan siswa kelas VI mengerjakan soal 

UAN tidak terlepas dari kemampuan siswa memahami materi matematika pada kelas 

di bawahnya. Banyak guru yang memiliki konsep geometri yang kurang benar. Tentu 

saja hal ini berimbas pada pemahaman konsep geometri siswa, oleh sebab itu 

dibutuhkan cara belajar yang sesuai dengan materi geometri, satu cara belajar yang 

sesuai dengan materi geometri adalah dengan menggunakan teori yang dikemukakan 

oleh Van Hielle. 

Salah satu teori pembelajaran yang digunakan adalah teori Van Hielle. Dalam 

teori Van Hielle guru akan melewati 5 tahap, tahap 1: inquiri, tahap 2: orientasi terarah, 

tahap 3: uraian, tahap 4: orientasi bebas, tahap 5: integrasi, dalam pembelajaran 

geometri guru dapat menggunakan kelima tahapan pembelajaran dari Van Hielle, 
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dalam penerapannya tahapan Van Hielle tidak harus dilakukan secara berurut, akan 

tetapi dapat dilakukan secara berulang tergantung dari pemahaman siswa, jadi guru 

tidak mengejar selesainya kelima tahapan tersebut, tetapi guru harus berusaha agar 

siswa mengerti setiap tahapan, jika tahapan pertama sudah bisa dipahami siswa maka 

guru bisa melajutkan ke tahap selanjutnya. 

Setelah melakukan observasi ke sekolah Muhammadiyah 8 Dau dan melakukan 

wawancara dengan guru matematika kelas 5, peneliti menemukan bahwa di sekolah 

dasar Muhammadiyah 8 Dau telah menggunakan teori Van Hielle pada pembelajaran 

matematika, tetapi masih terdapat kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam proses 

pembelajarannya, oleh karena itu peneliti akan melakukan penelitian terkait 

penggunaan teori Van Hielle pada pembelajaran matematika kelas 5 SD 

Muhammadiyah 8 Dau Malang. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, maka dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penggunaan teori Van Hielle yang digunakan guru dalam pembelajaran 

matematika pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 8 Dau Malang? 

2. Apa saja yang menjadi kendala pada saat menggunakan teori Van Hielle pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang ? 

3. Apa saja solusi untuk mengatasi kendala dalam penerapan teori Van Hielle pada 

pembelajaran matematika siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dalam penelitian kualitatif dapat di 

rumuskan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan penggunaan teori Van Hielle yang digunakan guru dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas 5 SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. 

2. Mendeskripsikan kendala pada saat menggunakan teori Van Hielle pada mata 

pelajaran matematika siswa kelas 5 di SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. 

3. Mendeskripsikan solusi yang sudah diterapkan guru untuk mengatasi kendala 

dalam penerapan teori Van Hielle pada pembelajaran matematika siswa kelas 5 di 

SD Muhammadiyah 8 Dau Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 

pihak yang berkepentingan. 

1. Bagi sekolah 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan dan referensi dalam 

mengembangkan pembelajaran matematika yang lebih baik. 

2. Bagi Peneliti 

 Hasil penelitian ini diharapkan penulis dapat memperoleh pengalaman dalam 

mengatasi masalah pendidikan. 

3. Bagi Guru 

 Hasil penelitian bisa menjadi perbaikan dalam penerapan teori pembelajaran. 

4. Bagi Siswa 
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 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembelajaran baru sehingga 

dapat mengoptimalkan potensi yang dimiliki siswa. 

E. Batasan Masalah 

Penelitian yang akan dilaksanakan peniliti ini akan mengambil tempat di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 Dau Malang, dengan subjeknya adalah guru kelas 

yang mengajar matematika pada kelas 5, materi yang akan diteliti adalah jaring-jaring 

bangun ruang. 

F. Penegasan Istilah 

Berdasarkan judul di atas maka penegasan istilah dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

1. Teori Van Hielle adalah lima tahap pembelajaran yang berurutan dan guru 

merupakan pengelola proses pembelajaran, 5 tahap yaitu (1) Inquiri, (2) Orientasi 

Terarah, (3) Uraian, (4) Orientasi Bebas, dan (5) Integrasi (Chairani, 2013:23). 

2. Pembelajaran Matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun 

oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkontruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasa yang 

baik terhadap materi matematika, Susanto (2013:186). 

3. Bangun Ruang merupakan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan 

spasial, misalnya bidang, pola, pengukuran dan pemetaan, Susanto (dalam 

Khotimah, 2013:10). 


