
 
 

KEEFEKTIFAN PENERAPAN TEORI VAN HIELE 

PADA PEMBELAJARAN MATEMATIKA  

KELAS V SD NEGERI DI GUGUS GATOT SUBROTO 

KECAMATAN PRINGAPUS KABUPATEN SEMARANG 

SKRIPSI  

disajikan sebagai salah satu syarat  untuk memperoleh gelar  

Sarjana Pendidikan  

Oleh 

NANI SUPRIHATI 

NIM. 1401412223 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR 

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN 

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 

2016 



 
 

ii
 



 
 

iii
 



 
 

iv
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain” (HR.Thabrani dan 

Daruquthini) 

Persembahan 

Untuk kedua orangtuaku Ibu Sulasminah dan Bapak Ahmad Susanto 



 
 

v
 

MOTO DAN PERSEMBAHAN 

MOTO 

“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain” (HR.Thabrani dan 

Daruquthini) 

Persembahan 

Untuk kedua orangtuaku Ibu Sulasminah dan Bapak Ahmad Susanto 



 
 

vi 
 

PRAKATA 

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Keefektifan 

Penerapan Teori Van Hiele pada Pembelajaran Matematika Siswa Kelas V SD 

Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang”. Dalam 

melaksanakan kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi, peneliti banyak 

mendapatkan bimbingan, dukungan pengarahan, dan bantuan dari berbagai pihak. 

Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada: 

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum, selaku Rektor Universitas Negeri Semarang 

yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penyusunan skripsi. 

2. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas 

Neeri Semarang yang telah memberikan izin  dalam penelitan dan penyusunan 

skripsi ini. 

3. Drs. Isa Ansori, M.Pd, selaku Ketua Jurusan PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan untuk 

melakukan penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

4. Drs. Isa Ansori, M.Pd Dosen pembimbing utama yang telah memberikan 

bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat untuk peneliti dalam 

penelitian dan penyusunan skripsi ini. 

5. Trimurtini,S.Pd.,M.Pd., selaku Dosen pembimbing pendamping yang telah 

memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi yang bermanfaat untuk peneliti 

dalam penyusunan skripsi ini 

6. Drs. Purnomo,M.Pd, selaku Dosen Penguji Utama yang telah memberikan 

bimbingan serta arahan dalam menyempurnakan skripsi ini. 

7. Siswa Jawata, M.Pd, Kepala SD N Pringapus 03 Kabupaten Semarang yang telah 

memberikan izin kepada penelitian untuk melaksanakan penelitan. 

8. Aniati Lestari, S,Pd. selaku Kepala SD N Pringapus 01 Kabupaten Semarang yang 

telah memberikan izin kepada penelitia untuk melaksanakan penelitan 



 
 

vii 
 

9. Sumarmi, S.Pd., selaku Kepala SD N Pringapus 02 Kabupaten Semarang yang 

telah memberikan izin kepada penelitia untuk melaksanakan penelitan 

10. Tri Eni Widyawati, S.Pd., selaku Guru Pengampu kelas V SD N Pringapus 03 

Kabupaten Semarang yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam 

membantu peneliti melaksanakan penelitian ini. 

11. Umi Sugiyarti, A.Ma, selaku Guru Pengampu kelas V SD N Pringapus 01 

Kabupaten Semarang yang telah memberikan waktu dan bimbingannya dalam 

membantu peneliti melaksanakan penelitian ini. 

12. Staf Guru, karyawan dan siswa SD N Pringapus 03 dan 01 Kabupaten Semarang 

yang telah bersedia bekerjasama melaksanakan penelitian ini. 

13. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

Peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca. 

        Semarang, 29 Juli 2016 

Penulis 

       Nani Suprihati 

    NIM. 1401412223



 
 

viii 
 

ABSTRAK 

Suprihati, Nani. 2016. Keefektifan Penerapan Teori Van Hiele pada Pembelajaran 
Matematika Kelas V SD Negeri Di Gugus Gatot Subroto Kecamatan 
Pringapus Kabupaten Semarang. Skripsi.Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 

Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing  Drs. Isa Ansori, M.Pd. dan Trimurtini, S.Pd., M.Pd 

Pembelajaran matematika materi geometri di Gugus Gatot Subroto diajarkan 

belum terstruktur. Teori Van Hiele dipilih sebagai alternatif pemecahan masalah 

karena melalui teori Van Hiele geometri diajarkan terstruktur dan siswa dapat 

menggali sendiri materi geometri yang dipelajari. Tujuan penelitian menguji 

keefektifan penerapan teori Van Hiele dengan metode pemberian tugas atau resitasi. 

Jenis penelitian kuasi eksperimen desain nonequivalent control group design.

Populasi penelitian seluruh siswa kelas V di sekolah dasar negeri di Gugus Gatot 

Subroto. Sampel penelitian siswa kelas V di SD N Pringapus 03 dan siswa kelas V di 

SD N Pringapus 01. Teknik sampling cluster random sampling. Teknik 

pengumpulan data meliputi dokumentasi, observasi dan tes. Teknik analisis data 

melalui uji normalitas, uji homogenitas, uji kesamaan rata-rata dan analisis akhir. 

Analisis akhir atau pengujian hipotesis menggunakan independent sample t-test, uji 

gain dan uji korelasi aktivitas siswa dengan hasil belajar menggunakan korelasi 

product moment.  
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan hasil belajar kelas eksperimen lebih 

baik daripada kelas kontrol. Teori Van Hiele lebih efektif dibandingkan metode 

pemberian tugas atau resitasi ditunjukkan dengan uji t independent pihak kanan 

diperoleh nilai sig 0.0005. Nilai sig (1-tailed) < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha 

diterima, hasil belajar kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan kelas kontrol. 

Tingkat keefektifan kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol, kelas 

ksperimen sebesar 43% kategori sedang sedangkan kelas kontrol 24% kategori 

rendah. Hasil uji korelasi antara aktivitas terhadap hasil belajar menunjukkan nilai 

sig (1-tailed) sebesar 0.00 (sig  0.05 ) oleh karena itu Ho ditolak dan Ha diterima, 

terdapat hubungan positif dan signifikan antara aktivitas dengan hasil belajar.  

Pembelajaran dengan menerapkan teori Van Hiele lebih efektif daripada 

menggunakan metode pemberian tugas atau resitasi pada mata pelajaran matematika 

siswa kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kabupaten Semarang. 

Pembelajaran matematika di sekolah dasar hendaknya dilakukan secara melalui tiga 

proses yaitu pengenalan konsep, pemahaman dan pembinaan keterampilan. 

Kata kunci : aktivitas siswa, hasil belajar, teori Van Hiele 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1LATAR BELAKANG 

Pendidikan adalah kebutuhan penting setiap manusia. Asumsi mengenai 

perlunya manusia untuk mendapatkan pendidikan diantaranya manusia dilahirkan 

dalam keadaan tidak berdaya sehingga perlu bantuan orang lain untuk bertahan 

hidup. Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui interaksi dengan manusia lain memperoleh 

pendidikan untuk menjadi  manusia yang seutuhnya. Berdasarkan asumsi-asumi 

tersebut untuk menjalani kehidupannya manusia memerlukan pendidikan.  

Pelaksanaan pendidikan di Indonesia tertuang dalam pembukaan UUD 1945 

alinea ke empat yang berbunyi “…mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan 

sosial,…”. Wujud pelaksanaan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap 

warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa 

pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional 

yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam 

mencerdasakan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Amanat UUD 

1945 tersebut berupa UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 

Menurut pasal 1 UU No 20 tahun 2003, menyebutkan pendidikan nasional adalah 

pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 



2
 

 
 

Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional 

Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.  

Peraturan menteri pendidikan nasional nomor 160 tahun 2014 memuat 

tentang pemberlakuan kurikulum KTSP 2006 dan kurikulum 2013. Dengan 

keluarnya permendiknas tersebut terdapat sekolah yang menggunakan kurikulum 

2006 maupun sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 sesuai dengan syarat dan 

ketentuan yang berlaku. Sekolah yang menggunakan kurikulum KTSP (2006) 

berpedoman pada Permendiknas  Nomor 22 Tahun 2006 Tanggal 23 Mei 2006

tentang standar isi dan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses. 

Dalam standar isi terdapat Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) 

matematika di SD/MI yang menerangkan bahwa SK dan KD adalah standar 

minimum yang secara nasional harus dicapai oleh peserta didik dan menjadi acuan 

dalam mengembangkan kurikulum di setiap satuan pendidikan 

Salah satu wujud pelaksanaan pendidikan di sekolah dasar adalah melalui 

pembelajaran matematika. Matematika menurut Ruseffendi (1991) adalah bahasa 

simbol, ilmu deduktif yang tidak menerima pembuktian secara induktif, ilmu tentang 

pola keteraturan, dan struktur yang terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak 

didefinisikan ke unsur yang didefinisikan, ke aksioma atau postulat dan akhirnya ke 

dalil, sedangkan menurut Soedjadi (2000), yaitu objek tujuan abstrak, bertumpu pada 

kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif (Heruman 2007:1). Ruang lingkup 

matematika untuk sekolah dasar berdasarkan standar isi tahun 2006 meliputi 

bilangan, geometri dan pengukuran serta pengolahan data. 

Tujuan pembelajaran matematika yang termuat dalam Permendiknas no 22 

tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yaitu 1) 
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memahami konsep matematika, menjelakan keterkaitan antar konsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam 

pemecahan masalah, 2) menggunakan pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan

dan pernyataan matematika, 3) memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh, 4) mengomunikasikan gagasan dengan simbol, 

tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, 5) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki 

rasa ingin tahu, perhatian dan minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet 

dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

Tujuan dalam pembelajaran matematika dicapai melalui proses belajar. 

Proses belajar siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 

internal berasal dari dalam diri siswa sedangkan faktor eksternal berasal dari luar diri 

siswa. Salah satu faktor eksternal adalah suasana di dalam kelas. Oleh karena hal 

tersebut, guru harus dapat menciptakan suasana yang kondusif dan membuat 

pelajaran menjadi efektif dan menyenangkan. Semua mata pelajaran yang diajarkan 

memerlukan proses pembelajaran yang tepat, salah satunya dengan memperhatikan 

ruang lingkup mata pelajaran yang diajarkan Kennedy (1993) (dalam Epon Nur’aeni 

2010:28) mengemukakan bahwa dengan mempelajari geometri dapat 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan pembelajaran alasan serta 

mendukung topik lain dalam matematika. Tiga alasan mengapa geometri diajarkan.

Pertama, geometri merupakan satu-satunya ilmu yang dapat mengaitkan matematika 

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

ide-ide dari bidang matematika lain untuk digambar. Ketiga, geometri dapat 

memberikan contoh yang tidak tunggal tentang sistem matematika (Kahfi.1998:8). 

Berdasarkan alasan tersebut geometri memiliki peranan penting bukan hanya untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir anak namun karena mendukung topik lain dalam 



4
 

 
 

matematika. Keberhasilan dalam mengajarkan topik-topik dalam pembelajaran akan 

menentukan keberhasilan hasil belajar. Namun dalam prosesnya terdapat 

permasalahan-permasalahan yang dapat mempengaruhi hasil belajar yang dicapai. 

Salah satu permasalahan hasil belajar matematika dalam lingkup luas yang 

ditemukan adalah hasil survey Trend In International Mathematics and Science 

Study (TIMSS), yang merupakan lembaga survey internasional mengenai prestasi 

matematika dan sains. Untuk matematika yang menjadi kajian dalam survey ini 

meliputi bilangan, aljabar, data dan peluang serta geometri. Berdasarkan hasil terbaru 

survey tersebut prestasi matematika Indonesia menempati urutan 36 dari 49 negara 

dengan skor yang diperoleh sebanyak 427, masih berada dibawah rata-rata 

internasional yaitu sebanyak 500. Hasil survei lain yang meneliti tentang kemampuan 

matematika, sains dan membaca yaitu lembaga The Programme for International 

Student Assessment (PISA) berdasarkan survei terbaru pada tahun 2012 peringkat 

Indonesia masih rendah Indonesia berada diatas Peru yang memperoleh peringkat 

terbawah. 

