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BAB III 

METODE DAN PROSEDUR PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian  eksperimen, dengan desain kelompok 

kontrol pretes postes yang menerapkan pendekatan Pembelajaran Geometri 

Berbasis Teori Van Hiele. 

Penelitian ini menggunakan dua kelompok siswa yang diteliti dalam hal 

kemampuan pemahaman konsep geometri dan kemampuan komunikasi 

Matematisnya. 

Pada kelompok pertama digunakan pendekatan Pembelajaran Geometri 

Berbasis Teori Van Hiele (kelompok eksperimen) dan kelompok kedua memakai 

pendekatan pembelajaran konvensional (kelompok kontrol). 

Sebelum diberikan perlakuan pembelajaran, kedua kelompok (eksperimen 

dan kontrol) sama-sama diberikan tes awal (pretes) mengenai kemampuan 

pemahaman konsep dan komunikasi Matematis siswa. Setelah diberi perlakuan, 

kemudian diberi tes akhir (postes) untuk mengetahui kemampuan pemahaman  

konsep dan komunikasi Matematis siswa. 

Desain penelitiannya adalah sebagai berikut:  

 O   X   O 
 O         O 

Keterangan : 

X : Perlakuan Pembelajaran Geometri Berbasis Teori Van Hiele 
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Keterkaitan variabel pembelajaran (Van Hiele dan Konvensional), 

peringkat sekolah (tinggi, sedang, dan rendah) dan variabel terikat (pemahaman 

konsep dan komunikasi Matematis) dinyatakan dalam bentuk Model Weiner pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 
Keterkaitan Variabel Pembelajaran, Pemahaman, Komunikasi 

dan Peringkat Sekolah 
 

Kemampuan 
yang diukur 

Pemahaman Konsep 
Geometri 

Komunikasi 
Matematis 

Model Pembelajaran PV  (V) PK (K) KV (V) PK(K) 

 
 

Level 
Sekolah 

 
 

T PVT PKT KVT KKT 

S PVS PKS KVS KKS 

R PVR PKR KVR KKR 

 
 

 PV PK KV KK 

 
Keterangan:  PVT: kemampuan pemahaman konsep geometri siswa level sekolah  

tinggi  dengan pembelajaran berbasis teori Van Hiele. 

KVT: kemampuan komunikasi matematis siswa level sekolah tinggi  

dengan pembelajaran berbasis teori Van Hiele. 

KKT: kemampuan komunikasi matematis  siswa level sekolah tinggi 

dengan pembelajaran konvensional 

T: level sekolah tinggi 

S: level sekolah sedang 

R: level sekolah rendah 
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B. Populasi dan Sampel Penelitian 

Subyek populasi dalam penelitian adalah seluruh siswa kelas V dari tiga  

Sekolah Dasar yang mewakili Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Tasikmalaya. 

Alasan pengambilan siswa dari kelas V karena mereka cukup memadai untuk 

mengikuti materi konsep Geometri dasar sesuai kurikulum yang berlaku. 

Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan melihat pengelompokkan 

sekolah dalam kualifikasi level tinggi, sedang dan rendah yang ditetapkan oleh 

Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. 

Tiap level sekolah hanya memiliki dua kelas kelas V, sehingga kedua 

kelas tersebut menjadi kelas penelitian, kemudian dilakukan acak kelas sehingga 

kelas yang satu menjadi kelas eksperimen dan satu lagi menjadi kelas kontrol.  

 

C. Skenario Pembelajaran, Instrumen Penelitian dan Pengembangannya 

1. Skenario Pembelajaran 

Skenario Pembelajaran yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah 

seperangkat bahan pembelajaran secara tertulis sebagai pedoman bagi penulis 

dalam melaksanakan Pembelajaran Geometri Berbasis Teori Van Hiele. Bahan 

ajar ini dikembangkan melalui langkah-langkah: 

a. Mengkaji kesesuaian materi dan langkah-langkah pembelajaran yang 

disajikan  didasarkan pada literatur tentang teori belajar geometri dari Van 

Hiele dan pertimbangan dosen pembimbing. 

