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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana level berpikir geometri 
Van Hiele dan kemampuan siswa menyelesaikan soal geometri berdasarkan level 
berpikir geometri Van Hiele pada pokok bahasan geometri bangun ruang sisi datar yang 
meliputi: level pengenalan, level analisis, level pengurutan, level deduksi, dan level 
keakuratan serta. Obyek dalam penelitian yaitu siswa- siswi MTs N 1 Surakarta tahun 
ajaran 2012/ 2013. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif. Sumber data guru dan 
siswa. Metode pengumpulan data metode pokok yaitu metode tes dan metode bantu 
meliputi: observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara analisis 
kualitatif melalui 3 alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Keabsahan data dengan validitas dan reliabilitas. Hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa analisis kemampuan level berpikir geometri Van Hiele yaitu: (1) Prosentasi level 
Van Hiele secara rinci: 37% level pengenalan, 30% level analisisis, 17% level 
pengurutan, 16% level deduksi dan 0% level pengurutan. (2) Dampak bervariasi 
kemampuan berpikir geometri Van Hiele siswa dalam dalam pembelajaran geometri 
terhadap prestasi belajar siswa yaitu terbukti adanya keseimbangan atau berbanding 
lurus antara kemampuan level berpikir geometri Van Hiele dengan pemahaman siswa 
pada geometri bangun ruang sisi datar. 

 

Kata Kunci: analisis, geometri bangun ruang sisi datar, kemampuan,  Van Hiele 

 

PENDAHULUAN 

Peran matematika sangat menentukan dalam mencapai keberhasilan 

terhadap penguasaan ilmu dan teknologi. Matematika merupakan ilmu dasar yang 

menunjang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Fungsi matematika yaitu untuk mengembangkan kemampuan bernalar 

melalui kegiatan penyelidikan, eksplorasi, dan eksperimen. Alat pemecahan 

masalah melalui pola pikir dan model matematika serta alat komunikasi melalui  

simbol, tabel, grafik, dan diagram dalam menjelaskan gagasan menurut 

Sumantoro dkk (2007: 17). 



 
 

 

Hasil observasi awal siswa kelas VIII G MTs N 1 Surakarta yang 

berjumlah 37 orang menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa dalam 

menyelesaikan soal bervariasi. Hal tersebut dapat dilihat melalui nilai  Ulangan 

Tengah Semester (UTS) semester genap, Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) 

untuk mata pelajaran matematika MTs N 1 Surakarta yaitu  65, sedangkan rata- 

rata nilai UTS 61,62. Siswa yang lulus KKM  yaitu 44,74%, da sisanya yaitu 

55,26% belum mencapai KKM. 

Salah satu kemampuan penting dan sangat diharapkan dikuasai oleh 

siswa sekolah lanjutan yaitu kemampuan menyelesaikan soal-soal geometri 

bangun bangun ruang sisi datar dengan benar. Namun terkadang siswa mengalami 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Konsekuensinya 

prestasi belajar matematika kurang bisa maksimal. Salah satu cara untuk 

mengetahui prestasi belajar dapat dilihat dari hasil belajar siswa. Berdasarkan 

hasil belajar tersebut dapat diidentifikasi jenis kesulitan atau kelemahan siswa 

dalam memahami dan menyelesaikan soal-soal matematika. 

Level berpikir geometri Van Hiele merupakan salah satu tingkat berpikir 

geometri yang terdiri dari (1) level pengenalan, (2) level analisis, (3) level 

pengurutan, (4) level deduksi, dan (5) level keakuratan.  Dalam menyelesaikan 

soal sangat erat hubungannya dengan pemahaman konsep dan perhitungan. Hal 

tersebut termuat dalam level berpikir Van Hiele. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan guru matematika kelas VIII MTs N 1 Surakarta bahwa kemampuan siswa 

dalam memahami geometri pada pokok bahasan geometri bangun ruang sisi datar 

termasuk kategori sedang, hal tersebut dapat dilihat dari hasi- hasil ulangan harian yang 

dan saat proses pelajaran, terdapat siswa yang bisa menerima pelajaran namun masih ada 

siswa yang kurang paham dengan materi yang disampaikan 
Dengan adanya permasalahan tersebut diatas, maka penulis termotivasi 

melakukan penelitian untuk menganalisis kemampuan siswa menyelesaikan soal 

matematika berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. Penelitian ini penting 

dilakukan agar dapat mengetahui kemampuan siswa dan sejauh mana level 

berpikir geometri Van Hiele dalam menyelesaikan soal pokok bahasan bgeometri 

bangun ruang sisi datar. 



