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BAB I 

PENDAHALUAN 

A. Latar Belakang 

Menurut James dan James, Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai 

bentuk, susunan, besaran, dan konsep – konsep yang berhubungan satu sama lainnya 

dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis 

dan geometri (Suherman, dkk , 2001 : 18). Hal ini menjelaskan bahwa geometri 

merupakan salah satu cabang matematika, sehingga pembelajaran matematika tidak 

akan pernah terlepas dari geometri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Sudarman, (Abidin dan Abu, 2010 : 3) banyak siswa Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) tidak mengerti konsep dasar geometri. Hal ini menunjukkan bahwa geometri 

adalah salah satu materi yang dianggap cukup sulit oleh siswa. Selaras dengan   

Battista and Michelemore stated that learning geometry was not easy and many of 

students fail to develop  adequate understanding of geometry concepts, geometry 

reasoning and geometry problem solving skills (Abidin dan Abu, 2010 : 1).  

Dari permasalahan di atas muncul pertanyaan, bagaimana cara membelajarkan 

geometri agar siswa merasa lebih mudah memahami geometri? Mayberry (1981) had 

recommended that the secondary school geometry teachers need to be trained to 

understanding the van Hiele levels and also to develop their student’s van Hiele 

levels (Abidin dan Abu, 2010 : 4). Hal ini menjelaskan guru memiliki peranan 

penting yakni bertugas sebagai fasilitator dalam pembelajaran matematika. Guru 

harus terlebih dahulu mengerti dan memahami level berpikir geometri van Hiele dan 

bagaimana membangun kemampuan level berpikir geometri van Hiele pada siswa. 

van Hiele (Suherman, 2001:50) menyatakan bahwa terdapat lima tahap belajar anak 
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dalam belajar geometri, yaitu tahap pengenalan (visualisasi), tahap analisis, tahap 

pengurutan (deduksi Informal), tahap deduksi, dan tahap akurasi.  

 

 

1. Level 0 : Tahap pengenalan (visualisasi) 

Dalam tahap ini siswa mulai belajar mengenai suatu bentuk geometri secara 

keseluruhan dan mampu membuatnya, namun belum mampu mengetahui adanya 

sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu. Jika siswa diberikan gambar 

seperti di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 

Gambar Persegi dan Persegi Panjang 
 

Dengan melihat gambar di atas, siswa mampu mengetahui bahwa gambar (a) 

adalah gambar persegi dan gambar (b) adalah gambar persegi panjang. 

Selanjutnya jika siswa diminta untuk menggambar ulang gambar tersebut maka 

pada tahap ini siswa mampu menggambarnya. Namun pada tahap ini siswa belum 

mengetahui sifat-sifat dari bangun di atas, seperti pada gambar tersebut 

mempunyai sudut siku-siku atau sisi-sisi yang berhadapan sejajar.  

2. Level 1: Tahap Analisis 

Pada tahap ini anak sudah mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki bangun 

geometri yang diamatinya. Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat 

(a) (b) 
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pada bangun geometri itu. Misalnya pada saat siswa mengamati kedua gambar di atas 

siswa mampu mengetahui bahwa kedua bangun tersebut mempunyai sudut siku-siku, 

dan sisi-sisi yang berhadapan saling sejajar dan mempunyai panjang yang sama. 

Namun, dalam tahap ini siswa belum mampu mengetahui hubungan yang terkait 

antara persegi panjang dan persegi. Siswa belum mengetahui bahwa persegi adalah 

persegi panjang. Dengan kata lain siswa belum mengetahui hubungan antara bangun 

geometri yang satu dengan yang lainnya, siswa hanya mampu melihat sifat-sifat yang 

dimiliki oleh bangun tersebut. 

3. Level 2: Tahap Pengurutan (deduksi Informal) 

Pada tahap ini siswa  dapat membangun keterkaitan sifat dari gambar 

geometri yang diberikan dan mampu mengurutkan (mengelompokkan). Misalnya, 

dalam sebuah persegi, sisi-sisi yang berhadapan sejajar dan ukuran setiap sudut sama 

dengan 900 atau siku-siku. Dengan demikian Siswa dapat menarik kesimpulan bahwa 

persegi adalah persegi panjang, karena sifat-sifat persegi panjang merupakan sifat-

sifat persegi . Namun, pada tahap ini siswa belum mampu menarik kesimpulan secara 

menyeluruh (deduksi formal) dan memahami peranan axioma.  

