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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Peranan fungsi pendidikan sangat penting, baik pendidikan formal 

maupun pendidikan non formal. Hal ini disebabkan karena tuntunan yang 

mendasar dalam sektor pendidikan adalah menghasilkan sumber daya 

manusia yang berkualitas dan siap menghadapi era globalisasi. Pada 

pelaksanaan pendidikan muncul berbagai masalah yang tidak dapat 

dihindarkan. Permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pendidikan 

terkait dengan sejumlah faktor yang mempengaruhi dinamika perkembangan 

dalam tuntunan masyarakat. 

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). 

Salah satu kemampuan yang diharapkan mampu dikuasai oleh siswa 

adalah kemampuan menyelesaikan soal-soal matematika dengan benar.  
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Matematika merupakan ilmu dalam bidang yang sarat akan masalah, karena 

 memiliki objek kajian yang abstrak berupa fakta, operasi atau prinsip. Tidak 

sedikit siswa yang menganggap bahwa matematika itu sulit dan 

membosankan. Belajar matematika memerlukan ketekunan dan imajinasi 

untuk memahaminya. Kegagalan pada masalah ini dapat mempengaruhi hasil 

belajar siswa. 

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. 

Akar penyebab dari bervariasinya kemampuan matematika siswa 

dalam menyelesaikan soal siswa MTs N 1 Surakarta bersumber dari siswa. 

Siswa mengalami hambatan dan memiliki kemampuan yang bebeda-beda 

dalam memahami konsep matematika. Kemampuan belajar juga tidak hanya 

dapat dilihat dengan prestasi belajar dan tingkat kecerdasan atau potensi yang 

dimiliki siswa. 

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. 
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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 yaitu siswa sudah 

mengenal bentuk secara geometri secara keseluruhan, namun belum bisa 

memahami sifat- sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya, (2) level analisis 

yaitu siswa sudah mengenal sifat- sifat bentuk geometri yang diamatinya, (3) 

level pengurutan siswa mulai mampu mengurutkan, mengetahui hubungan 

yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri yang 

lainnya, (4) level deduksi yaitu siswa sudah mampu mengambil kesimpulan 

secara deduktif, dan (5) level keakuratan merupakan level terakhir yaitu siswa 

sudah dapat memahami bahwa adanya ketepatan dari sesuatu yang mendasari 

itu penting.  Dalam menyelesaikan soal sangat erat hubungannya dengan 

pemahaman konsep dan perhitungan. Hal tersebut termuat dalam level 

berpikir Van Hiele. Dengan demikian, peneliti menganalisis kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal geometri bangun ruang sisi datar 

berdasarkan level berpikir geometri Van Hiele. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan persoalan utama yang harus dipecahkan 

dalam sebuah penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka 
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permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini dapat dirumuskan yaitu 

bervariasinya kemampuan siswa menyelesaikan soal matematika. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu “ Bagaimana level berpikir geometri 

Van Hiele siswa dalam menyelesaikan soal pada pokok bahasan geometri 

bangun ruang sisi datar dalam pembelajaran matematika kelas VIII MTs N  1 

Surakarta”. 

C. Tujuan Penelitian 

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.  

D.  Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini diharapkan mampu memberikan 

kontribusi dalam mengetahui kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

pada bidang studi matematika, khususnya pada pokok bahasan geometri 

bangun ruang sisi datar. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi guru, penelitian ini digunakan sebagai salah satu cara 

mengetahui pemahaman siswa terhadap materi geometri bangun ruang 

sisi datar, sehingga dapat menjadi bahan evaluasi. 
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b. Bagi siswa, penelitian ini digunakan untuk mengukur penguasaan dan 

pemahaman tentang materi geometri bangun ruang sisi datar.  

c. Bagi sekolah, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai 

pemahaman siswa mengenai materi yang telah diberikan oleh guru 

dan dijadikan bahan evaluasi.  

 

 

 

 

 

 

 

 