 
 

 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan 

siswa menyelesaikan soal berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele pada 

pokok bahasan geometri bangun ruang sisi datar. Secara khusus penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui: (1) mengetahui kemampuan siswa menyelesaikan soal 

geometri bangun ruang sisi datar pada level berpikir Van Hiele, yang meliputi: level 

pengenalan, level analisis, level pengurutan, level deduksi dan level keakuratan, (2) 

mengetahui sejauh mana level berpikir geometri Van Hiele pada siswa MTs N 1 

Surakarta. 
 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Affifudin dan 

Beni Ahmad Saebani (2009:57-58) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang 

alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci, teknik pengumpulan data 

dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

 Penelitian ini dilaksanakan MTs N 1 Surakarta. Waktu penelitian selama 

3 minggu. Subjek yang memberi tindakan adalah peneliti dan dibantu oleh guru 

matematika. Siswa yang menjadi subjek penelitian ini siswa kelas VIIIG yang 

terdiri dari 37 siswa terdiri dari 15 siswa laki- laki dan 22 siswa perempuan. 

Sumber data penelitian meliputi guru matematika dan siswa kelas VIIIG 

MTs N 1 Surakarta. Metode pengumpulan data yaitu (1) Metode pokok berupa 

tes, (2) Metode bantu berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Data 

dianalisis secara kualitatif.  

Keabsahan data melalui uji validitas dan reliabilitas. Soal tes 

diujicobakan untuk mengetahui validitas dan reliabilitas yang kemudian 

menentukan layak atau tidaknya soal tersebut digunakan dalam penelitian. 

Validitas item soal digunakan rumus korelasi product moment dengan simpangan 

sebagai berikut : 
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Keterangan : 

xyr  = koefisien korelasi antara variabel X  dan variabel Y , dua  

variabel yang dikorelasikan ( XXx  dan YYy  ) 

 xy  = jumlah perkalian x dengan y 

2x  = kuadrat dari x 
2y  = kuadrat dari y 

     (Suharsimi Arikunto, 2007 :70) 

Setelah diperoleh xyr  kemudian dikonsultasikan dengan tabelr  product 

moment. Apabila tabelxy rr  maka dikatakan butir soal tersebut valid. 

a. Reliabilitas 

Sugiono (2009: 121) menyatakan bahwa instrumen  yang reliabel adalah 

instrumen yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, 

akan menghasilkan data yang sama.  

Penentuan reabilitas soal keseluruhan perlu dilakukan analisis tiap butir 

soal dengan menggunakan rumus alpha sebagai berikut : 
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Keterangan : 

11r   = reabilitas yang dicari 

n   = banyaknya butir soal atau pertanyaan 

 2
1  = jumlah varians skor tiap-tiap item 

2
t  = varians total 

     (Suharsimi Arikunto, 2007 :70) 

Untuk menghitung variansi tiap item digunakan rumus : 
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Keterangan : 
2  = variansi skor tiap item 

 2x  = jumlah kuadrat skor total 

 2 x  = kuadrat jumlah dari skor total 

N   = banyaknya subyek yang diteliti 

Untuk menentukan reliabilitas soal tes maka harga 11r  yang diperoleh 

dari rumus alpha diinterpretasikan dengan indek korelasi yaitu : 

%20%0 11  r  = sangat rendah 

%40%20 11  r  = rendah 

%60%40 11  r  = sedang 

%80%60 11  r  =  tinggi 

%100%80 11  r  = sangat tinggi 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kualitatif meliputi: (1) Reduksi data merupakan proses pengumpulan 

data penelitian. (2) Penyajian data dapat berupa informasi dalam bentuk teks 

naratif yang disusun, diringkas, dan diatur agar mudah dipahami dan 

merencanakan kerja penelitian selanjutnya. (3) Penarikan kesimpulan 

didasarkan data- data yang diperoleh dari berbagai sumber data di MTs N 1 

Surakarta. Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut dijadikan 

pedoman untuk menyusun rekomendasi dan implikasi.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Abdussakir (2010) pada penelitiannya yang berjudul “Pembelajaran 

Geometri sesuai Teori Van Hiele” menyimpulkan bahwa untuk membantu 

mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari geometri diperlukan suatu strategi, 

metode dan bahkan teori pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode yang telah 



 
 

 

dipercaya dapat membangun pemahaman siswa dalam belajar geometri adalah 

penerapan teori van Hiele. Hal ini senada dengan beberapa hasil penelitian yang 

telah membuktikan bahwa penerapan teori Van Hiele memberikan dampak yang 

positif dalam pembelajaran geometri. Suatu karakteristik tingkat berpikir Van 

Hiele adalah bahwa kecepatan untuk berpindah dari suatu tingkat ke tingkat 

berikutnya lebih banyak dipengaruhi oleh aktivitas dalam pembelajaran. Dengan 

demikian, pengorganisasian pembelajaran, isi, dan materi merupakan faktor 

penting. Guru memegang peran penting dalam mendorong kecepatan melalui 

suatu tingkatan. Tingkat berpikir yang lebih tinggi hanya dapat dicapai melalui 

latihan-latihan yang tepat, bukan melalui ceramah semata. Dengan demikian, 

pemilihan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tahap berpikir siswa mutlak 

diperlukan untuk membantu siswa mencapai tahap berpikir yang lebih tinggi. 