b. Mencobakan skenario rencana pelaksanaan pembelajaran ini dengan tujuan 

untuk: (1) mengukur seberapa lama waktu yang diperlukan siswa untuk 
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menyelesaikan satu skenario pembelajaran untuk satu pokok bahasan; (2) 

mengetahui relevansi rencana pelaksanaan pembelajaran dalam 

mengembangkan pemahaman konsep dan komunikasi matematis siswa. 

c. Hasil uji coba RPP dilakukan revisi seperlunya  terhadap desain skenario 

pembelajaran untuk penyempurnaan. Revisi dikonsultasikan dengan 

pembimbing dan guru kelas V. 

2. Instrumen  Penelitian dan Pengembangannya 

Instrumen penelitian yang digunakan adalah tes VHGT (Van Hiele 

Geometry Test), pretes dan postes kemampuan pemahaman konsep dan  

kemampuan komunikasi matematis yang dirancang peneliti bersama dosen 

pembimbing, dan angket skala pendapat siswa. 

Masing-masing instrumen di atas diuraikan sebagai berikut: 

a. Van Hiele Geometry Test (VHGT) 

VHGT dikembangkan oleh The Cognitive Development and Achievement 

in Secondary School Geometry Project (CDASSG) (Wilson, 1990). Pada 

penelitian, tes tersebut tidak dikembangkan, tetapi diadopsi dari penelitian Usiskin  

dalam Ikhsan (2008). 

VHGT dirancang untuk mengukur tingkat berpikir siswa dalam geometri 

dan terdiri atas 25 soal pilihan ganda geometri. VHGT disusun dalam kelompok 

lima pertanyaan yang dibuat menggunakan perilaku-perilaku yang diidentifikasi 

dari sembilan tulisan yang diterbitkan oleh Van Hiele mengenai teorinya. 

Soal-soalnya disusun secara berurutan, masing-masing kelompok terdiri 

atas lima pertanyaan. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan 5 mengukur 
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pemahaman siswa pada tingkat 1.  Pertanyaan nomor 6 sampai dengan 10 

mengukur pemahaman siswa pada tingkat 2.  Pertanyaan nomor 10 sampai dengan 

15 mengukur pemahaman siswa tingkat 3. Pertanyaan  nomor 16 sampai dengan 

20 mengukur pemahaman  siswa pada tingkat 4. Dan pertanyaan 21 sampai 

dengan 25 mengukur pemahaman siswa pada tingkat 5. 

Usiskin (1982) menemukan bahwa perilaku yang diberikan oleh Van Hiele 

(1957), yang menguraikan tiga tingkat Van Hiele pertama sudah memadai jumlah 

dan rinciannya, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang menguji tingkat-tingkat ini 

mudah untuk dikembangkan. 

Koefisien reliabilitas (KR-20) subtes untuk tingkat 1 sampai 5 berturut-

turut adalah 0,35; 0,50; 0,53; 0,22; dan 0,18 (Usiskin dalam Crowley, 1990). 

VHGT diberikan selama 35 menit. Spesifikasi tes tersebut disajikan pada Tabel 

3.2. 

VHGT yang digunakan dalam penelitian ini sebagai acuan dalam 

menyusun instrumen  kemampuan pemahaman dan komunikasi matematis siswa 

untuk klasifikasi level berpikir.  

Karena menurut Van Hiele tidak ada siswa SMP yang berada pada tingkat 

berpikir 3, logisnya tingkat berpikir geometri siswa SD berada pada tingkat 1 dan 

2 saja. Namun  peneliti  pada pelaksanakan penelitian ini mencoba menggunakan 

soal-soal VHGT yang dipilih untuk tingkat 1, 2 dan tingkat 3, sehingga hanya 

dipakai 15 soal dari VHGT. 
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Tabel 3.2 
Spesifikasi Tes Tingkat Perkembangan Berpikir Siswa dalam Geometri 

 

Nomor Butir Tingkatan Van Hiele Jumlah Butir 

1 - 5 

6  - 10 

11 - 15 

16 - 20 

21 - 25 

1 (Visualisasi) 

2  (Analisis) 

3  (Deduksi  Informal) 

4  (Deduksi) 

5  (Rigor)    

5 

5 

5 

5 

5 

 

b. Tes Kemampuan Pemahaman Konsep 

Tes ini berbentuk pilihan ganda dan uraian sebanyak delapan soal. 