4. Level 3 : Tahap Deduksi  

Dalam tahap ini anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, 

yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang 

bersifat khusus.  Artinya siswa pada tahap ini sudah dapat melihat keterkaitan dan 

peran dari istilah undifine (sesuatu yang tidak didefinisikan), aksioma, postulat, 

definisi, teorema dan bukti langsung. Siswa pada tahap ini juga mampu membangun 

teori geometri (yang sudah ada) melalui bukti bukan hanya sekedar hafalan, bahkan 

dapat membuktikannya dari lebih satu cara. Selain itu, pada tahap ini siswa sudah 

mulai mampu menggunakan aksioma atau postulat yang digunakan dalam 
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pembuktian. Namun, siswa belum mengerti mengapa postulat tersebut benar dan 

mengapa dapat dijadikan sebagai modal pembuktian. 

5. Level 4: Tahap Akurasi atau Rigor 

Dalam tahap ini anak sudah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan 

dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, ia mengetahui 

aksioma-aksioma atau postulat-postulat dari geometri Euclid. Tahap akurasi 

merupakan tahap berpikir yang tinggi, rumit dan kompleks. Oleh karena itu tidak 

mengherankan jika tidak semua anak sampai pada tahap ini meskipun sudah pada 

jenjang sekolah menengah atas. 

 

 Namun, pada pelaksanaan pembelajaran di lapangan jarang sekali guru 

yang mengetahui dan mempertimbangkan teori van Hiele dalam pembelajaran. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Abidin dan Abu (2010:7) terhadap 

guru matematika mengenai pengetahuan guru tentang teori van Hiele 1,9% guru 

mengetahui teori van Hiele, 98,1 % tidak mengetahui teori van Hiele dan 100% guru 

tidak mempertimbangkan level berpikir geometri dalam pembelajaran matematika. 

Selanjutnya untuk menunjukkan apakah pembelajaran geometri di sekolah 

memperhatikan teori van Hiele, peneliti melakukan tes level berpikir geometri van 

Hiele yang disusun oleh Usiskin dan diterjemahkan oleh Mulyana di salah satu 

SMPN bandung. Tes ini dilakukan di  dua kelas VII, dua kelas VII, dan satu kelas IX. 

Hasil yang diperoleh dari tes tersebut disajikan dalam Tabel 1.1berikut ini: 

Tabel 1.1 

Hasil tes Level Berpikir Geometri Van Hiele 

Level Jumlah siswa  Persentase  

0 62 43,66 % 
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1 34 23,94 % 

2 1 0,7 % 

Pra-0 45 31,68% 

Total 142 100 % 

Keterangan : Level Pra-0 adalah level sebelum level 0, atau dapat dikatakan tidak 

berlevel. 

Berdasarkan penelitian, biasanya siswa Sekolah Dasar (SD) berada pada 

level 0, siswa Sekolah Menengah Pertama berada pada level 0 dan 1, dan siswa 

Sekolah Menegah Atas berada pada level 2 (Khotimah, 2013: 3). Dari Tabel 1.1 jelas 

terlihat bahwa level berpikir geometri siswa masih rendah. Hanya terdapat 23,94 % 

siswa yang berada pada level 1 dan 0,7 % siswa yang berlevel 2. Terdapat 31,68 % 

siswa yang berlevel Pra-0 dan 43,66% siswa yang berlevel 0. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa level berpikir geometri van Hiele siswa sebagian besar berada 

pada level 0 dan Pra-0. 

Menurut Suryadi dan Suratno (2013:3), proses berpikir guru dalam konteks 

kurikulum dan pembelajaran terjadi pada tiga fase yaitu sebelum pembelajaran, pada 

saat pembelajaran berlangsung, dan setelah pembelajaran. Sebelum pembelajaran, 

guru dituntut untuk menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) atau desain 

pembelajaran yang akan digunakan pada saat pembelajaran berlangsung. Pada tahap 

ini, guru harus mempertimbangkan prediksi respon siswa, situasi didaktis dan tujuan 

pembelajaran matematika. Tentunya dalam proses penyusunan RPP guru melakukan 

proses repersonalisasi dan rekontekstualisasi agar materi yang disajikan lebih mudah 

dipahami oleh siswa. Dalam proses tersebut guru seharusnya mempertimbangkan 

level berpikir geometri van Hiele ketika akan melaksanakan pembelajaran, khususnya 

pada materi geometri. 
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Namun, kondisi di lapangan dalam proses penyiapan bahan ajar pada 

umumnya mengikuti  model sajian yang tersedia dalam buku-buku acuan tanpa 

melalui proses rekontekstualisasi dan repersonalisasi. Menurut suryadi dan Suratno 