Permasalahan dalam lingkup yang lebih kecil terjadi pada lingkup sekolah. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di sekolah dasar yang 

berada di Gugus Gatot Subroto diperoleh informasi tentang permasalahan hasil 

belajar. Informasi yang diperoleh menyatakan bahwa hasil belajar matematika belum 

optimal, salah satunya pada materi geometri. Hasil tersebut merupakan disebabkan 

proses pembelajaran yang berlangsung. Pada saat proses pembelajaran sudah 

menerapkan pembelajaran yang inovatif namun pelaksanaannya belum optimal, 

Pembelajaran yang sering digunakan berpusat pada guru. Siswa cenderung pasif 
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dalam mengikuti pembelajaran. Siswa tidak membangun sendiri materi yang mereka 

pelajari. Disamping itu pemahaman konsep yang diberikan masih kurang. Proses 

belajar yang sering dilakukan adalah guru memberikan rumus, kemudian siswa 

mencatat dan menghafal rumus setelah itu mengerjakan tugas contoh soal. Siswa 

belum mengetahui konsep dasar dari materi yang dipelajari. Ketika mengerjakan 

bentuk soal lain dari materi tersebut siswa merasa kesulitan karena dasarnya belum 

mereka kuasai. Konsep dalam matematika saling berkaitan namun siswa belum 

mampu mengulang kembali konsep yang diajarkan serta mengaitkan antar konsep 

dalam matematika. Hal tersebut terjadi karena pembelajaran yang dilakukan belum 

terstruktur.  

Menurut Van Hiele ada tiga unsur utama dalam pembelajaran geometri yaitu 

waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang diterapkan. Jika ketiga unsur 

utama tersebut dilalui secara terpadu akan dapat meningkatkan kemampuan berpikir 

siswa kepada tahapan berpikir yang lebih tinggi (Karso 2006 : 1.20). Teori Van Hiele 

terdapat 5 tahapan dalam pemahaman geometri yaitu, tahap pengenalan, tahap 

analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi dan tahap keakuratan. Untuk mencapai 

tahap yang lebih tinggi terdapat fase-fase yang harus dilalui siswa. Fase-fase 

pembelajaran geometri menurut Van Hiele yang menunjukkan tujuan belajar siswa 

dan peran guru dalam mencapai tujuan pembelajaran yaitu, fase informasi, fase 

orientasi, fase penjelasan, fase orientasi bebas dan fase integrasi. 

Melalui penerapan teori Van Hiele, geometri diajarkan secara terstruktur 

sesuai dengan tingkat berpikir. Menurut Van Hiele seorang siswa yang berada pada 

tingkat yang lebih rendah tidak mungkin dapat mengerti atau memahami materi yang 
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berada pada tingkat yang lebih tinggi, jika dipaksakan untuk memahaminya, siswa 

tersebut baru memahaminya melalui hapalan bukan melalui pemahaman. Oleh 

karena itu diperlukan fase-fase pembelajaran berdasarkan teori Van Hiele untuk 

meningkatkan tahap berpikir siswa, sehingga siswa bukan menghapal namun 

memahami konsep tentang geometri. Melalui fase-fase teori Van Hiele pemelajaran 

geometri diajarkan melalui tiga proses pembelajaran matematika di sekolah dasar 

yaitu pengenalan konsep, pemahaman konsep dan pembinaan keterampilan. Proses 

pembelajaran tersebut didukung oleh teori belajar konstruktivisme yaitu belajar lebih 

dari sekedar mengingat, peserta didik mengkonstruksi pengetahuannya sendiri 

melalui interaksi dengan lingkungannya (dalam Rifai’I dan Anni,2012:114-115) 

Penelitian yang mendukung pemecahan masalah ini  adalah penelitian yang 

dilakukan oleh  I Gst A.A Lisa Sasmita, I Nym Sasmita, I Gd.Margunayasa.2012. 

Pengaruh Teori Van Hiele dalam Pembelajaran Geometri Terhadap Hasil Belajar 

Kelas V SD di Desa Sinabun. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan hasil

belajar yang signifikan antara kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

geometri dengan teori Van Hiele dan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran 

konvensional (thitung = 8,94 > ttabel = 2,000).  

Penelitian lain yang mendukung yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayu 

Sita Lasmita, Margiati, Nurhadi. 2014. Pengaruh Teori Belajar Van Hiele terhadap 

Hasil Belajar Matematika Peserta Didik SD. Hasil penelitian tersebut adalah rata-rata 

posttest pada kelas eksperimen diperoleh sebesar 72,79 kelas kontrol sebesar 59,50. 

Hasil perhitungan effect size data hasil belajar peserta didik kelas eksperimen dan 

konterol sebesar 0.85 kategori tinggi berarti penerapan teori Van Hiele memberikan 
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pengaruh tinggi terhadap hasil belajar peserta didik pada pembelajaran matematika 

kelas V SD Sekolah Dasar Negeri 12 Pontianak Kota. 

Berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa teori Van Hiele efektif 

digunakan dalam mata pelajaran matematika pada materi geometri. Penelitian 

dilakukan untuk mengubah pembelajaran yang diterapkan sebelumnya dengan 

pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi yang diajarkan. Pembelajaran yang 

dilakukan dengan terstruktur dan memperhatikan perkembangan berpikir siswa akan 

menghasilkan hasil belajar yang optimal. Pemilihan langkah-langkah yang tepat 

dalam pembelajaran akan membuat belajar menjadi lebih bermakna bukan sekedar 

menghapal namun memahami konsep dengan sungguh-sungguh.  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti melakukan penelitian 

eksperimen dengan judul “Keefektifan Penerapan Teori Van Hiele pada Mata 

Pelajaran Matematika Kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kabupaten 

Semarang”

1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dua rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu rumusan masalah umum dan rumusan masalah khusus. 

1.2.1 Rumusan Masalah Umum 

Bagaimanakah keefektifan penerapan teori Van Hiele pada pembelajaran 

matematika kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang ? 

1.2.2 Rumusan Masalah Khusus 
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1.2.2.1 Apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara penerapan teori Van Hiele 

dengan metode pemberian tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika 

kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang? 

1.2.2.2 Apakah penerapan teori Van Hiele lebih efektif daripada metode pemberian 

tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika kelas V SD Negeri di 

Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang? 

1.2.2.3. Berapakah tingkat keefektifan penerapan teori Van Hiele dalam 

meningkatkan hasil belajar pada pembelajaran matematika kelas V SD 

Negeri Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang? 

1.2.2.4 Apakah terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara aktivitas siswa 

terhadap hasil belajar dengan menerapkan teori Van Hiele pada 

pembelajaran matematika kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto 

Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang? 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan masalah diatas tujuan umum dalam penelitian ini 

adalah menguji keefektifan penerapan teori Van Hiele pada pembelajaran 

matematika di kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus 

Kabupaten Semarang dan tujuan khusus penelitian yaitu: 

1.3.1 Menguji perbedaan hasil belajar antara penerapan teori Van Hiele dengan 

metode pemberian tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika kelas V 

SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 
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1.3.2 Menguji keefektifan penerapan teori Van Hiele dibandingkan dengan 

penerapan metode pemberian tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika 

kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang 

1.3.3 Menguji tingkat keefektifan penerapan teori Van Hiele dalam meningkatkan 

hasil belajar pada pembelajaran matematika kelas V SD Negeri Gugus Gatot 

Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

1.3.4 Menguji hubungan antara aktivitas siswa terhadap hasil belajar dengan 

menerapkan teori Van Hiele pada pembelajaran matematika kelas V SD Negeri 

Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

1.4 MANFAAT PENELITIAN  
1.4.1 Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis penelitian tersebut adalah agar dapat dijadikan referensi dan 

menambah wawasan serta dapat dijadikan dasar untuk penelitian selanjutnya 

berkaitan dengan pemilihan metode pembelajaran yang tepat untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Bagi Siswa 

Penelitian ini berkaitan dengan langkah-langkah pembelajaran yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar dan aktifitas siswa, diharapkan dengan penelitian 

tersebut dapat meningkatkan pemahaman konsep dasar materi yang dipelajari siswa 

sehingga pembelajaran dapat lebih bermakna bagi siswa bukan hanya sebagai 

hapalan. 
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1.4.2.2 Bagi Guru 

Penelitian tersebut memberikan gambaran kepada guru tentang langkah-

langkah yang sesuai dengan materi yang diajarkan mengikuti pembelajaran serta 

memperhatikan teori yang berkaitan dengan materi yang akan diajarkan kepada 

siswa. Dalam proses pembelajaran guru dapat memilih dan menggunakan metode 

sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhi. 

1.4.2.3 Bagi Sekolah 

Manfaat yang diperoleh sekolah dengan adanya penelitian tersebut adalah 

perbaikan kualitas pembelajaran yang berlangsung di kelas yang juga akan 

berdampak pada kualitas sekolah. Pembelajaran yang efektif akan mengasilkan hasil 

belajar yang baik pula sehingga output yang dihasilkan kualitas yang baik 

1.5 DEFINISI OPERASIONAL 
1.5.1 Teori Van Hiele 

Teori Van Hiele merupakan teori tentang tahapan siswa dalam memahami 

geometri. Terdapat lima tahap siswa dalam memahami geometri yaitu tahap visual, 

analisis, deduksi informal, deduksi dan ketepatan. Tahap-tahap tersebut tersebut 

terjadi secara berurutan. Jika siswa tidak mampu menyelesaikan tahap yang 

dilaluinya maka tidak dapat melanjutkan tahap berikutnya. Untuk menaikkan tahap 

pemahaman geometri terdapat fase-fase pembelajaran menurut Van Hiele . Jika 

semua fase tersebut dapat terlaksana maka siswa memiliki kemampuan melajutkan 

tahap pemahaman geometri yang lebih tinggi. Fase-fase tersebut menjelaskan peran 
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guru dan siswa dalam pembelajaran. fase-fase pembelajaran berdasarkan teori Van 

Hiele yaitu fase informasi, orientasi, penjelasan, orientasi bebas dan integrasi.  

Penerapan teori Van Hiele dilakukan dikelas V semester II pada Kompetensi 

Dasar (KD) 6.1 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 6.4 menyelidiki sifat-

sifat kesebangunan dan simetri. KD tersebut dipilih karena merupakan cabang materi 

geometri yang sama yaitu bangun datar. 

1.5.4 Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah hasil yang dicapai siswa setelah melaksanakan proses 

belajar. Hasil belajar meliputi tiga ranah yaitu afektif, kognitif dan psikomotor. 

Ranah afektif merupakan hasil belajar yang berhubungan dengan sikap dan tingkah 

laku siswa setelah melewati proses belajar. Ranah kognitif merupakan pengetahuan 

yang diperoleh siswa. Ranah psikomotor adalah keterampilan yang dimiliki siswa 

setelah proses belajar. Penelitian ini mengkaji hasil belajar siswa pada ranah kognitif. 

Hasil belajar tersebut diukur mengunakan tes pilihan ganda materi bangun datar yang 

diberikan pada kelas kontrol dan kelas eksperimen kemudian dibandingkan untuk 

menguji keefektifan penerapan teori Van Hiele. 

Indikator pencapaian hasil belajar pada ranah kognitif berdasarkan penerapan 

teori Van Hiele yaitu: 

a. Menyebutkan sifat sisi-sisi bangun datar 

b. Menjelaskan banyaknya diagonal yang dimiliki bangun datar 

c. Menghitung besar sudut pada bangun datar 

d. Menganalisis letak sumbu simetri pada bangun datar 

e. Menyimpulkan banyaknya simetri lipat yang dimiliki bangun datar 
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f. Merancang posisi bangun datar berdasarkan simetri putar 

1.5.5 Aktivitas Siswa 

Pelaksaanaan pembelajaran dengan menerapkan teori Van Hiele di dalamnya 

terdapat aktivitas-aktivitas yang harus dilalui oleh siswa. Aktivitas siswa diamati 

menggunakan lembar pengamatan. Indikator aktivitas yang diamati sesuai dengan 

kegiatan yang dilakukan siswa berdasarkan fase-fase teori Van Hiele. 