Noraini Idris  (2007) menyimpulkan bahwa Van Hiele berdasarkan 

materi pembelajaran dan penggunaan sketsa geometers memainkan peran khusus 

dalam membantu siswa untuk maju dalam tingkat yang lebih tinggi. Tugas yang 

melibatkan berbagai lingkungan di mana konsep-konsep yang terkandung, seperti 

menggambar, identifikasi dan eksplorasi. 

Sebelum melaksanakan penelitian, peneliti menyusun instrumen 

penelitian berupa soal tes. Soal yang disusun berupa soal uraian yang terdiri dari 7 

soal pada pokok bahasan geometri bangun ruang sisi datar. Kemudian peneliti 

mengujikan soal tersebut pada siswa kelas VIIIH MTs N 1 Surakarta dengan 

jumlah siswa sebanyak 37 siswa untuk diuji validitas dan reliabilitasnya. Setalah 

soal diujikan, hasil try out dihitung dengan rumus product moment dan taraf 

signifikasi 5% sehingga diperoleh harga rxy product moment per item. Hasilnya 

sebagai berikut : 

Tabel 4.2 

Harga rxy product moment tiap item 

 Item Harga rxy Harga rtabel Keterangan 

1. 0,13813 0,334 Tidak Valid 

2. 0,4475 0,334 Valid 



 
 

 

3. 0,3775 0,334 Valid 

4. 0,3362 0,334 Valid 

5. 0,3804 0,334 Valid 

6. 0,411 0,334 Valid 

7. 0,3371 0,334 Valid 

Selanjutnya harga rxy product moment dikonsultasikn dengan harga rtabel product 

moment untuk N= 35 dengan taraf signifikasi 5% adalah 0,334. 

Setelah dikonsultasikan dengan rtabel product moment untuk N= 35 dengan taraf 

signifikasi 5%, dari 7 soal yang nilai rxy > rtabel terdapat 6 item yaitu item no 2, 3, 4, 5, 6, 

dan 7 sehingga item tersebut valid, sedangkan soal yang rxy <  rtabel terdapat 1 item yaitu 

item no 1, sehingga item tersebut tidak valid. 

Data yang sudah valid kemudian dapat dihitung reliabilitasnya dengan 

menggunakan rumus Alpha. Hasil yang diperoleh yaitu nilai   r11 = 0, 8539 dan 

setelah diinterpretasikan dengan indeks korelasi disimpulkan bahwa soal tersebut 

memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. 

Setelah peneliti melakukan try out  kemudian menguji validitas dan 

reliabilitas instrumen, selanjutnya yaitu melaksanakan penelitian untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan.. Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas VIII 

G MTs N 1 Surakarta pada hari Senin tanggal 1 April 2013 yang berjumlah 36 

siswa. Dalam penelitiannya peneliti menggunakan metode pokok berupa tes 

sedangkan metode bantu berupa wawancara yang terstruktur dan dokumentasi 

untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

Dari hasil pekerjaan siswa maka diperoleh data kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele yakni meliputi 

level pengenalan, level analisis, level pengurutan, level deduktif dan level keakuratan 
jenis pokok bahasan geometri bangu ruang sisi datar . Data yang diperoleh 

disajikan dalam bentuk tabel kemampuan  berpikir geometri Van Hiele siswa 

berdasarkan hasil tes. Data sebagai berikut  

 

 
 



 
 

 

Tabel 4.3 

Kemampuan geometri siswa berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele 

No Level 
Berpikir 

Van Hiele 
Indikator Keterangan 

(%) 

1. 
Level 

Pengenalan 
 

siswa mampu mengetahui 
bentuk suatu bangun ruang 

77% 

siswa dan memberi nama  
suatu bangun ruang 23% 

2. Level 
Analisis 

siswa mampu mengenal dan 
memahami sifat- sifat dari 
bangun ruang 

40% 

3. Level 
Pengurutan 

siswa mampu mengetahui 
hubungan yang terkait antara 
suatu bangun geometri 
dengan bangun geometri 
lainnya 