Masing-masing soal terdiri atas soal kemampuan pemahaman konsep yang 

dihubungkan dengan tingkatan Van Hiele, yaitu visualisasi (P1), analisis (P2), dan 

deduktif informal (P3). Semuanya diberikan pada awal dan akhir pembelajaran 

dengan tahap Van Hiele dan pembelajaran biasa dengan tujuan untuk mengetahui 

kemampuan pemahaman konsep siswa terhadap materi yang disampaikan.   

Pemberian skor pada tes pemahaman konsep tergantung pada tingkat 

kesulitan masing-masing butir soal. 

c. Tes Kemampuan Komunikasi Matematis 

Variabel terikat kedua adalah kemampuan komunikasi Matematis siswa 

yang diukur melalui tes kemampuan komunikasi Matematis siswa. Tes terdiri atas 

delapan butir soal berbentuk uraian. 

Soal pemahaman konsep dan komunikasi Matematis disusun oleh peneliti, 

untuk pengembangannya dilakukan langkah sebagai berikut: 
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a. Membuat kisi-kisi soal berdasar indikator kemampuan pemahaman konsep 

dan komunikasi Matematis. 

b. Menyusun soal tes.  

c. Menilai kesesuaian antara materi, indikator, dan soal tes. 

d. Untuk mengetahui validitas isi, kesesuaian tersebut diperoleh melalui 

konsultasi dengan dosen pembimbing. 

e. Setelah validitas isi dipenuhi selanjutnya penulis mengujicobakan soal tes. 

Hasil uji coba tes tersebut diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

Ana_tes V-4 diperoleh hasil sebagai berikut: 

a. Reliabilitas soal pemahaman konsep sebesar 0,84, tingkat kesukaran sedang, 

korelasi sangat signifikan. 

b. Reliabilitas soal komunikasi Matematis sebesar 0,89, tingkat kesukaran 

sedang, korelasi sangat signifikan. 

Artinya kedua instrumen tersebut dapat dipercaya untuk mengukur hasil 

belajar siswa pada kelas yang digunakan dalam penelitian ini. 

Untuk mengetahui besarnya peningkatan kemampuan pemahaman dan 

komunikasi matematis sebelum dan setelah kegiatan pembelajaran, dilakukan 

analisis skor gain ternormalisasi yang dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut :  

< g > = 
Awal Tes Rerata - SMI

 Awal Tes Rerata -Akhir Tes Rerata
 (Hake, 1999) 

Keterangan: 

 < g > adalah skor gain ternormalisasi 
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Tingkat perolehan skor gain ternormalisasi dikelompokkan ke dalam tiga 

kategori, yaitu: 

(< g >)  >  0,70  : tinggi 

0,30 ≤  (< g >) ≤  0,70  : sedang 

(< g >)  <  0,30  : rendah (Hake, 1999) 

d. Angket 

Pada penelitian ini dijaring sikap siswa terhadap pelaksanaan pem-

belajaran geometri menggunakan pendekatan Pembelajaran Geometri Berbasis 

Teori Van Hiele. 

 

D. Bahan Ajar Geometri Berbasis Teori Van Hiele 

Pada pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele,bahan ajar yang 

digunakan adalah berupa bahan ajar dan LKS yang dirancang khusus untuk 

pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele di Sekolah Dasar.  

Pada pembuatan bahan ajar dan LKS, penulis mengacu kepada; a) KTSP 

dan Sylabus mata pelajaran Matematika SD kelas V, b) Tingkatan berpikir Van 

Hiele, yaitu Visualisasi, Analisis dan Deduktif Informal, c) Indikator kemampuan 

Pemahaman Konsep  dan Komunikasi Matematis. 