Aktivitas siswa yang diamati adalah aktivitas ketika mengikuti pembelajaran 

matematika dengan menerapkan teori Van Hiele. Indikator aktivitas siswa yang 

diamati selama pembelajaran yaitu: 

a. Fase informasi, aktivitas meliputi kegitan tanya-jawab siswa dengan guru untuk 

mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki siswa mengenai materi yang akan 

diajarkan 

b. Fase orientasi, menggunakan alat peraga, siswa bersama guru menemukan sisi, 

sudut, diagonal, sumbu simetri, simetri lipat dan simetri putar pada bangun datar. 

c. Fase penjelasan, meliputi kegiatan pada LKS dan mempresentasikan hasil 

kegiatan dalam LKS. 

d. Fase orintasi bebas, siswa  menyebutkan nama benda dalam kehidupan sehari-hari 

yang berbentuk bangun datar. 

e. Fase integrasi siswa membuat rangkuman materi bangun datar yang telah 

dipelajari. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 KAJIAN TEORI 
Teori–teori yang akan dikaji merupakan teori yang berkaitan dengan variabel 

penelitian. Adapun teori-teori tersebut yaitu teori efektivitas, hakikat belajar, hakikat 

pembelajaran, hasil belajar, metode pembelajaran, hakikat matematika, pembelajaran 

matematika di SD, geometri, teori pembelajaran Van Hiele,  dan fase-fase 

pembelajaran geometri menurut teori Van Hiele. 

2.1.1 Teori Efektivitas 

Efektivitas berarti usaha untuk  dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan 

sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan, sesuai pula dengan rencana, baik dalam 

penggunaan data sarana, maupun waktunya atau berusaha melalui aktvitas tertentu 

baik fisik maupun non fisik untuk memperoleh hasil yang maksimal baik secara 

kuantitatif maupun kualitatif. Efektivitas merupakan keterkaitan antara tujuan dan 

hasil yang dinyatakan dan menunjukkan derajat kesesuaian antara tujuan yang 

dinyatakan dengan hasil yang dicapai. 

Purwadarmita (dalam Supardi 2013:163) mengemukakan bahwa di dalam 

pengajaran efektivitas berkenaan dengan pencapaian tujuan , dengan demikian 

analisis tujuan merupakan kegiatan pertama dalam perencanaan pengajaran. 

Pembelajaran efektif adalah apabila tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan 

berhasil guna diterapkan dalam pembelajaran. pembelajaran efektif dapat tercapai 

jika mampu memberikan pengalaman baru, membentuk kompetensi peserta didikan 
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dan mengahantarkan mereka ke tujuan yang ingin dicapai secara optimal (dalam 

Saefudin dan Berdiati, 2012: 34) 

Slavin mengemukakan bahwa unsur utama dalam pengajaran yang efektif 

meliputi, mutu pengajaran, kesesuaian tingkat pengajaran, intensif dan waktu. 

Efektivitas dalam penggunaan metode dalam pembelajaran dapat dicapai jika metode 

yang digunakan sesuai dengan tujuan pembelajaran. metode yang digunakan 

memperhatikan kebutuhan siswa, fasilitas, serta situasi kelas (dalam Djamarah dan 

Zain,2013: 77) 

Carroll (dalam Supardi, 2015: 169) mengemukakan bahwa indikator 

efektivitas dalam pembelajaran meliputi 5 aspek diantaranya, 1) sikap (attitude),

kemauan dan keterampilan peserta didik dalam belajar, 2) kemampuan untuk 

memahami (ability to understand instruction), kemamuan peserta didik untuk 

mempelajari pelajaran termasuk didalamnya mempelajarai pengetahuan awal untuk 

pembelajaran selanjutnya, 3) ketekunan (perserverance) jumlah waktu yang dapat 

disediakan oleh peserta didik untuk belajar dengan tekun, 4) peluang (opportunity)

peluang waktu yang disediakan oleh guru untuk mengajar suatu keterampilan atau 

konsep, 5) pengajaran yang bermutu (quality of instruction) efektifitas suatu 

pengajaran yang disampaikan. 

Berdasarkan pendapat diatas efektivitas merupakan upaya untuk mencapai 

sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan faktor-faktor 

pendukung untuk mencapai tujuan tersebut. efektivitas dalam pembelajaran memiliki 

makna tercapainya tujuan pembelajaran yang telah direncanakan didukung dengan 

faktor-faktor dalam pembelajaran yang mempengaruhi hasil belajar. 
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Terdapat 5 indikator efektivitas dalam pembelajaran namun tidak semua 

indikator tersebut dikaji dalam penelitian ini. Indikator efektivitas yang menjadi 

kajian penelitian ini adalah kemampuan memahami pelajaran, dalam memahami 

pelajaran dibatasi pada aspek kognitif. 

2.1.2 Hakikat Belajar 

Pendidikan menyangkut usaha sadar untuk membantu menuju kedewasaan baik 

dari segi fisik maupun psikis yang dilaksanakan secara sadar dan penuh tanggung 

jawab melalui suatu proses. Proses tersebut berlangsung sepanjang hidup dan dapat 

berlangsung di sekolah maupun  di luar sekolah. Di lingkungan sekolah salah satunya 

dilaksanakan di dalam kelas. Proses yang dijalani setiap manusia tersebut dinamakan 

proses belajar. 

Banyak pengertian belajar yang telah dikemukakan oleh para ahli. Salah satu 

diantaranya ialah menurut Gagne (1985), bahwa belajar adalah suatu proses dimana 

suatu organisme berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian 

belajar tersebut, terdapat tiga atribut pokok, (ciri utama) belajar yaitu : proses, 

perubahan, perilaku, dan pengalaman (dalam Anitah,2009: 1.3). Pengertian belajar 

juga dikemukakan oleh ahli lain diantaranya belajar menurut pandangn Skinner, 

belajar menurut Gagne dan menurut pandangan Piaget serta pandangan belajar 

menurut Rogers. 

Skinner berpandangan bahwa belajar adalah suatu perilaku. Pada saat orang 

belajar, maka responnya menjadi lebih baik. Sebaliknya, bila tidak belajar maka 

responya turun. Gagne mengungkapkan pengertian lain dari belajar, menurut Gagne 

belajar merupakan kegiatan yang kompleks. Hasil belajar berupa kapabilitas. Setelah 

belajar orang memiliki keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai. Timbulnya 



16
 

 
 

kapabilitas tersebut adalah dari stimulasi yang berasal dari lingkungan dan proses 

kognitif yang dilakukan oleh siswa. Piaget berpendapat bahwa pengetahuan dibentuk 

oleh individu, sebab individu melakukan interaksi terus-menerus dengan lingkungan. 

Lingkungan tersebut mengalami perubahan. Dengan adanya interaksi dengan 

lingkungan maka fungsi intelek semakin berkembang. Berbeda dengan pandangan 

ahli sebelumnya Rogers berpendapat bahwa belajar bukan hanya aktifitas guru yang 

dominan tetapi siswa yang aktif dalam proses membangun pengetahuan yang mereka 

peroleh. Belajar yang optimal akan terjadi, bila siswa berpartisipasi secara 

bertanggung jawab dalam proses belajar (dalam Dimyati dan Mudjiono 2013: 9-16). 

Slameto (2013: 54-72) mengemukakan bahwa faktor belajar terdiri atas faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari 

dalam diri siswa sedangkan faktor internal berasal dari lingkungan diluar siswa.  

Faktor internal meliputi faktor jasmaniah, psikologi dan kelelahan. Faktor eksternal 

meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan masyarakat.  

Faktor yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah faktor eksternal yang 

mencakup lingkungan sekolah. Faktor lingkungan sekolah terdiri atas metode 

mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat peraga, waktu sekolah, standar pelajaran, keadaan gedung, dan tugas 

rumah.  

Banyak pengertian mengenai belajar sesuai dengan masing-masing pandangan 

para ahli. Pokok dari pengertian tersebut menyatakan bahwa belajar merupakan 

perilaku yang dilakukan individu dengan lingkungan agar memperoleh pengalaman 
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untuk mendapatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan nilai. Hasil belajar akan 

lebih optimal bila individu tersebut berpartisipsi aktif melakukan kegiatan belajar. 

Proses belajar yang dilakukan untuk mendapat pengalaman tersebut dilakukan 

dengan menerapkan metode pembelajaran yang tepat. Metode yang dipilih 

memperhatikan banyak aspek, salah satunya adalah materi yang diajarkan. 

2.1.3 Hakikat Pembelajaran 

Proses belajar tidak lepas dari pembelajaran, pembelajaran secara luas meliputi 

interaksi dengan semua sumber belajar tak terbatas ruang maupun waktu. Sedangkan 

untuk proses belajar secara khusus atau dalam arti sempit merupakan proses interaksi 

antara pebelajar dengan pembelajar yang terjadi di dalam kelas. 

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan suatu 

sistem yang terdiri dari unsur tujuan, bahan pelajaran, strategi, alat, siswa, dan guru. 

Semua unsur atau komponen tersebut saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan 

semuanya berfungsi dengan berorientasi pada tujuan (dalam Anitah,2009: 1.18) 

Pembelajaran berorientasi pada bagaimana peserta didik berperilaku, 

memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang 

bersifat individual, mengubah pengalaman dari lingkungannya dan outputnya berupa 

hasil belajar dalam bentuk jangka panjang. Proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi antara peserta didik dengan pendidik, atau antar peserta didik. Dalam 

proses komunikasi itu dilakukan secara verbal atau non verbal seperti penggunaan 

media dalam pembelajaran (Rifa’I dan Anni, 2009: 193) 

Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah usaha guru membentuk 

tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Aliran 
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kognitif mendefinisikan pembelajaran sebagai cara guru memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk berpikir agar mengenal dan memahami sesuatu yang dipelajari. 

Adapun aliran humanistik mendeskripsikan pembelajaran sebagai pemberian 

kebebasan kepada siswa untuk memilih bahan pelajaran dan cara mempelajarinya 

sesuai dengan minat dan kemampuannya, Sugandi (dalam Hamdani 2011:23). 

Pembelajaran sebagai pendekatan sistem dalam prosesnya memiliki 

komponen penyusun. Komponen penyusun dalam pembelajaran terdiri atas, 1) 

tujuan, diupayakan melalui kegiatan pembelajaran dapat berupa pengetahuan, 

keterampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit dalam tujuan pembelajaran 

2) subjek belajar, dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama karena 

berperak sebagai subjek sekaligus objek 3) materi belajar, komponen utama dalam 

proses pembelajaran 4) strategi pembelajaran, pola umum yang mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan pembelajaran 5) 

media pembelajaran, alat yang digunakan dalam proses belajar untuk membantu 

menyampaikan pesan kepada siswa ketika pembelajaran 6) penunjang meliputi 

fasilitas, alat pengajaran dan bahan pelajaran untuk mempermudah terjadinya proses 

belajar. 

Kesimpulan dari pendapat beberapa ahli tersebut pembelajaran merupakan 

suatu proses siswa dalam belajar melalui interaksi dengan lingkungan, sumber 

belajar dan guru untuk mencapai hasil belajar sesuai dengan tujuan yang telah 

direncanakan. 

Komponen dalam pembelajaran merupakan suatu kesatuan dan saling terkain 

antara satu dengan yang lain oleh karena itu komponen tersebut harus terpenuhi 
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untuk menciptakan pembelajaran yang optimal. Materi yang dikaji dalam penelitian 

merupakan materi geometri dengan subjek kelas V sekolah dasar. strategi yang 

dipilih adalah penerapan teori Van Hiele. 