24% 

4. Level 
Deduksi 

siswa mampu menetapkan 
keterkaitan suatu teorema 23% 

5. Level 
Keakuratan 

siswa mampu memahami 
pentingnya ketepatan dari 
prinsip- prinsip dasar yang 
melandasi suatu pembuktian 

0% 

 

Berdasarkan tabel di atas peneliti memperoleh data berupa banyaknya 

siswa yang bisa menyelesaikan soal geometri bangun ruang sisi datar 

berdasarkan indikator- indikator pada  setiap level berpikir Van Hiele. 

a. Level pengenalan 

Pada level ini mayoritas siswa sudah bisa mengenal secara tepat 

suatu bangun ruang. Mereka bisa membedakan bangun ruang teresbut 

kubus, balok, prisma ataupun limas. Hal tersebut dapat dilihat dalam 

lembar jawab siswa yang dengan tepat menggambar bangun ruang kubus, 

balok, prisma dan limas. 

Di sisi lain siswa juga masih mengalami kesulitan dalam 

pemberian nama pada suatu bangun ruang dengan tepat. Mereka dalam 

memeberikan nama kurang sesuai dengan apa yang diperintahkan pada 

soal, maisalnya siswa diminta untuk menggambar prisma sisi tegak yang 

alasnya segilima dengan nama ABCDE. FGHIJ, maka ada siswa yang 



 
 

 

akhirnya menjadi prisma GHIJF. BCDEA. Siswa yang dengan tepat 

memberi nama suatu bangun ruang yaitu sebanyak 23% %. Siswa yang 

dengan tepat menyebutkan nama suatu bangun ruang seperti soal nomor 1 

yaitu sebanyak 89 %. Sedangkan siswa yang dengan tepat membuat sketsa 

gambar pada soal nomor 3 yaitu sebesar 100 %. 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa menunjukkan bahwa level 

berpikir Van Hiele pada level pengenalan pokok bahasan geometri bangun 

ruang sisi datar MTs N 1 Surakarta tergolong baik. 

b. Level analisis 

Pada level ini sebagian besar siswa  juga sudah bisa mengenal dan 

menyebutkan sifat- sifat serta unsur- unsur dalam suatu bangun ruang sisi 

datar. Siswa dengan tepat menyebutkan nama unsur- unsur suatu bangun 

ruang sisi datar. Akan tetapi pada bangun limas tidak sedikit siswa masih 

belum bisa membedakan antara tinggi limas, panjang rusuk tegak dan 

tinggi pada sisi tegak. Sedangkan seperti diagonal alas dan diagonal ruang 

siswa sudah memahaminya. 

Siswa yang dengan tepat menyebutkan banyak sisi pada prisma, 

banyak diagonal alas prisma, dan banyak bidang- bidang sisi tegak yaitu 

sebesar 24 %, sebagian besar dari siswa mengalami ketidaksesuaian dalam 

memberikan nama pada unsur- unsur bangun ruang tersebut, karena 

sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memberikan nama pada 

suatu bangun ruang secara tepat. Pada soal nomor 3 siswa yang secara 

tepat memberikan keterangan pada sketsa gambar limas yaitu sebesar 

54%. 

Berdasarkan hasil analisis jawaban siswa menunjukkan  bahwa 

level berpikir Van Hiele pada level analisis pokok bahasan geometri 

bangun ruang sisi datar MTs N 1 Surakarta tergolong sedang. 

c. Level pengurutan 

Pada level ini sebagian besar siswa belum paham benar bahwa 

kubus sebenarnya adalah suatu balok. Siswa memandang bahwa kubus itu 

bukan suatu balok, begitu juga sebaliknya. Namun argumen- argumen 



 
 

 

yang siswa ungkapkan dalam lembar jawab menunjukkan secara tidak 

langsung siswa sudah tahu bahwa kubus merupakan suatu balok, misalya 

dari sifat- sifat kubus dan balok hampir memiliki kesamaan. Unsur- 

unsunya juga sama akan tetapi siswa belum mengetahuinya. 

Berdasarkan analisis jawaban siswa nomor 1 menunjukkan bahwa 

siswa tersebut masih kurang dalam mengurutkan suatu bangun. Tetapi 

sebagian siswa dalam menyebutkan alasan sudah tepat Hal itu 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mencapai level pengurutan 

pada level berpikir Van Hiele masih tergolong kurang. 

d. Level deduksi 

Pada level ini hanya sebagian siswa saja yang secara tepat 

mengaplikasikan teorema yang harus digunakan dalam menyelesaika soal. 