(2013:2) :  

“ Pengabaian terhadap proses rekontekstualisasi dan repersonalisasi tersebut 

menghambat guru memahami hakikat materi ajar serta alasan mengapa materi 
tersebut penting untuk disajikan. Hal ini yang menyebabkan proses belajar 
matematika cenderung diarahkan pada berpikir imitatif, misalnya meniru contoh di 

buku teks, yang berdampak pada kurangnya antisipasi didaktis yang tercermin dalam 
persiapan yang dilakukan guru. Antisipasi didaktis mencerminkan kesiapan mental 

guru dalam menghadapi berbagai kemungkinan respon siswa dalam memikirkan 
materi yang disajikan”. 

Salah satu contoh pembelajaran jenis-jenis segitiga yang diambil dari kegiatan 

lesson study menunjukkan bahwa pembelajaran tersebut jika ditinjau dari level 

berpikir geometri van Hiele hanya sampai pada level 0. Selain itu di dalam 

pembelajaran tersebut terdapat masalah diantaranya, penyampaian konsep yang salah, 

misalnya dalam menjelaskan pengertian segitiga. Pada pembelajaran tersebut guru 

mendefinisikan segitiga sebagai gabungan dari tiga buah garis yang membentuk tiga 

sudut. Padahal, menurut Mulyana (2010) segitiga terdiri dari tiga ruas garis yang 

berbeda, dimana titik ujung suatu ruas garis berimpit dengan titik pangkal ruas garis 

lainnya. Disini, terjadi miskonsepsi antara ruas garis dan garis. Selaras dengan Moise 

(1990) mendefinisikan konsep segitiga sebagai berikut: “ if A,B, and C are three 

noncollinear point, then the set   ̅̅ ̅̅      ̅̅ ̅̅     ̅̅ ̅̅   is called triangle ”. Hal ini muncul 

karena guru tidak melakukan rekontekstualisasi dan repersonalisasi sehingga guru 

tersebut cenderung menerapkan pembelajaran mengikuti buku teks matematika. 

Padahal, sajian materi matematika dalam buku tersebut, baik berupa uraian konsep, 

pembuktian, atau penyelesaian contoh masalah, sebenarnya merupakan sintesis dari 

suatu proses panjang yang berakhir pada proses upaya penyederhanaan dari 



7 
 

 
Achmad Ruslianto, 2014 

Desain didaktis jenis – jenis segitiga untuk meningkatkan level berpikir geometri  

Siswa sekolah menengah pertama 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

kerumitan produksi pengetahuan agar mudah dijangkaun oleh pengguna pengetahuan. 

Akibatnya guru kurang mempersiapkan antisipasi didaktis. 

 Kurangnya antisipasi didaktis guru dapat berdampak kurang optimalnya proses 

belajar bagi masing-masing siswa. Hal tersebut antara lain disebabkan sebagian 

respon siswa atas situasi didaktik yang dikembangkan di luar jangkauan pemikiran 

guru atau tidak tereksplor sehingga ragam kesulitan belajar yang muncul tidak 

direspon guru secara tepat atau tidak direspon sama sekali yang akibatnya proses 

belajar bisa tidak terjadi.   

Dalam pembelajaran proses berpikir guru yaitu sebelum, saat dan sesudah 

pembelajaran menjadi kunci keberhasilan pembelajaran. Agar proses berpikir guru 

tersebut dapat mendorong terjadinya situasi belajar yang optimal, maka diperlukan 

suatu upaya maksimal yang harus dilakukan sebelum pembelajaran. Upaya tersebut 

berupa Antisipasi Didaktik dan Pedagogis (ADP). ADP pada hakekatnya merupakan 

sintesis hasil dari pemikiran guru berdasarkan berbagai kemungkinan yang diprediksi 

akan terjadi pada peristiwa pembelajaran (suryadi, 2010a: 73).  

Proses pengembangan analisis respon siswa atas situasi didaktis yang 

dikembangkan dan pengembangan ADP, menunjukkan pengembangan rencana 

pembelajaran sebenarnya tidak hanya terkait masalah teknis yang berujung pada 

terbentuknya RPP (Suryadi dan Turmudi,2011:11). Hal tersebut lebih 

menggambarkan suatu proses berpikir yang sangat mendalam dan konprehensif 

tentang apa yang akan disajikan, bagaimana kemungkinan respon siswa, serta 

bagaimana kemungkinan antisipasinya.  