2.1.4 Hasil Belajar

Belajar yang dilakukan melalui proses pembelajaran dilakukan untuk mencapai 

tujuan hasil belajar. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar 

dan tindak mengajar. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif harus diperoleh 

hasil belajar yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dari sisi guru, tindak 

mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar. Dari sisi siswa, hasil belajar 

merupakan berakhirnya penggal dan puncak proses belajar (dalam Dimyati dan 

Mudjiyono,2013: 3-4).  Hasil belajar untuk sebagaian berkat tindak guru, suatu 

pencapaian tujuan pengajaran. Pada bagian lain, merupakan peningkatan kemampuan 

mental siswa. Hasil belajar tersebut dapat dibedakan menjadi dampak pengajaran dan 

dampak pengiring. Dampak pengajaran adalah hasil yang dapat diukur, serti tertuang 

dalam rapor, angka dalam ijazah, atau kemampuan setelah meloncat latihan. Dampak 

pengiring adalah terapan pengetahuan dan kemampuan dibidang lain, suatu transfer 

belajar. 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh siswa setelah 

mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perilaku tersebut tergantung 

pada apa yang dipelajari oleh siswa. perubahan perilaku yang harus dicapai oleh 

siswa setelah melakukan kegiatan belajar dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

(dalam Rifa’I dan Anni,2012: 69). 

Hasil belajar berkaitan dengan rumusan tujuan instruksional yang telah 

direncanakan. Tujuan instruksional dikelompokkan ke dalam tiga kategori yaitu 
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domain kognitf, afektif dan psikomotor. Domain kognitif mencakup tujuan yang 

berhubungan dengan ingatan, pengetahuan dan kemampuan intelektual. Domain 

afektif mencakup tujuan- tujuan yang berhubungan dengan perubahan- perubahan 

sikap, nilai, perasaan dan minat. Domain psikomotor berhubungan dengan 

manipulasi dan kemampuan gerak.  

Klasifikasi tujuan kognitif Bloom (dalam Usman 2013: 34-35) dengan 

perubahan pada C5 dan C6 mengemukakan bahwa terdapat 6 bagian dalam domaian 

kognitif yaitu 1) ingatan, kemampuan mengenal atau memahami materi yang sudah 

dipelajarai dari yang sedehana sampai pada teori-teori yang sukar 2) pemahaman, 

kemampuan memahami makna materi 3) penerapan kemampuan menggunakan atau 

menerapkan materi yang sudah dipelajari pada situasi yang baru menyangkut 

penggunaan aturan dan prinsip 4) analisis, kemampuan menguraikan materi dalam 

komponen-komponen atau faktor penyebanya dan mampu memahami hubungan 

antar bagian sehingga struktur dan aturannya dapat dimengerti 5) menilai, 

kemampuan melakuka penilaian berdasarkan kriteria da standar tertentu 6) berkreasi, 

menggeneralisasikan ide baru, produk atau cara pandang baru dari suatu kejadian. 

Beberapa pendapat yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa hasil 

belajar adalah suatu perubahan yang diperoleh siswa setelah mengikuti proses 

belajar, perubahan tersebut dapat berupa tingkah laku, nilai kognitif, sosial, dan 

keterampilan sesuai dengan apa yang diberikan ketika proses belajar berlangsung. 

Hasil belajar yang menjadi fokus penelitian adalah pada domain kognitif. 

Dengan memperhatikan tingkatan kognitif Bloom digunakan sebagi dasar pembuatan 

tujuan dalam rancangan pembelajaran yang digunakan dalam penelitian. 



21
 

 
 

2.1.5 Aktivitas Siswa

Pada proses belajar di dalam kelas terdapat suatu interaksi yang menimbulkan 

aktivitas siswa. aktivitas tersebut berpengaruh pada hasil belajar yang akan dicapai 

oleh masing-masing siswa. Pada prinsipnya  belajar adalah aktivitas. Tidak ada 

belajar jika tidak ada aktvitas, itulah sebab aktivitas merupakan prinsip atau asas 

yang sangat penting dalam interaksi belajar-mengajar. Frobel (dalam Sardiman,2010: 

96) mengemukakan bahwa anak harus bekerja sendiri. Untuk memberikan motivasi, 

maka dipopulerkan semboyan “berpikir dan berbuat” dalam dinamika kehidupan 

manusia berpikir dan berbuat sebagai satu rangkaian yang tidak terpisahkan. Begitu 

juga dalam proses belajar antara kegiaan berpikir dan berbuat menjadi satu rangkaian 

tidak mungkin dapat meninggalkan salah satu.   

K. Yamamoto (dalam Usman 2013: 24) menyatakan kadar keefektifan siswa 

dari segi intensionalitas atau kesengajaan terencana dari peran serta siswa dan guru 

dalam proses belajar mengajar. Yamato membedakan keaktifan yang direncanakan 

secara sengaja (intensional), keaktifan yang dilakukan sewaktu-waktu (isidental) dan 

sama sekali tidak ada keaktifan dari kedua belah pihak. Hasil belajar belajar yang 

optimal hanya munkin dicapai apabila siswa dan guru melakukan keaktifan yang 

intensional. Hal tersebut berarti guru dan siswa melakukan kegiatan belajar-mengajar 

secara disengaja dan terarah.  

Pembelajaran dapat berjalan optimal dengan memperhatikan aktivitas siswa 

dalam pengorganisasian pengetahuan, sehingga siswa dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diharapkan untuk memaksimalkan hasil belajar dan memenuhi 

Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Sesuai dengan pendapat Yamato kektifan yang 

diciptakan secara sengaja dan terarah sehingga sebelum melakukan kegiatan 
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pembelajaran terlebih dahulu sudah dirancang aktivitas guru dan siswa yang akan 

dilakukan. 

Banyak jenis aktivitas yang dapat dilakukan siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Paul B. Dierich (dalam Sardiman,2010: 99) menggolongkan aktivitas 

siswa dalam pembelajaran antara lain Visual Activities, Oral Activities, Listening 

Activities, Writing Activities, Drawing Activities, Motor Activities, Mental Activities

dan Emotional Activities. Pembelajaran dengan menerapkan teori Van Hiele terdapat

fase-fase yang di dalamnya tedapat kegiatan dan aktivitas siswa selama mengikuti 

pembelajaran. Fase-fase tersebut diantaranya fase informasi dalam fase ini terdapat 

tanya jawab antara siswa dengan guru, fase orientasi dapat dilakukan dengan siswa 

mencoba untuk menggunakan alat peraga untuk menganalisis sifat-sifat pada 

geometri, fase penjelasan dilakukan dengan cara siswa menuliskan hasil percbaan 

dengan bimbingan dari guru, fase orientasi bebas siswa diberikan suatu permasalan 

untuk mengetahui hubungan antar objek menjadi lebih jelas dan fase integrasi 

dilakukan dengan cara siswa membuat rangkuman materi yang telah dipelajari 

(dalam Aisyah,2007: 4.8-4.10). 

Berdasarkan paparan di atas  aktivitas belajar adalah segala aktivitas, tingkah 

laku dan perbuatan yang dilakukan siswa selama proses pembelajaran  untuk 

mencapai tujuan dalam pembelajaran. Aktivitas siswa dalam pembelajaran dapat 

amati berdasarkan langkah-langkah pembelajaran yang dilakukan guru. Ketika 

menerapkan teori Van Hiele dalam pembelajaran, aktivitas siswa dapat diamati 

melalui partisipasi siswa pada serangkaian kegiatan pembelajararan dengan 

menerapkan teori Van Hiele. 
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2.1.6 Metode Pembelajaran 

Proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas dipengaruhi banyak 

faktor salah satunya adalah metode pembelajaran yang digunakan guru ketika 

menyampaikan materi belajar. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai metode 

pembelajaran.  

2.1.6.1 Pengertian Metode Pembelajaran 

Metode mengajar merupakan cara yang digunakan guru dalam membelajar 

siswa agar terjadi interaksi dengan proses belajar yang efektif dalam pembelajaran. 

Setiap metode mengajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam 

membentuk pengalaman belajar siswa, tetapi antara satu dengan yang lainnya saling 

menunjang (dalam Anitah,2009: 5.17) 

Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru untuk menyampaikan 

pelajaran kepada siswa, karena penyampaian itu berlangsung dalam interaksi 

edukatif. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan oleh 

guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya 

pengajaran. Dengan demikian, metode pembelajaran merupakan alat untuk 

menciptakan proses belajar mengajar (dalam Hamdani 2011:80).  

Metode pembelajaran merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam 

kegiatan pembelajaran karena untuk mencapai tujuan pembelajaran maupun dalam 

upaya untuk membentuk kemampuan siswa diperlukan adanya suatu metode yang 

efektif. Penggunaan metode harus dapat menciptakan terjadinya interaksi antara 

siswa dengan siswa maupun antara siswa dengan guru sehingga proses pembelajaran 

dapat dilakukan secara maksimal. 
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Pemilihan metode harus mempertimbangkan dan mengacu pada 

pengembangan kemampuan siswa yang memiliki kemampuan berpikir ilmiah, kreatif 

dan inovatif. Disamping itu, pembelajaran harus dikondisikan pada pembelajaran 

yang memungkinkan siswa belajar secara mandiri maupun kelompok. Faktor-faktor 

yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan metode pembelajaran adalah faktor 

tujuan pembelajaran, karakteristik materi pelajaran, faktor siswa, faktor alokasi 

waktu, dan fasilitas penunjang. 

2.1.6.2 Jenis-jenis Metode Pembelajaran 

Jenis-jenis metode pembelajaran menurut Hamdani (2011) diantaranya 

metode ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi dan eksperimen, tugas belajar 

dan resitasi, kerja kelompok, sosiodrama, pemecahan masalah, sistem regu, 

karyawisata, manusia sumber, survei masyarakat, simulasi, studi kasus, tutorial, 

curah gagasan, studi bebas, kelompok tanpa pemimpin, latihan dan latihan kepekaan. 

Anitah (2009) menguraikan jenis-jenis metode pembelajaran diantaraya yaitu metode 

ceramah, metode diskusi, metode simulasi, metode demonstrasi, metode 

eksperime,metode karyawisata, dan metode pemecahan masalah. sedangkan Abdul 

Majid (2015) menyebutkan ada 14 jenis metode pembelajaran yaitu metode ceramah, 

demonstrasi, diskusi, simulasi, tugas dan resitasi, tanya jawab, kerja kelomok, 

problem solving, sistem regu,latihan, ekspositori, inkuiri dan pembelajaran 

kontekstual. Dalam dalam penelitian ini kelas kontrol menggunakan metode 

pemberian tugas atau resitasi. 

2.1.6.3 Metode Pembelajaran Pemberian Tugas atau Resitasi 

Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru 

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar (dalam Djamarah 
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dan Zain 2013:85). pendapat lain mengenai metode tugas dan resitasi tidak sama 

dengan pekerjaan rumah, tetapi lebih luas dari itu. Tugas dan resitasi merangsang 

anak untuk aktif belajar baik secara individu atau kelompok. Tugas dan resitasi bisa 

dilaksanakan di rumah, di sekolah, di perpustakaan dan di tempat yang lainnya 

(dalam Majid 2015:208). 

Langkah-langkah dalam pelaksanaan metode pemberian tugas atau resitasi 

meliputi fase pemberian tugas, langkah pelaksanaan tugas dan fase 

pertanggungjawaban tugas. Pada langkah pelaksanaan tugas terdapat kegiatan 

diantaranya pemberian bimbingan oleh guru, memberikan dorongan kepada siswa, 

dikerjakan sendiri oleh siswa, dan siswa mencatat hasil yang diperoleh. Fase 

mempertanggungjawabkan tugas dapat dilakukan dengan membuat laporan, 

melakukan tanya jawab, dan penilaian hasil pekerjaan siswa.  