Pada level ini peneliti menggunakan teorema yang sudah dan sering 

digunakan oleh siswa yaitu Teorema Phytagoras. Siswa masih mengalami 

kesulitan dalam membedakan sisi alas, sisi tegak dan sisi miring pada 

Teorema Phytagoras yang diapliksikan pada suatu bangun ruang. 

Sehingga dalam penghitungannya pun kurang tepat. 

Berdasarkan analisis jawaban siswa nomor 3, 4 dan 6 menunjukkan 

bahwa siswa tersebut masih kurang dalam mengaplikasikan sautu teorema. 

Tetapi ada siswa sudah tepat dalam mengaplikasikan teorema tersebut.  

Hal itu menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam mencapai level 

deduksi pada level berpikir Van Hiele masih tergolong kurang. 

e. Level keakuratan 

Pada level ini siswa kelas VIII G belum ada yang dapat 

menyelesaikan soal yang memuat level ini. Sehingga siswa kelas VIII G 

belum ada yang mencapai level keakuratan. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menganalisis kemampuan siswa 

menyelesaikan soal geometri bangun ruang sisi datar berdasarkan level berpikir geometri 

Van Hiele. Dari hasil penilaian diperoleh 16% siswa yang mampu menyelesaikan soal 

geomeri bangun ruang sisi datar yang hampir memenuhi level deduksi. Sedangkan siswa 

lainya ada yang sampai pada level pengenalan sebesar 37 % dan siswa yang memenuhi 



 
 

 

level analisis yaitu sebesar 30 %, siswa yang memenuhi level pengurutan sebesar 17% 

serta siswa yang sampai pada level keakuratan sebesar 0%. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang diperoleh 

dapat diambil kesimpulan kemampuan siswa menyelesaikan soal matematika 

dalam bentuk cerita pokok bahasan barisan dan deret pasa siswa kelas VII MTs N 

1 Surakarta sebagai berikut: 

1. Prosentase kemampuan siswa berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele pada 

pokok bahasan geomerti bangun ruang sisi datar pada setiap  level, secara rinci 

sebagai berikut: 

a. Level Pengenalan 

Penelitian menunjukkan dalam penelitian, terdapat 37 % sampel 

yang masih level pengenalan. Hal tersebut didukung dari pengamatan pada 

saat proses pembelajaran berlangsung dan  informasi hasil wawancara 

dengan narasumber terkait yaitu guru matematika kelas VIII G MTs N 1 

Surakarta, untuk lebih detailnya didukung dengan bukti hasil tes dimana 

sampel yang terbukti pada level pengenalan juga merupakan siswa dengan 

kemampuan rendah. 

b. Level Analisis 

Penelitian ini menunjukkan 30%  siswa pada level berpikir geometri 

Van Hiele sampai pada level analisis. Siswa pada level analisis tidak hanya 

tahu mengenai bangun ruang yang dilihatnya akan tetapi juga  sudah mampu 

mengenal sifat dan unsur- unsur suatu bangun ruang sisi datar dengan cukup 

baik.  

c. Level Pengurutan 

Penelitian menunjukkan bahwa dalam penelitian ini terdapat 17% 

yang memenuhi level pengurutan dalam level berpikir geometri Van Hiele. 

Hal ini membuktikan bahwa dengan siswa mampu sampai pada level 

pengurutan maka dengan mudah dalam menguasai level analisis pada level 

berpikir geometri Van Hiele. 

d. Level Deduksi 

Penelitian ini menunjukkan 16%  dalam penelitian yang ada pada 

level deduksi dalam level berpikir geometri Van Hiele. Hal ini membuktikan 



 
 

 

bahwa level berpikir deduksi merupakan tingkatan berpikir yang cukup  

tinggi dalam geometri 

e. Level Keakuratan 

Penelitian ini menunjukkan 0% dalam penelitian yang ada pada 

kemampuan level keakuratan. Hal ini membuktikan bahwa level keakuratan 

merupakan level berpikir paling tinggi dalam level berpikir geometri Van 

Hiele. Sehingga dibutuhkan ketrampilan lebih untuk mencapai level 

keakuratan. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masih belum ditemukan 

siswa-siswi MTs N 1 Surakarta dengan tingkat kemampuan level berpikir 

geometri Van Hiele pada level keakuratan. 

2. Dampak bervariasinya kemampuan level berpikir geometri Van Hiele siswa 

dalam pembelajaran geometri terhadap prestasi belajar siswa yaitu terbukti 

adanya keseimbangan atau berbanding lurus antara kemampuan level berpikir 

geometri Van Hiele dengan pemahaman siswa pada geometri bangun ruang sisi 

datar.  
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