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ANALISIS KETERAMPILAN BERPIKIR GEOMETRIS BERDASARKAN 

TEORI VAN HIELE DITINJAU DARI KEMAMPUAN SPASIAL SISWA 

 

Abstrak 

Kemampuan geometris siswa perlu dilibatkan dalam memecahkan masalah 

matematis. Sudah banyak penelitian yang mengungkap kemampuan geometris 

siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Tetapi, belum ada penelitian yang 

mengungkap kemampuan geometris siswa di SMP Daarul Quran dalam 

memecahkan soal HOTS. Untuk itu penelitian ini bertujuan  untuk mendeskripsikan 

kemampuan berpikir geometris siswa dalam menyelesaikan soal HOTS ditinjau 

dari kemampuan spasial siswa. Enam subjek yang diambil dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IX. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah tes, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah : (1) 

reduksi data.(2) penyajian data. (3) penarikan kesimpulan. Hasil dari analisis data 

menunjukkan bahwa keterampilan geometri siswa SMP Daarul Quran yang dimiliki 

oleh keenam siswa di SMP Daarul Quran berada pada tahap berpikir van Hiele di 

level 0 hingga level 2. Dimana tahap berpikir van Hiele siswa SMP Daarul Quran 

berada pada tahap 2 untuk kemampuan dasar geometri dengan kemampuan spasial 

tinggi kemudian siswa yang berkemampuan spasial sedang berada pada tahap 2 dan 

tahap 1,  untuk kemampuan dasar geometri dengan kemampuan spasial rendah 

berada pada tahap 0. 

 

Kata kunci : geometris, spasial, van hiele, HOTS 

 

Abstract 

Students' geometric abilities need to be involved in solving mathematical problems. 

There have been many studies that reveal the geometric abilities of students at the 

junior high school level. But, However  no research has yet revealed the geometric 

ability of students at Daarul Quran Middle School in solving HOTS questions. For 

this reason, this study aims to describe students' geometric thinking skills in solving 

HOTS questions in terms of spatial abilities. Six samples taken by purposive 

sampling technique in this study were students of class IX. Data collection methods 

used were tests, interviews, and documentation. The data analysis techniques used 

were: (1) data reduction, (2) data presentation. (3) conclusion withdrawal. The 

results of the data analysis showed that the geometry skills of the Daarul Quran 

Middle School students possessed by the six students of Daarul Quran Junior High 

School were at the van Hiele thinking stage at level 0 to level 2. Where the van 

Hiele thinking stage of Daarul Quran Junior High students was at stage 2 for basic 

abilities. geometry with high spatial ability then students with moderate spatial 

ability are at stage 2 and stage 1, for basic geometry skills with low spatial ability 

are at stage 0. 

 

Keywords: geometric, spatial, Van Hiele, HOTS 

 

1. PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan. Pendidikan 

menjadi tonggak untuk menunjang kehidupan manusia. Di era globalisasi yang 
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penuh persaingan saat ini, tuntutan bangsa akan pendidikan tinggi dan 

berkelanjutan semakin meningkat. Salah satu indikator suatu bangsa dikatakan 

maju apabila sistem pendidikan di dalamnya berlangsung dengan baik dan 

berkembang pesat mengikuti perkembangan zaman. Untuk itu perbaikan mutu 

pendidikan perlu terus dilakukan guna mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan berdaya saing maju.  Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman 

belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, non-formal, dan informal di 

sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan 

optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar dikemudian 

hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat (R. Mudyahardjo, 2001:13). 

Pelaksanaan pendidikan melatih siswa dalam mengembangkan keprbadian 

karakter, kemampuan, memberikan penilaian, membuat suatu keputusan. 

Menyelesaikan suatu permasalahan dan keuntungan lainnya. 

Berbicara tentang pendidikan tidak dapat lepas dari matematika, tidak hanya 

dalam dunia pendidikan saja, matematika juga berperan penting dalam kehidupan 

manusia secara menyeluruh. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi 

dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang 

teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit (Depdiknas, 

2004). Begitu pentingnya peran matematika dalam kehidupan sehari-hari, maka 

pembelajaran matematika layak diajarkan pada setiap jenjang pendidikan, mulai 

dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Tidak mengherankan jika banyak 

orang yang menggunakan matematika sebagai tolak ukur kecerdasan seseorang. 