Seperti metode diskusi metode pemberian tugas atau resitasi juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dalam metode pemberian tugas atau resitasi 

diantaranya dapat dilaksanakan pada berbagai materi, melatih daya ingat, 

mengembangkan kreativitas, dan meningkatkan aktivitas. Sedangkan kekurangan 

dalam metod tersebut diantaranya siswa sulit dikontrol hasil merupakan pekerjaan 

sendiri atau orang lain, tidak mudah memberikan tugas yang sesuai dengan 

perbedaan individu, dan tugas yang tidak bervariasi menyebabkan siswa bosan. 

2.1.7 Hakikat Matematika 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang ada pada semua jenjang 

pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Bahkan matematika 

diajarkan di taman kanak-kanak secara informal. Bidang studi matematika 

merupakan salah satu komponen pendidikan dasar dalam bidang-bidang pengajaran. 
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Bidang studi matematika ini diperlukan untuk proses perhitungan dan proses berpikir 

yang sangat dibutuhkan orang dalam menyelesaikan masalah. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin, mathema yang berarti “ belajar 

atau hal yang dipelajari,” sedangkan dalam bahasa Belanda, matematika disebut 

wiskunde atau ilmu pasti yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran 

(Depdiknas,2001: 7). Matematika memiliki bahasa dan peraturan yang terdefinisi 

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

konsep yang kuat. Unsur utama pekerjaan matematika adalah penalaran 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 pikiran tertentu, tetapi perkiraan ini tetap harus dibuktikan secara 

deduktif, dengan argument yang konsisten. 

Hakikat matematika menurut Soedjadi (2000), yaitu memiliki objek tujuan 

abstrak, bertumpu pada kesepakatan, dan pola pikir yang deduktif (dalam Heruman 

2007:1). Menurut Hudoyo (1990) matematika berkenaan dengan ide (gagasan-

gagasan), aturan-aturan, hubungan-hubungan yang diatur secara logis sehingga 

matematika berkaitan dengan konsep-konsep abstrak (dalam Aisyah 2007:1-7). 

Sebagai sesuatu yang bersifat praktis, matematika merupakan ilmu tentang 

pola dan urutan. Matematika tidak membahas tentang molekul atau sel, tetapi 

membahas tentang bilangan, kemungkinan, bentuk, algoritma, dan perubahan. 

Sebagai ilmu objek yang abstrak, matematika bergatung pada logika, bukan pada 

pengamatan sebagai standar kebenarannya, meskipun menggunakan pengamatan, 
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simulasi, dan bahkan percobaan sebagai alat untuk menemukan kebenaran (dalam 

Van De Walle,2007: 12) 

Fungsi mata pelajaran matematika sebagai alat, pola pikir dan ilmu atau 

pengetahuan. Sebagai alat siswa diberikan pengalaman menggunakan matematika 

untuk memahami atau menyampaikan informasi misalnya melalui persamaan-

persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal uraian. Belajar matematika merupakan 

pembentukan pola pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam 

penalaran suatu hubungan diantara pengertian-pengertian itu. Pembelajaran 

matematika siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman 

tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. 

Fungsi matematika sebagai ilmu atau pengetahuan matematika selalu mencari 

kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan 

kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan selama 

mengikuti pola pikir yang sah ( dalam Kadir 2006: 2.6-2.7) 

Berdasarkan pendapat ahli tentang memuatematika dapat disimpulkan adalah 

ilmu yang memiliki pola, struktur keteraturan yang berisi tentang penalaran yang 

dilambangkan dengan bahasa simbol. Matematika berfungsi sebagai alat, pola pikir 

dan ilmu atau pengetahuan. Matematika pada sekolah dasar mempelajari tentang 

bilangan, geometri dan pengukuran serta pengolahan data. Materi matematika yang 

menjadi kajian dalam penelitian adalah materi geometri bangun datar pada kelas V 

semester II KD 6.1 mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar dan 6.4 menyelidiki 

sifat-sifat kesebangunan dan simetri. 
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2.1.8 Teori Belajar yang Mendasari Pembelajaran Matematika 

2.1.8.1 Teori Belajar Konstruktivisme 

Teori belajar konstruktivisme memandang bahwa belajar berarti 

mengkonstruksi informasi. Dalam hal ini, siswa harus membangun pengetahuannya 

sendiri sehingga keaktifan siswa dalam pembelajaran mendadi hal yang utama. Guru 

berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa memperoleh pengentahuan. 

Perspektif konstruktivisme dalam pembelajaran di sekolah mengutamakan pada 

pengalaman pendidik yang dirancang untuk membantu siswa menguasai ilmu 

pengetahuan (dalam Lapono 2008: 1.27). sejalan dengan hal tersebut, Slavin (dalam 

Rifa’I dan Anni 2012: 128) menyatakan bahwa pada teori belajar konstruktivisme 

gurur tidak dapat memberikan pengetahuan kepada siswa. Sebaliknya, siswa harus 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. 

Tugas utama guru dalam teori ini yaitu 1) memperlancar siswa dengan 

mengajarkan cara membuat informasi yang bermakna dan relevan dengan siswa 2) 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan gagasan sendiri 3) 

menanamkan ksadaran belajar dan menggunakan strategi belajarnya sendiri (dalam 

Anni 2004: 49-50) 

Teori belajar konstruktivisme sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. 

Implementasi teori Van Hiele akan membantu siswa dalam mengkostruksi 

pengetahuannya sendiri. Disamping itu, siswa dapat mengungkapkan pendapat serta 

saling membantu membelajarkan antar siswa. 

2.1.8.1 Teori Belajar Kognitivisme 

Teori belajar kognitivisme memandang bahwa belajar merupakan roses 

pengolahan informasi yang ditekankan pada pengolahan dalam berpikir. Lapono 
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(2008: 2.3) mengemukakan baha teori ini memandang manusia sebagai makhluk 

yang selalu aktif mencari dan menyelidiki informasi untuk diproses. Semakin tinggi 

tingkat perkembangan kognitif seseorang semakin tinggi pula kemampuan dan 

keterampilannya dalam memproses berbagai informasi atau pengetahuan yang 

diterimanya dari lingkungan. 

Tokoh yang terdapat dalam teori belajar kognitif diantaranya: 

a. Piaget 

Menurut Piaget (dalam Rifa’i dan Anni 2012: 207) menjelaskan bahwa belajar 

akan lebih berhasil apabila disesuaikan dengan tahap perkembangan kognitif peserta 

didik. Lebih lanjut, Piaget mengengungkapkan 4 tahapan perkembangan kognitif 

individu yaitu sensory motor (0-2 tahun), pre operational (2-7 tahun), concrete 

operational (7-11 tahun), dan formal operational (>11 tahun). Ciri-ciri teori belajar 

kognitivis menurut Piaget yaitu memfokuskan pada proses berpikir anak, tidak 

sekdar pada produknya, pengenalan dan pengukuran atas peran atau keterlibatan aktif 

anak dalam kegiatan pembelajaran serta penerimaan perbedaan individu dalam 

kemajuan perkembangan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, teori kognitif sesuai dengan penelitian yang 

akan dilakukan. Siswa yang dibelajarkan dengan teori Van Hiele akan ditekankan 

pada proes berpikir anak baik dalam menyelesaikan masalah dalam tim maupun 

pencarian informasi pada kelompok lain. Dengan ini siswa akan berperan aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 

b. Vygotsky 

Teori Vygotsky mengatakan bahwa siswa belajar konsep paling baik apabila 

konsep itu berada pada daerah perkembangan terdekat atau zone of proximal 
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development siswa. daerah perkembangan terdekat adalah tingkat perkembangan 

sedikit diatas tingkat perkembangan seseorang saat ini (dalam Ingidwati 2008: 3-6). 

Vygotsky memfokuskan pada konteks sosiokultural perkembangan anak. 

Selanjutnya, Vygotsky meyakini bahwa fungsi mental lebih tinggi pada umumnya 

muncul dalam percakapan dan kerja sama antar individu sebelum fungsi itu terserap 

ke dalam individu tersebut. Ciri-ciri teori belajar kognitif menurut Vygotsky 

diantaranya yaitu 1) menekankan pada hakekat sosiokultural dari pembelajaran 2) 

menyebutkan bahwa fungsi mental lebih tinggi ketika ada kerjasama antar individu 

3) memberi bantuan pada proses awal pembelajaran 4) menghendaki susunan kelas 

sehingga terbentuk pembelajaran yang kooperatif 

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa teori belajar Vygotsky sesuai dengan 

pembelajaran yang peneliti lakukan. Teori Van Hiele dilakukan dengan berkelompok 

untuk bekerjasama menyelesaikan maalah. Selain itu, metode ini juga menekankan 

pada sosial siswa untuk mampu mengungkapkan pendapat bersosialisasi antar siswa. 

2.1.9 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

Matematika merupakan pembelajaran yang mengkaji tentang objek abstrak. 

Pada sisi yang lain Piaget mengemukakan bahwa siswa usia sekolah dasar belum 

berpikir formal mereka berada pada tingkat operasional konkret. Oleh karena itu 

pembelajaran matematika di sekolah dasar memiliki karakteristik pada 

pelaksanaannya. Karakteristik pembelajaran matematika pada sekolah dasar 

dianataranya 1) berjenjang, belajar matematika dimulai dari konsep sederhana 

menuju konsep yang lebih sukar diajarkan melalui tahapan konkret, semi konkret dan 

berakhir pada konsep abstrak 2) mengikuti metode spiral, untuk mempelajari konsep 

materi yang baru memperhatikan materi yang telah dipelajari sebelumnya, 
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mengaitkan dengn materi yang telah dipelajari, mengulang konsep dengan 

memperluas dan memperdalam materi yang telah dipelajari 3) menekankan pola 

pendekatan induktif, matematika adalah ilmu deduktif namun sesuai dengan 

perkembangan intelektual siswa sekolah dasar maka perlu pola pendekatan induktif 

4) menganut kebenaran konsistensi, tidak terdapat pertentangan antara suatu konsep 

dengan yang lainnya, pada jenjang sekolah dasar meskipun ditempuh pola induktif 

nmun tetap bahwa generalisasi suatu konsep haruslah bersifat deduktif (dalam Karso 

2006: 2.16-2.17) 

Konsep-konsep pada kurikulum  matematika SD dibagi menjadi tiga 

kelompok besar, yaitu penanaman konsep dasar (penanaman konsep), pemahaman 

konsep, dan pembinaan keterampilan. Tujuan akhir pembelajaran matematika di SD 

agar siswa terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, untuk menuju tahap keterampilan tersebut harus 

melalui langkah-langkah benar yang sesuai dengan kemampuan dan lingkungan 

siswa. 

Tahap penanaman konsep dasar, yaitu pembelajaran suatu konsep baru 

matematika, ketika siswa belum pernah mempelajari konsep tersebut. konsep ini 

dapat diketahui dari isi kurikulum yang dicirikan dengan kata “mengenal”. 

Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang konkret dengan konsep baru 

matematika yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep dasar ini, media atau 

alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir 

siswa. 
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Tahap pemahaman konsep, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep, yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

Pemahaman konsep terdiri atas dua pengertian. Pertama, merupakan kelanjutan dari 

pembelajaran penanaman konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, 

pembelajaran pemahaman konsep dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tetapi 

masih merupakan lanjutan dari penanaman konsep. Pada pertemuan tersebut, 

penanaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, 

disemester atau kelas sebelumnya. 

Tahap pembinaan keterampilan, yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman 

konsep dan pemahaman konsep. Pembelajaran pembinaan keterampilan bertujuan 

agar siswa lebih terampil dalam menggunakan beragai konsep matematika. Seperti 

pada pemahaman konsep, pembinaan keterampilan juga terdiri atas dua pengertian. 