Salah satu upaya guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran adalah 

melalui refleksi tentang keterkaitan rancangan dan proses pembelajaran yang sudah 
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dilakukan (Suryadi dan Suratno, 2013:3). Hal ini dilakukan untuk melihat apakah 

pada saat pembelajaran berlangsung sesuai dengan rancangan yang telah dibuat atau 

tidak? Selain itu, juga untuk melihat apakah prediksi respon siswa muncul pada saat 

pembelajaran atau tidak? Atau muncul respon siswa diluar prediksi kita? Serta untuk 

melihat hambatan-hambatan yang terjadi pada saat pembelajaran. Jika hal ini 

dilakukan berulang-ulang maka akan dapat memperbaiki desain/rancangan 

pembelajaran selanjutnya. 

Menyadari bahwa proses berpikir guru terjadi pada tiga fase (yakni sebelum, 

saat dan sesudah pembelajaran) dan hasil analisis dari proses tersebut berpotensi 

menghasilkan desain didaktis inovatif, maka ketiga proses tersebut sebenarnya dapat 

diformulasikan sebagai langkah untuk menghasilkan suatu desain didaktis baru. 

Dengan demikian, penulis bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul,” Desain 

Didaktis Jenis-Jenis Segitiga untuk Meningkatkan Level Berpikir Geometri 

Siswa Sekolah Menengah Pertama”. 

B. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana tugas dan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru pada 

pembelajaran jenis-jenis segitiga? 

2. Bagaimana pengembangan desain didaktis alternatif untuk meningkatkan 

level berpikir geometri siswa? 

3. Bagaimana hasil implementasi desain didaktis alternatif ditinjau dari respon 

siswa yang muncul ? 

4. Bagaimana pembahasan hasil implementasi desain didaktis alternatif 

berdasarkan analisis masalah yang terdapat dalam pembelajaran jenis-jenis 

segitiga ? 
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5. Bagaimana deskripsi peningkatan kemampuan berpikir geometri siswa 

berdasarkan level berpikir Geometri van Hiele? 

6. Bagaimana desain didaktis revisi jenis – jenis segitiga berdasarkan analisis 

masalah pada hasil implementasi dan tes level berpikir geometri ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar fokus dari penelitian ini jelas, peneliti membatasi permasalahan di atas 

dalam hal-hal berikut ini: 

1. Penyusunan desain didaktis awal dalam pembelajaran jenis – jenis segitiga di 

Sekolah Menengah Pertama disesuaikan dengan karakteristik siswa kelas VII. 

2. Pengukuran keberhasilan implementasi desain didaktis didasarkan pada proses 

berpikir siswa dan adanya peningkatan level berpikir geometri siswa. 

3. Perkembangan kemampuan berpikir geometri pada penelitian ini sesuai dengan 

level berpikir geometri van Hiele, yaitu level 0 ( pengenalan/visualisasi), level 1 

(analisis), dan level 2 ( deduktif informal / pengelompokan). 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Mengetahui tugas dan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru pada 

pembelajaran jenis-jenis segitiga. 

2. Mengetahui pengembangan desain didaktis alternatif untuk meningkatkan level 

berpikir geometri siswa. 

3. Mengetahui hasil implementasi desain didaktis alternatif ditinjau dari respon siswa 

yang muncul. 

4. Mengetahui pembahasan hasil implementasi desain didaktis alternatif berdasarkan 

analisis masalah yang terdapat dalam pembelajaran jenis – jenis segitiga. 
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5. Mengetahui deskripsi peningkatan kemampuan berpikir geometri siswa 

berdasarkan level berpikir Geometri van Hiele 

6. Mengetahui desain didaktis revisi jenis – jenis segitiga berdasarkan analisis 

masalah pada hasil implementasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan ada manfaat yang dapat diambil 

yaitu: 

1. Bagi peserta didik, diharapkan dapat lebih memahami dan menguasai jenis-jenis 

segitiga dalam pembelajaran matematika serta dapat meningkatkan level berpikir 

geometri siswa. 

2. Bagi guru, diharapkan menjadi motivasi untuk melakukan proses pembelajaran 

matematika berdasarkan level berpikir geometri van Hiele. 

3. Bagi peneliti, diharapkan dapat mengetahui desain didaktis alternatif jenis-jenis 

segitiga pada pembelajaran matematika di Sekolah Menengah Pertama (SMP). 

 


