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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah pendidikan merupakan masalah yang sangat penting bagi manusia

karena pendidikan itu menyangkut hidup manusia. Sebagaimana yang telah

diungkapkan Hamdani berikut. “Pendidikan adalah sebuah sistem yang

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau

pelatihan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya secara aktif

sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri,

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya

dan masyarakat (Hamdani, 2011, 21).” Peran pendidikan begitu penting, untuk

itu berbagai usaha telah dilakukan pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan. Mengadakan pembaharuan dan penyempurnaan kurikulum,

meningkatkan sarana dan prasarana pendidakan merupakan beberapa upaya dari

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi pendidikan di

Indonesia saat ini belum bisa dikatakan sukses, karena masih ada kendala-

kendala yang dialami, khususnya pada pelajaran matematika.

Dalam pandangan orang awam matematika merupakan ilmu hitung, ada

juga yang memandang matematika adalah ilmu pasti. Jika kita benar-benar

mendalami sebenarnya tidak hanya hitung menghitung saja. Matematika

merupakan mata pelajaran yang melatih seseorang untuk berfikir sederhana,

jelas, tepat dan cepat. Simbol dan konsep merupakan alat untuk menyatakan

gagasan dengan ringkas dalam matematika. Menurut Johnson dan Myklebust

dalam Mulyono (2012: 202), matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi

praktisnya untuk mengekpresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan

sedangkan fungsi teoretisnya adalah untuk memudahkan berfikir. Hal ini yang

menjadi dasar matematika sebagai dasar ilmu pengetahuan khususnya dalam

ilmu eksak. Tujuan pembelajaran matematika di sekolah adalah mempersiapkan

siswa supaya dapat menggunakan pola pikir matematika dalam menyelesaikan

masalah kehidupan sehari-hari. Menurut Cornelies sebagaimana dikutip oleh
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Mulyono (2012: 204) mengemukakan lima alasan perlunya belajar matematika

karena matematika merupakan (1) sarana berfikir yang jelas dan logis, (2) sarana

untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari, (3) sarana mengenal pola-

pola hubungan dan generalisasi pengalaman, (4) saran untuk mengembangkan

kreatifitas, dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap

perkembangan budaya. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan dan latar

belakang yang berbeda-beda sehingga memungkinkan terjadinya anak yang

mengalami kesulitan belajar.

Tingkat kemampuan dan latar belakang yang berbeda-beda ini dapat

menimbulkan kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika. Menurut

Mulyono (2012: 11) secara garis besar kesulitan belajar dapat di klasifikasikan

ke dalam dua kelompok, (1) kesulitan belajar yang berhubungan dengan

perkembangan (developmental learning disabilities) dan (2) kesulitan belajar

akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar yang behubungan

dengan perkembangan antara lain gangguan motorik dan kesulitan komunikasi.

Kesulitan belajar akademik menunjuk kepada kegagalan pencapaiaan prestasi

akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Adanya kesulitan

siswa dalam pelajaran matematika, mengakibatkan perbedaan tingkat berpikir

siswa.

Perbedaan tahap berpikir  antara pendidik dan peserta didik dalam

berkomunikasi dan tanpa memperhatikan tahap berpikir geometri peserta didik,

diperkirakan akan menjadi hambatan bagi peserta didik dalam memahami

konsep yang disampaikan oleh pendidik. Pendidik harus menyediakan

pengalaman belajar yang cocok dengan tahap berpikir peserta didik dalam

pembelajaran matematika khususnya materi geometri. dalam Chairani dalam

Abdullah (2015) menyatakan bahwa konsep atau ide matematika perlu untuk

disesuaikan dengan tingkat perkembangan berpikir siswa. Berdasarkan beberapa

penelitian yang terdahulu teori Van Hiele merupakan suatu teori tentang tingkat

berpikir siswa dalam mempelajari geometri salah satunya pada bangun datar,

dimana siswa tidak dapat naik ke tingkat yang lebih tinggi tanpa melewati

tingkat yang lebih rendah. Sesuai dengan teori Van Hiele, bahwa pembelajaran



3

matematika khususnya geometri harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan

kognitif siswa.