Pertama, merupakan kelanjutan dari pembelajaran penanaman dan pemahaman 

konsep dalam satu pertemuan. Sedangkan kedua, pembelajaran pembinaan 

keterampilan merupakan kelanjutan dari penanaman dan pemahaman konsp 

dilakukan pada pertemuan yang berbeda, tapi masih merupakan kelanjutan dari 

penanaman dan pemahaman konsep. Pada pertemuan tersebut, penanaman dan 

pemahaman konsep dianggap sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, pada 

semester atau kelas sebelumnya ( dalam Heruman 2007:1) 

2.1.10 Geometri 

Pada jenjang sekolah dasar materi matematika yang diajarkan meliputi 

bilangan, geometri dan pengukuran serta pengolahan data. Dalam Bahasa Indonesia 

geometri diterjemahkan sebagai ilmu ukur. Menurut KBBI, geometri dapat 

didefinisikan sebagai cabang Matematika yang mempelajari titik, garis, bidang dan 
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benda-benda ruang serta sifat-sifat-nya, ukuran-ukurannya dan hubungannya satu 

sama lainny. Jadi, Geometri dapat dipandang sebagai suatu studi yang mempelajari 

tentang ruang phisik. Terdapat dua bidang kajian geometri pada sekolah dasar yaitu 

geometri bangun datar dan geometri bangun ruang. 

Geometri menempati posisi khusus dalam kurikulum matematika karena 

banyaknya konsep-konsep yang termuat di dalamnya. Dari sudut pandang psikologi, 

geometri merupakan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan spasial, 

misalnya pola, pengukuran dan pemetaan. Sedangkan dari sudut pandang matematik 

geometri menyediakan pendekatan-pendekatan untuk pemecahan masalah, misalnya 

gambar-gambar, diagram, sistem koordinat, vector, dan transformasi, Berger dan 

Shaughnessy ( dalam Abdusakir, 2009: 1) 

Berdasarkan standar National Council of Teacher of Mathematics (NCTM) 

untuk siswa kelas 3-5 diharapkan dapat menguasai geometri meliputi, 

mengidentifikasi, mengklasifikasi bentuk, mengungkap kongruensi dan 

kesebangunan, menggambarkan pergerakan, membuat dan menggunakan sistem 

koordinat, menentukan jarak antara dua titik, memperkirakan hasil transformasi, 

membuat dan menggambar bentuk geometri, mengidentifikasi dan membuat gambar 

dua dan tiga dimensi, serta menerapkan ide geometri dalam bidang kehidupan sehari-

hari. 

Geometri yang dipelajari di sekolah  dasar adalah bangun datar dan bangun 

ruang. Pada penelitian ini mengkaji tentang sifat-sifat bangun datar. Bangun datar 

yang diajarkan meliputi persegi, persegi panjang, trapesium, jajargenjang, belah 

ketupat, dan layang-layang.  
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2.1.11 Teori Van Hiele 

Esensi proses pembelajaran di kelas tinggi (kelas 4, 5 dan 6) sekolah dasar 

adalah pembelajaran yang dilakukan secara logis dan sistematis untuk 

membelajarkan konsep dan generalisasi hingga penerapannya. Siswa dapat 

dibimbing dengan menggunakan pembelajaran konstruktivis, artinya siswa 

dibimbing untuk mencari, menemukan, menyususn, mengkaji dan menyimpulkan 

sendiri atau berkelompok tentang substansi yang dipelajari. 

Pada setiap materi yang diajarkan pada pembelajaran matematika di sekolah 

dasar memiliki teori-teori tersendiri untuk mengajarkannya. Menurut Orton (1992) 

untuk mengajar matematika diperlukan teori yang digunakan antara lain untuk 

membuat keputusan. Sedangkan teori belajar matematika juga diperlukan untuk 

dasar untuk mengobservasi tingkah laku siswa dalam belajar. Kemampuan untuk 

mengambil keputusan dikelas dengan cepat dan tepat, dan kemampuan kemampuan 

untuk mengobservasi tingkah laku dalam belajar merupakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan guru dalam menentukan pendekatan pembelajaran 

matematika yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif, bermakna dan 

menyenangkan (dalam Pitadjeng,2006: 27). Teori-teori belajar dalam pembelajaran 

matematika di SD diantaranya teori Bruner, Teori belajar Dienes, teori belajar Van 

Hiele, teori belajar Brownell dan Van Engen, teori belajar Gagne (dalam Karso 

2006:1.11-1.30). Dalam penelitian ini menggunakan teori Van Hiele. Teori tersebut 

sesuai digunakan untuk materi geometri. Dalam teori Van Hiele geometri diajarkan 

sesuai dengan proses pembelajaran matematika yang dilakukan di sekolah dasar 

meliputi penanaman konsep, pemahaman konsep dan pemberian keterampilan. 
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Aisyah (2007:4.2-4.16) mengungkapkan bahwa terdapat lima tahapan 

pembelajaran geometri menurut Van Hiele yaitu tahap pengenalan, analisis, 

pengurutan, deduksi, dan keakuratan. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai 

tahap-tahap tersebut.  

a. Tahap 1 (Pengenalan) 

Tahap pengenalan merupakan tahap awal yang dilalui siswa untuk 

mempelajari geometri. Pada tahap pengenalan siswa baru mengenal bentuk-

bentuk bangun. Siswa belum mampu menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki 

bangun geometri tersebut sehingga ketika pada tahap ini siswa diberikan 

pertanyaan mengenai sifat bangun geometri, mereka belum mampu 

memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. 

b. Tahap 2 (Analisis) 

Berbeda dengan tahap pengenalan yang baru mengenal bentuk-bentuk 

bangun geometri, pada tahap ini siswa sudah dapat menyebutkan sifat-sifat 

yang dimiliki bangun geometri tersebut. sifat-sifat yang dimiliki bangun 

sesuai dengan bangun datar yang dipelajari. Sebagai contoh ketika siswa 

mempelajari bangun datar geometri sifat-sifat tesebut meliputi sisi, sudut, 

diagonal sisi, simetri lipat maupun simetri putar. 

c. Tahap 3 (Pengurutan) 

Setelah siswa melewati tahap pengenalan siswa mengenal macam-

macam geometri kemudian mengetahui sifat-sifat yang dimiliki bangun datar 

pada tahap analisis, tahap selanjutnya adalah tahap pengurutan. Tahap 

pengurutan adalah tahap dimana siswa dapat menghubungan antar bangun 

geometri. Seagai contoh persegi adalah persegi panjang.  
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d. Tahap 4 (Deduksi) 

Tahap deduktif merupakan tahap dimana siswa dapat membuat 

kesimpulan secara deduktif. Sebagai contoh untuk membuktikan bahwa 

sudut- sudut yang dimiki jajargenjang adalah 360
0
 dibuktikan dengan 

menggunakan prinsip kesejajaran. Pada tahap ini siswa belum memahami 

kegunaan suatu sistem deduktif walaupun sudah mengetahui unsurunsur yang 

membentuk aksioma dan teorema. 

e. Tahap 5 (Akurasi) 

Merupakan tahap terakhir perkembangan kognitif siswa dalam 

memhami geometri. Pada tahan ini siswa sudah mengetahui pentingnya 

ketepatan unsur-unsur yang menjadi dasar pembuktian. Siswa pada tahap ini 

sudah mengetahun mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. 

Tahapan pemahaman geometri juga dijelaskan oleh John A. Van De Wall 

(2007: 151) dalam bukunya mengungkapkan tingkatan pemahaman geometri sebagai 

berikut.  

a. Lavel 0 : Visualisasi 

Siswa mengenal bangun geometri berdasarkan karakteristik luas dan 

tampilan dari bentuk-bentuk tersebut. penekanan pada tahap ini pada bentuk 

yang dapat diamati, dirasakan, dibentuk, dipisahkan atau digunakan dengan 

beberapa cara oleh siswa. Tujuan dari tahap ini siswa dapat membuat 

kelompok-kelompok berdasarkan bentuk. “Hasil pemikiran pada level 0 

adalah kelas-kelas atau kelompok-kelompok dari bentuk-bentuk yang terlihat 

mirip” 

b. Level 1 : Analisis 
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Perbedaan antara tahap visualisasi dengan tahap analsisi adalah pada 

objek pemikiran siswa. pada tahap 1 siswa menggunakan model-model dan 

gambaran bentuk-bentuk, mereka mulai menganggapnya sebagai perwakilan 

dari kelompok. “Hasil pemikiran pada tingkat 1 adalah sifat-sifat dari 

bentuk”

c. Level 2 : Deduksi Informal 

Pada tahap deduksi informal siswa dapat membuat hubungan antara 

sifat-sifat tersebut. siswa telah mengembangkan pemahaman akan berbagai 

sifat bentuk. “Hasil pemikiran pada level 2 adalah hubungan diantara sifat-

sifat geometri”

d. Level 3 : Deduksi 

Pada tahap ini siswa dapat memuat dugaan mengenai hubungan antar 

bangun geometri. Siswa pada tahap ini mampu bekerja dengan pertanyaan-

pertanyaan abstrak tentang sifat-sifat geometrid an membuat kesimpulan 

berdasarkan logika daripada naluri. “Hasil pemikiran pada tingkat 3 berupa 

sistem-sistem deduktif dasar dari geometri”

e. Level 4 : Ketepatan (Rigor) 

Bukan hanya menyimpulkan, pada tahap ini terdapat sebuah apresiasi 

akan perbedaa dan hubungan antara berbagai sistem dasar. “Hasil pemikiran 

pada tingkat 4 berupa perbandingan dan perbedaan diantara berbagai 

sistem-sistem geometri dasar”

Berdasarkan dua pendapat tersebut terdapat beberapa perbedaan namun 

memiliki konten atau isi yang sama. Perbedaan antara dua pendapat tesebut yaitu 

dalam penyebutan tahapan dan nama tahapan yang dilalui siswa berdasarkan teori 
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Van Hiele. Menurut Aisyah (2007: 4.2-4.16) tahapan tersebut dimualai dari tahap 1 

sampai 5 sedangkan menurut Van de Wall (2007: 151) tahapan tersebut dimulai dari 

0 sampai 4. Kemudian pada penyebutan nama tahapan tersebut tahap pengenalan 

sama dengan tahap visualisasi, tahap pengurutan sama dengan tahap deduksi 

informal, dan tahap akurasi sama dengan tahap ketepatan (rigor).  

Tahapan-tahapan tersebut merupakan tahap yang berurutan dan berjenjang. 

Sebagai contoh siswa tidak dapat mencapai tahap analisis jika tahap pengenalan 

belum dikuasai. Untuk mencapai tahap yang lebih tinggi siswa harus menyelesaikan 

fase-fase yang terdapat pada tahap tersebut. jika siswa telah menyelesaikan semua 

fase baru siswa dapat naik pada tahap pemahaman materi geometri yang selanjutnya. 

Van Hiele berpendapat bahwa kenaikan tahap-tahap pemahaman geometri 

lebih banyak tergantung pada pembelajaran yang dilalui siswa. Guru memiliki peran 

penting untuk memperlancar kemajuan siswa. Walaupun siswa itu sendiri yang 

menentukan kapan saatnya naik ke tingkat yang lebih tinggi, namun bukan berarti 

siswa dapat mencapai tingkat tersebut tanpa bantuan guru. Oleh karena itu terdapat 

fae-fase pembelajaran geometri menurut teori Van Hiele. Fase-fase tersebut 

diantaranya yaitu: 

a. Fase informasi, dalam fase ini guru menggunakan tanya-jawab untuk 

mengetahui kemampuan siswa tentang objek yang dipelajari. 

b. Fase orientasi, guru membimbing siswa untuk menggali kemampuan 

mengenai materi geometri yang dipelajari dengan menggunakan alat peraga. 

Tujuan kegiatan tersebut untuk memberikan pengetahuan tentang ciri-ciri 

geometri yang dipelajari. 