Pada pembelajaran geometri dengan pendekatan Konvensional,peneliti 

menggunakan  buku paket yang resmi digunakan di lingkungan Dinas Pendidikan 

Kota Tasikmalaya. 

Adapun topik-topik bahan ajar adalah; Bangun datar Segitiga dan 

Segiempat beserta sifat-sifatnya. Segiempat terdiri dari; jajargenjang, 
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belahketupat, persegi, persegipanjang, trapesium dan layang-layang. Segitiga 

terdiri dari segitiga berdasar ukuran sisi (sama sisi, sama kaki dan sembarang), 

segitiga berdasar ukuran sudut (siku-siku, lancip dan tumpul). Semua topik 

tersebut diberikan selama 10 kali pertemuan. 

 

E. Pedoman Penilaian VHGT 

Salah satu karakteristik teori Van Hiele adalah hirarkis, artinya siswa tidak 

bisa berada pada level n apabila belum melewati level n-1,Usiskin  (Ikhsan, 2008). 

Oleh karena itu kriteria yang digunakan untuk mementukan apakah seorang siswa 

berada pada level n, adalah siswa tersebut dapat menjawab dengan benar minimal 

tiga dari lima soal yang ada pada level n tersebut. Selain kriteria itu , maka siswa 

dianggap berada pada tingkat terendah yaitu Visualisasi. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini diawali dengan mempersiapkan hal-hal yang diperlukan 

untuk menunjang kelancaran pelaksanaan, seperti melakukan studi kepustakaan 

tentang pemahaman konsep geometri, komunikasi  Matematis, dan pendekatan 

pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele, serta menyusun rencana 

pelaksanaan pembelajaran geometri dengan pendekatan teori Van Hiele. 

Setelah persiapan memadai, maka selanjutnya adalah mengadakan 

pengambilan sampel dengan cara memilih dua dari kelas paralel yang ada pada 

tiap-tiap level sekolah untuk dijadikan kelompok eksperimen dan kelompok 

kontrol. 
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Kegiatan selanjutnya adalah memberikan tes awal (pretes) kepada dua 

kelompok tersebut. Tes awal ini untuk mengetahui kemampuan awal kedua 

kelompok pada awal penelitian tentang kemampuan pemahaman konsep geometri 

dan komunikasi Matematis  siswa. Dengan menelaah hasil tes awal dan tes akhir, 

akan diketahui ada tidaknya peningkatan kemampuan pemahaman konsep dan 

komunikasi Matematis  siswa pada kedua kelompok antara sebelum dan setelah 

dilaksanakan penelitian. 

Langkah terakhir adalah pemberian tes akhir kemampuan pemahaman 

konsep dan komunikasi Matematis  (postes) pada kedua kelompok (eksperimen 

dan kontrol). Hasil tes ini dianalisis untuk menguji hipotesis yang telah 

dirumuskan. 

 

G. Prosedur Pengolahan Data 

Data hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan perangkat lunak 

(software) program-program Microsoft Office-Excel 2007 dan SPSS V.16. 

Sedangkan untuk menganalisis data digunakan teknik Uji-t, Anova Dua Jalur, dan 

Uji Scheffe di mana sebelumnya data telah melalui pengujian normalitas dan 

homogenitas. 

Data yang berasal dari tes awal dan tes akhir yang diberikan kepada kedua 

kelompok siswa diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menguji normalitas data dari distribusi masing-masing kelompok. 

2. Melakukan pengujian homogenitas kedua varians. 

3. Melakukan pengujian signifikansi perbedaan dua rerata. 
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4. Melakukan pengujian signifikansi pengaruh perlakuan pembelajaran 

menggunakan Anova Dua Jalur dan Tes Scheffe. 

5. Untuk mengetahui asosiasi antara kemampuan pemahaman konsep geometri 

dan kemampuan komunikasi Matematis  siswa digunakan uji chi kuadrat, dan 

untuk mengetahui derajat asosiasi antara kemampuan pemahaman konsep dan 

komunikasi Matematis  siswa diukur dengan koefisien kontingensinya 

(contingency coefficient). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