Bangun ruang merupakan salah satu materi yang sudah dikenalkan sejak

Sekolah Dasar seperti kubus, balok dan prisma. Materi tersebut akan diajarkan

kembali dikelas VIII dengan ditambah satu bangun ruang lagi yaitu limas.

Dalam kehidupan sehari-hari sering kali melihat benda-benda yang berbentuk

kubus, balok, prisma, dan limas. Misalnya, sebuah akuarium berbentuk balok

memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi. Jika ingin mengetahui berapa liter air

yang dibutuhkan utuk mengisi akuarium tersebut, maka perlu mempelajari

pokok bahasan bangun ruang sisi datar dengan baik.

Bangun ruang sisi datar merupakan bagian dari materi geometri serta salah

satu pakok bahasan matematika disekolah Sekolah Menengah Pertama (SMP)

kelas VIII semester genap. Dalam pokok bahasan tersebut siswa sering kali

melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pokok

bahasan tersebut. Kesalahan tersebut bisa terjadi karena siswa tidak mengerti

dengan materinya, kurangnya ketelitian siswa, tidak dapat memvisualisasikan

maupaun kurangnya pemahaman siswa dalam operasi alajabar.

Menunurut van Hiele dalam Muchamad Subali Noto (2014), dalam

belajar geometri perkembangan berpikir siswa terjadi melalui 5 tingkat, yaitu:

tingkat 0 (Visualisasi), tingkat 1 (Analisis), tingkat 2 (Abstraksi), tingkat 3

(Deduksi), dan tingkat 4 (Rigor). Karakteristik umum dari “level” Van Hieles

adalah (1) level tersebut tersusun secara berurutan, (2) setiap level mempunyai

bahasa, simbol-simbol,  jaringan hubungannya  sendiri, (3) sesuatu yang implisit

pada satu level kemudian menjadi eksplisit pada level berikutnya, (4) materi

yang diajarkan kepada siswa yang berada diatas level mereka adalah hal yang

akan direduksi oleh pengadaan level tersebut, (5) progres dari satu  level ke level

berikutnya lebih bergantung pada pengalaman belajar daripada umur atau

kedewasaan, dan (6) setiap orang melalui tahapan-tahapan yang berbeda dalam

melewati dari satu level ke level berikutnya.

Pemahaman siswa terhadap materi dapat juga diukur melalui tingkat

berpikir yang dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal. Dari tingkat



4

berpikir yang dilakukan oleh siswa dapat dikaji untuk mengetahui sejauh mana

pemahaman siswa terhadap materi. Untuk mengetahui sejauh mana pemahaman

siswa terhadap materi dalam menyesaikan soal bangun ruang sisi datar peneliti

tertarik untuk menganalisis tingkat berpikir siswa menggunakan teori van Hiele.

Hal ini agar apabila ada siswa yang tingkat berpikirnya rendah dapat diketahui

sehingga dapat melakukan penanganan terhadap siswa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka yang

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat

berpikir geometri siswa dalam menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi datar

kelas VIII SMP berdasarkan Teori Van Hiele?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis dan mendeskripsikan tingkat berpikir geometri siswa dalam

menyelesaikan soal-soal bangun ruang sisi datar kelas VIII SMP berdasarkan

Teori Van Hiele.

D. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian diatas, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat kepada semua pihak.

a. Manfaat Teoritis

1. Menambah pengetahuan kepada guru, calon guru dan pembaca lainnya

untuk mengetahui sejauh mana tingkat berpikir geometri siswa dalam

menyelesaikan soal bangun ruang sisi datar.

2. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti yang relevan di masa yang

akan datang.
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b. Manfaat Praktis

1. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk memebenahi

proses pembelajaran matematika, dengan cara mempertimbangkan

tingkat berpikir siswa dalam menyelesaikan soal bangun ruan sisi datar.

2. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan

kualitas belajar.

3. Bagi orang tua, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk meberikan

bimbingan kepada anak.

4. Bagi sekolah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi

untuk lebih meningkatkan kualitas guru, kualitas pembelajaran dan

akhirnya kualitas sekolah.