39
 

 
 

c. Fase penjelasan, berdasarkan pengalaman yang diperoleh siswa melalui 

kegiatan sebelumnya, siswa mampu menyatakan pandangan tentang 

karakteristik bangun geometri yang dipelajari. 

d. Fase orientasi bebas, siswa diberikan tugas yang lebih kompleks untuk 

mendapatkan pengalaman dan cara sendiri dalam menyelesaikan tugas. 

e. Fase Integrasi, siswa meringkas/merangkum materi yang telah dipelajar 

(dalam Aisyah 2007:4.9-4.10) 

Clements juga mengukapkan bahwa terdapat lima fase dalam pembelajaran 

geometri menurut teori Van Hiele. Fase-fase tersebut diantaranya : 

a. Fase pertama (inkuiri), siswa belajar bangun geomettri sesuai dengan apa 

yang disajikan padanya. Merupakan pengetahuan dasar yang dimliki 

manusiauntuk mengetahui struktur suatu bangun geometri. 

b. Fase kedua (orientasi langsung), siswa belajar menemukan karakteristik 

bangun geometri dengan menggunakan alat peraga. Untuk memunculkan 

skarakteristik tersebut. 

c. Fase ketiga (eksplisitasi), tahap ini siswa memunculkan pendapat berdasarkan 

pengalaman yang dilaluinya.  

d. Fase keempat (orientasi bebas), siswa diberikan tugas yang dapat diselesaikan 

dengan berbagai cara. 

e. Fase kelima (integrasi), setelah melakukan orientasi memperoleh 

pengetahuan siswa membuat ringkasan   (NCTM 2004:63) 

Berdasarkan dua sumber tersebut fase-fase yang ditunjukkan memiliki 

kesamaan yaitu memiliki 5 fase. Hanya terdapat sedikit perbedaa pada fase pertama 
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yaitu pada pendapat yang pertama menggunakan tanya jawab, pendapat kedua lebih 

secara luas untuk fase pertama merupakan fase untuk mengeksplore pengetahuan 

siswa tentang bangun geometri sesuai yang dapat diamat, tidak hanya terbatas ada 

taya jawa. Dalam penelitian ini berpedoman pada teori Van Hiele sesuai dengan 

pendapat yang pertama mengenai fase-fase pembelajaran geometri. 

2.1.12  Implementasi Fase-Fase Pembelajaran Geometri Menurut teori Van 

Hiele 

Fase-fase pembelajaran geometri menurut Van Hiele perlu dilakukan untuk 

meningkatkan kemampuan pemahaman geometri siswa pada tahap yang selanjutnya. 

Fase-fase tersebut menjelaskan peran guru dan siswa selama pembelajaran materi 

geometri. Berikut ini merupakan implementasi fase-fase teori Van Hiele (dalam 

Aisyah 2007:4.9-4.10).

Tabel 2.1 Implementasi Fase-Fase Pembelajaran Menurut teori Van  

No. Fase-fase 
teori Van 
Hiele

Aktivitas Siswa Aktivitas Guru

1. Fase 

Informasi

a. Melakukan tanya jawab 

dengan guru tentang materi 

bangun datar yang akan 

dipelajari

a. Menjelaskan alur 

pembelajaran yang akan 

dilakukan

b. Memberikan pertanyaan 

kepada siswa tentang 

bangun datar untuk 

mengetahuai kemampuan 

awal yang dimiliki siswa 

tentang materi bangun datar

2. Fase 

Orientasi

a. Mengukur panjang sisi pada 

model bangun datar 

menggunakan mistar

b. Mengukur besar sudut pada 

model bangun datar 

menggunakan busur

c. Membuat garis putus-putus 

menghubungkan titik sudut 

yang berhadapan tidak dalam 

satu sisi untuk mencari 

a. Memberikan arahan kepada 

siswa mengenai tugas

kelompok yang akan 

dikerjakan

b. Mendampingi siswa dalam 

mengerjakan tugas bersama 

kelompoknya
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diagonal dan mengidentifikasi 

sifat diagonal tersebut

d. Melipat model bangun datar 

untuk mencari sumbu simetri

e. Mencari simetri lipat pada 

model bangun  datar 

berdasarkan sumbu simetri 

yang telah ditemukan

b. f. Menjiplak model bangun 

datar pada kertas HVS 

kemudian meletakkan model 

bangun datar yang lebih kecil 

di atasnya untuk mencari 

simetri putar pada bangun 

datar

3. Fase 

penjelasan

a. Menuliskan hasil kegiatan fase 

orientasi pada lembar kerja 

siswa

b. Perwakilan kelompok maju ke 

depan kelas untuk 

mempresentasikan hasil kerja 

kelompok

a. Membantu siswa dengan 

memberikan penjelasan 

sedikit mengenai  sifat-sifat 

bangun datar

b. Membimbing siswa dalam 

melakukan presentasi

4. Fase 

Orientasi 

bebas

Menuliskan contoh-contoh 

penerapan bangun datar dalam 

kehidupan sehari-hari sesuai 

dengan sifat-sifat yang dimiliki 

bangun datar

Memberikan tugas kepada siswa 

untuk mencari contoh penerapan 

bangun datar dalam kehidupan 

sehari-hari

5. Fase 

Integrasi

a. Membuat rangkuman 

berdasarkan materi yang telah 

dipelajari sesuai dengan 

pemahaman masing-masing

siswa

b. Bersama guru menyimpulkan 

materi yang telah dipelajari

a. Memberikan arahan kepada 

siswa untuk membuat 

rangkuman berdasarkan 

materi yang telah dipelajari

b. Bersama siswa 

menyimpulkan materi yang 

telah dipelajari

2.2 KAJIAN EMPIRIS 
Materi geometri akan mudah dipelajari jika menggunakan metode yang 

terstruktur dan sesuai dengan teori untuk pembelajaran geometri. Penerapan 

pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis teori Van Hiele 

sesuai jika diterapkan pada permasalahan dalam materi geometri. Berikut ini 

merupakan beberapa penelitian yang mendukung penelitian tersebut. 
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Hamidah, Siti Chotimah.2015.Pengaruh Model Pembelajaran Van Hiele 

terhadap Kemampuan Koneksi Matematis Siswa SMP. Berdasarkan analisis data 

kuantitatif, diperoleh kesimpulan bahwa kemampuan koneksi matematis siswa SMP 

yang memperoleh model pembelajaran Van Hiele lebih baik daripada yang 

memperoleh pembelajaran biasa. 

Khusnul Safrina, dkk. 2014. Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah 

Geometri melalui Pembelajaran Kooperatif Berbasis Teori Van Hiele. Hasil 

penelitain tersebut adalah peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol dengan perolehan nilai sig. 0,000 < 

0,05 pada uji-t yang dilakukan. Selanjutnya, dari pengujian x2 diperoleh bahwa 

terdapat hubungan antara tingkat berpikir dengan peningkatan kemampuan 

pemecahan masalah dengan kategori tingkat keeratan hubungan adalah cukup 

(0,421). Dengan demikian, dalam pembelajaran geometri disarankan untuk 

menerapkan pembelajaran berbasis teori van Hiele agar kemampuan pemecahan 

masalah geometri siswa dapat ditingkatkan. 

Agus Stiawan, Nursiwi Nugraheni, Sumilah.2015. Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Geometri Berdasarkan Teori Van Hiele Melalui Model Inkuiri. Hasil 

penelitian tersebut adalah keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor 25 

meningkat pada siklus II menjadi 29,5, aktivitas siswa pada siklus I memperoleh 

jumlah skor 18,5 pada siklus II rata-rata skor 25,1, iklim pembelajaran meningkat 

dari siklus I jumlah skor 21 menjadi 22,5 pada siklus II, materi pembelajaran siklus I 

memperoleh jumlah skor 6 meningkat pada siklus II menjadi 8, media pembelajaran 

siklus I memperoleh jumlah skor 12 meningkat pada siklus II menjadi 14,5, 
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kompetensi sikap spiritual dan sosial pada siklus I dan siklus II memperoleh skor 

modus 3 (mulai berkembang), aspek pengetahuan pada siklus I adalah 76,47% dan 

meningkat siklus II menjadi 97,05%. Penelitian ini membuktikan teori Van Hiele 

melalui model inkuiri dapat meningkatkan pembelajaran geometri di kelas IV SD 

Islam Hidayatullah Semarang. 

Nuraini Muhasanna.2013. Analisis Keterampilan Geometri Siswa dalam 

Memecahkan Masalah Geometri Berdasarkan Tingkat Berpikir Van Hiele. Hasil 

penelitian tersebut yaitu keterampilan geometri siswa dalam memecahkan masalah 

geometri, siswa tingkat 0 (visualisasi) pada keterampilan visual, hanya dapat 

menentukan jenis bangun datar segiempat berdasarkan penampilan bentuknya; 

keterampilan verbal, dapat mengelompokkan nama yang benar untuk gambar-gamba 

segiempat yang diberikan; keterampilan menggambar, hanya mampu membuat 

sketsa gambar segiempat dengan pelabelan bagian tertentu; keterampilan logika, 

dapat memahami konservasi bentuk gambar segiempat dalam berbagai posisi dan 

menyadari adanya persamaan dari beberapa gambar segiempat; dan keterampilan 

terapan, dapat menghubungkan informasi (objek fisik) yang diberikan dan 

mengembangkannya dalam model geometri, selain itu dapat menjelaskan sifat-sifat 

geometri dari benda fisik.  

Selanjutnya pada siswa tingkat 1 (analisis) pada keterampilan visual, dapat 

memberitahukan sifat-sifat dalam gambar; keterampilan verbal, dapat 

mendefinisikan berbagai bangun segiempat berdasarkan sifat-sifat yang dimiliki; 

keterampilan menggambar, mampu mengkontruksi gambar sesuai dengan sifat-sifat 

(informasi verbal) yang diberikan dan mampu membangun gambar segiempat yang 
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lain; keterampilan logika, dapat menyebutkan perbedaan segiempat dan menyadari 

bahwa sifat dapat digunakan untuk membedakan jenis segiempat; keterampilan 

terapan, dapat menggunakan model geometri dalam pemecahan masalah.  

Kemudian pada siswa tingkat 2 (deduksi informal) pada keterampilan visual, 

dapat mengakui keterkaitan antara berbagai jenis segiempat dengan mengakui sifat 

umumnya; keterampilan verbal, dapat merumuskan kalimat yang menunjukkan 

keterkaitan antara bangun segiempat berdasarkan sifat umum yang dimiliki; 

keterampilan menggambar, mampu membangun gambar segiempat lain dari gambar 

segiempat yang diberikan dan menjelaskan sifat-sifat yang dimiliki; keterampilan 

logika, dapat menggunakan sifat-sifat suatu segiempat untuk menentukan suatu kelas 

segiempat terkandung di dalam jenis kelas segiempat yang lain; dan keterampilan 

terapan, dapat menggunakan konsep model matematika yang mewakili hubungan 

antara objek. 

Abdullah Abdul Hamid, Effandi Zakaria.2012. The Effect of Van Hiele’s 

Phases of Learning Geometry on Student’s Degree of Acquisition of Learning Van 

Hiele Levels. Hasilnya ditemukan bahwa di tingkat awal pemikiran geometris dari 

mereka, mayoritas siswa di kedua kelompok Memperoleh tingkat Van Hiele pertama 

dengan perolehan lengkap. Namun, hampir semua siswa pada kedua kelompok 

menunjukkan akuisisi rendah tingkat 2 dan tidak ada akuisisi tingkat 3. Dalam 

wawancara Post, sebagian besar siswa pada kelompok kontrol menunjukkan 

kenaikan pemikiran geometris yaitu dari tingkat 1 ke tingkat 2, adalah ada satu dalam 

kelompok ini Dicapai tingkat 3. sebaliknya, semua siswa dalam kelompok perlakuan 

menunjukkan akuisisi lengkap Van Hiele tingkat 1 dan hampir semua dari mereka 
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menunjukkan akuisisi lengkap level 2. Adapun level 3, hanya satu siswa tidak 

mencapai tingkat itu, sedangkan sisanya menunjukkan tingkat lengkap dan tinggi 

akuisisi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kegiatan 

berdasarkan tahapan geometri Van Hiele pembelajaran memiliki dampak positif pada 

perkembangan tingkat yang lebih tinggi dari pemikiran geometris 

Abu1 Mohd. Salleh, Zaid Zainal Abidin.2013. Improving the Levels of 

Geometric Thinking of Secondary School Students Using Geometry Learning Video 

based on Van Hiele Theory. Berdasarkan Van Hiele 

model pembelajaran, semua topik di geometri untuk Sekolah Menengah Indonesia 

(Sekolah Menengah Pertama = SMP) termasuk dalam VPG untuk mendukung siswa 

yang akan terus mempelajarinya lebih lanjut. Efektivitas VPG diuji 90 siswa dari 

sepuluh sampai 180 siswa dikategorikan sebagai level 0 (L0), 60 siswa dari tingkat 1

(L1), dan 30 siswa dari tingkat 2 (L2). Analisis komparatif hasil Diadaptasi Van 

Hiele Geometry Test (VHGT) menunjukkan bahwa pra dan pasca penggunaan VPG 

ada perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata. 

Erdoğan Halat, Elizabeth Jakubowski, Nuh Aydin.2008. Reform-Based 

Curriculum and Motivation in Geometry. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

membandingkan motivasi siswa kelas enam yang bergerak di instruksi menggunakan 

reformasi kurikulum berbasis dengan siswa kelas enam yang bergerak. Saya 

menggunakan instruksi kurikulum tradisional. Ada 273 matematika kelas keenam 

siswa, 123 pada kelompok kontrol dan 150 pada kelompok perlakuan, yang terlibat 

dalam penelitian ini. Penelitian ini berlangsung di North Florida. Para peneliti 

menggunakan kuesioner, Kursus Tujuan Survey (CIS), Administered kepada siswa 



46
 

 
 

sebelum dan setelah lima minggu Instruksi. Pasangan-sampel t-test, Independent 

sampel t-test dan ANCOVA dengan α = 0,05 digunakan untuk menganalisis data 

kuantitatif. Studi ini menunjukkan bahwa ada Perbedaan statistik yang signifikan 

dalam motivasi antara kelompok menguntungkan kelompok perlakuan. Dengan kata 

lain, kurikulum berbasis reformasi yang dirancang atas dasar van teori Hiele, 

dibandingkan dengan yang tradisional, memiliki efek yang lebih positif pada siswa 

secara keseluruhan motivasi dalam belajar geometri di tingkat kelas enam. 

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan penerapan teori Van 

Hiele memberikan dampak yang positif pada pembelajaran geometri. Subjek dan 

waktu yang digunakan berbeda tetapi penelitian tersebut memiliki kesaman yaitu 

sama-sama mengkaji materi geometri. Dampak positif penerapan teori Van Hiele 

meliputi kemampuan koneksi matematis, kemampuan pemecahan masalah, 

keterampilan guru, aktivitas siswa, motivasi siswa, aspek spriritual, serta hasil belajar 

yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pembelajaran geometri tanpa 

menerapkan teori Van Hiele. 

2.3 KERANGKA BERPIKIR 
Matematika merupakan suatu yang struktural memilki keteraturan. Namun 

pada kenyataanya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembelajara 

matematika di sekolah belum optimal. Salah satu materi dalam matematika yang 

memiliki hasil rendah adalah geometri. Berdasarkan observasi diperoleh beberapa 

permasalahan dalam pembelajaran matematika diantaranya, sudah menggunakan  

metode yang inovatif namun belum terlaksana dengan optimal , lebih banyak 

menggunakan metode ceramah, pembelajaran yang belum terstruktur membuat siswa 



47
 

 
 

lebih banyak menghapal daripada memahami dan pemahaman konsep tentang 

matematika kurang dan partisipasi atau aktivitas siswa dalam pembelajaran masih 

kurang. Hal tersebut mengakibatkan siswa belum mampu untuk mengulangi, 

menerapkan serta mengaitkan antar konsep dalam matematika.  

Teori Van Hiele merupakan teori tentang tahapan perkembangan kognitif 

dalam memahami geometri. Menurut teori  Van Hiele terdapat lima tahapan dalam 

pemahaman geometri yaitu pengenalan, analisis, pengurutan, deduksi, dan tahap 

pengurutan. Van Hiele juga merumuskan fase-fase pembelajaran geometri yang 

menunjukkan tujuan belajar siswa dan peran guru dalam pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pembelajaran tersebut. fase-fase pembelajaran geometri yaitu fase 

informasi, fase orientasi, fase eskplisitasi, fase orientasi bebas dan fase integrasi. 

Dengan menggunakan metode pembelajaran yang terstruktur sesuai dengan teori Van 

Hiele diharapkan siswa lebih memahami konsep bukan sekedar hapalan sehingga 

dapat mengulangi, menerapkan dan mengaitkan antar konsep dalam matemtika. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan kelas eksperimen untuk 

mendapat perlakukan dengan menggunakan teori Van Hiele, dan kelas kontrol tidak 

diberi perlakuan. Sebelum pelaksanaan tiap kelas diberikan pretest  untuk 

mengetahui kemampuan awal yang dimiliki. Kemudian pada akhir perlakuan 

diberikan posttes, hasil posttest kedua kelas kemudian dibandingkan untuk melihat 

kefektifan metode yang digunakan. Berikut ini merupkan alur kerangka berpikir 

penelitan yang akan dilakukan. 
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2.4 HIPOTESIS PENELITIAN 

Berdasarkan kerangka berpikir diatas dapat dituliskan hipotesis yaitu: 

a. Terdapat perbedaan hasil belajar antara penerapan teori Van Hiele dengan 

metode pemberian tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika kelas V 

SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang 

posttestposttest

pretest pretest

Kelas eksperimen menerapkan 

teori Van Hiele

Kelas kontrol menerapkan metode 

pemberian tugas (resitasi)

Menguji keefektifan langkah pembelajaran menggunakan teori Van Hiele 

dengan metode pemberian tugas (resitasi)

a. Terdapat perbedaan hasil belajar antara kelas eksperimen dengan kelas kontrol

b. Penerapan teori Van Hiele lebih efektif daripada metode pemberian tugas atau 

resitasi

c. Tingkat keefektifan penerapan teori Van Hiele lebih tinggi daripada metode 

pemberian tugas atau resitasi

d.  Aktivitas siswa menggunakan teori Van hile memiliki hubungan positif dengan 

hasil belajar

Bagan 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian

Kelas kontrolKelas eksperimen 

a. Hasil belajar 

b. Aktivitas siswa

a. Hasil belajar
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b. Penerapan teori Van Hiele lebih efektif daripada metode pemberian tugas 

atau resitasi pada pembelajaran matematika kelas V SD Negeri di Gugus 

Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

c. Tingkat keefektifan penerapan teori Van Hiele lebih tinggi daripada metode 

pemberian tugas atau resitasi pada pembelajaran matematika kelas V SD 

Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang 

d. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara aktivitas siswa terhadap hasil 

belajar dengan menerapkan teori Van Hiele pada mata pelajaran matematika 

kelas V SD Negeri di Gugus Gatot Subroto Kecamatan Pringapus Kabupaten 

Semarang 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 SIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di SD N Pringapus 03 dan SD N 

pringapus 01 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Terdapat perbedaan hasil belajar antara penerapan teori Van Hiele pada kelas 

eksperimen dan Metode pemberian tugas atau resitasi pada kelas kontrol. Hasil 

pretest posttest kedua kelas menunjukkan peningkatan hasil belajar kelas 

eksperimen lebih baik daripada kelas kontrol 

2. Penerapan teori Van Hiele lebih efektif dibandingkan metode pemberian tugas 

atau resitasi. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 

adalah 80.24 sedangkan hasil belajar kelas kontrol 70.21. Dengan menggunakan 

uji t independent pihak kanan diperoleh nilai sig 0.0005. Nilai sig (1-tailed) < 0.05

maka rata-rata nilai kelas eksperimen lebih tinggi daripada kelas kontrol. 

3.  Tingkat keefektifan penerapan teori Van Hiele lebih tinggi daripada metode 

pemberian tugas atau resitasi. Hal tersebut dapat dilihat keefektifan pada kelas 

eksperimen sebesar 43% berada pada kategori sedang dan kelas kontrol 24% 

berada pada kategori rendah 

4. Terdapat hubungan positif dan signifikan antara aktivitas siswa dengan hasil 

belajar dengan menerapkan teori Van Hiele. nilai Sig (1-tailed)<0.05 maka 
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terdapat hubungan antara aktivitas dengan hasil belajar. Nilai koefisien korelasi 

sebesar 0.680 menunjukkan bahwa hubungan antara aktivitas dengan hasil belajar 

sebesar 0.680, kategori hubungan tersebut memiliki tingkat keeratan hubungan 

kuat/tinggi. koefisien korelasi tersebut bernilai positif maka hubungan antara 

aktivitas dengan hasil belajar positif artinya semakin tinggi aktivitas maka hasil 

belajar siswa juga semakin tinggi.  

Keefektifan teori Van hiele dapat dilihat dari rata-rata hasil belajar siswa dan 

aktivitas belajar siswa.. Keefektifan penerapan teori Van Hiele dalam 

memaksimalkan hasil belajar siswa dikarenakan dalam teori Van Hiele terdapat fase-

fase yang memungkinkan siswa untuk menemukan sendiri materi yang dipelajari. 

Siswa tidak hanya menerima penjelasan dari guru melalui fase-fase tersebut 

pembelajaran menjadi lebih terstruktur mulai dari pengenalan, pemahaman sampai 

pada keterampilan dalam menguasai materi geometri. 

5.2 SARAN 
Berkaitan dengan penelitian yang telah dilaksanakan dengan menerapkan teori 

Van Hiele pada mata pelajaran matematika  siswa kelas V sekolah dasar. Penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pendidikan. Terdapat 

beberapa saran yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran yang 

dilaksanakan. 

5.2.1 Saran Teoritis 

Metode pembelajaran yang digunakan guru merupakan hal yang penting dan 

berdampat pada pencapaian tujuan pembelajaran. Penerpan teori Van Hiele 
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memberikan dampak positif pada hasil belajar dan aktivitas siswa. Oleh karena 

itu, teori Van Hiele dapat digunakan sebagai alternative metode yang mampu 

meningkatkan hasil belajar dan pasrtisipasi siswa dalam pembelajaran 

matematika materi geometri. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Siswa 

Dalam  kegiatan pembelajaran hendaknya siswa ikut berprtisipasi secara aktif, 

seperti bertanya, menjawab pertanyaan, melakukan percobaan, presentasi hasil 

kerja, dan membuat rangkuman serta membantu siswa lain yang kurang 

memahami materi. Implementasi teori Van Hiele dapat mengaktfkan siswa 

dalam pembelajaran sehingga siswa dapat termotivasi untuk lebih aktif. 

5.2.2.2 Bagi Guru 

Pembelajaran yang baik dan sesuai teori jika dilakukan monoton terus menerus 

dapat menumbulkan rasa jenuh pada siswa, oleh karena itu hendaknya guru 

selalu diberikan inovasi-inovasi pada saat pembelajaran berlangsung. Sebagai 

contoh dapat memberikan lagu-lagu yang sesuai dengan materi yang diajarkan 

atau memadukan beberapa metode pembelajaran untuk menghindari 

pembelajaran yang monoton. 

5.2.2.3 Bagi Sekolah 

Sekolah dapat membantu mengoptimalkan pembelajaran dengan menyediakan 

sarana dan prasarana yang mampu mendukung proses pembelajaran. 

5.2.2.4 Bagi Penelitian Selanjutnya 
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Peneliti yang akan melakukan penelitian dengan penerapan teori Van Hiele 

dapat melakukan inovasi dengan menggunakan media yang inovatif dan 

interaktif sehingga siswa dapat lebih termotivai untuk mengikuti pembelajaran 

yang berlangsung. 
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6. Surat Keterangan Melakukan Penelitian di SD N Pringapus 03 