Matematika juga merupakan ilmu yang mampu mengasah kemampuan berfikir dan 

analisis secara cermat, cerdas dan akurat. Menurut Haryono (2014: 6) menyatakan 

bahwa matematika itu merupakan salah satu bagian dari ilmu pengetahuan yang 

bersifat pasti. Hal ini diharapkan dapat sesuai dengan tujuan dalam Peraturan 

Mentri Pendidikan Nasional No. 22 Tahun 2006 tentang standar isi yang telah 

dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua siswa 

mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi untuk memenuhi daya berpikir 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif serta memiliki kemampuan bekerja sama. 

Oleh karena itu siswa dituntut untuk mempunyai kemampuan berpikir kritis, 

kreatif, sistematis, logis, dan cermat dalam pemecahan masalah matematika. 
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Memperoleh pendidikan matematika yang baik dan berkualitas merupakan 

hak semua peserta didik. Peserta didik berhak mendapatkan kesempatan dan 

dukungan untuk mempelajari matematika secara mendalam dan pemahaman 

menyeluruh (NCTM, 2000: 1). Matematika merupakan alat untuk mengembangkan 

cara berpikir, abstrak, penalarannya deduktif dan menyangkut gagasan-gagasan 

terstruktur yang hubungannya diatur secara logis (Hudojo 2003: 40-41). Dalam 

matematika perlu adanya kemampuan berfikir logis, abstrak, dan penalaran yang 

deduktif dalam memecahkan persoalan. Matematika tidak hanya melatih peserta 

didik dalam perhitungan rumus-rumus saja, tetapi matematika juga melatih dan 

mengembangkan kemampuan segi penalaran dalam pemecahan suatu 

permasalahan. Matematika merupakan ilmu dasar dari bidang ilmu lainnya. 

Memiliki penguasaan matematika dapat membantu seseorang dalam memecahkan 

persoalan sehari-hari.  

Keterampilan berpikir merupakan gabungan dua kata yang memiliki makna 

berbeda, yaitu berpikir (thinking) dan keterampilan (skills). Berpikir merupakan 

proses kognitif, yaitu mengetahui, mengingat dan mempersepsikan.sedangkan arti 

keterampilan yaitu tindakan dari mengumpulkan dan menyeleksi informasi, 

menganalisis, menarik kesimpulan, gagasan pemecahan persoalan, mengevaluasi 

pilihan, membuat keputusan dan merefleksikan (Wilson , 2000:7). Dalam belajar 

matematika tidak hanya konsep dan prinsip yang dibutuhkan, tetapi juga skill 

(keterampilan). Hal sesuai denganpendapat Ruseffensi (2006), objek yang terkait 

langsung dengan aktifitas belajar matematika meliputi fakta, keterampilan, konsep, 

dan aturan /prinsip. Untuk beberapa kasus tertentu memerlukan keterampilan 

khusus untuk pelaksanaan rencana dalam pemecahan masalah. Seperti pada 

permasalahan geometri, keterampilan geometri siswa dapat mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan rencana dalam pemecahan belajar. 

Geometri menjadi salah satu cabang ilmu matematika, yang diberikan sejak 

pendidikan dasar. Menurut Fajriah (2015: 104-105) geometri adalah salah satu 

cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang bentuk, posisi, dan sifat 

keruangan. Melalui geometri mahasiswa dapat melatih kemampuan berpikir logis, 

sistematis dan kreatif. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Armah, Cofie, dan Okpoti 

(2018: 314) geometri menawarkan banyak keterampilan dasar dan membantu 
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membangun keterampilan berpikir logis, penalaran deduktif, penalaran analitis, dan 

pemecahan masalah. Dengan demikian, berpikir geometris mutlak dibutuhkan 

dalam setiap cabang matematika. Oleh karena begitu pentingknya geometri, maka 

perlu adanya kajian mendalam tentang berpikir geometris. 

HOTS (Higher Order Thinking Skills) merupakan kemampuan berpikir 

pada tingkat lebih tinggi daripada sekedar menghafal fakta dan menyampaikan 

kembali informasi yang diketahui peserta didik. Menurut Vui (Kurniati, 2014: 62) 

higher order thinking skills akan terjadi ketika seseorang mengaitkan informasi 

baru dengan infromasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan 

mengaitkannya atau menata ulang serta mengembangkan informasi tersebut untuk 

mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang 

sulit dipecahkan. 

Salah satu kemampuan berpikir yang berfungsi untuk mengambangkan 

berpikir matematika adalah berpikir geometris, karena dalam National Council of 

Teachers of Mathematics (NCTM) menyatakan bahwa: setelah mempelajari 

geometri, peserta didik dituntut memiliki 4 kemampuan yaitu: (1) Menganalisis 

karakter dan sifat dari bentuk geometri baik dua dimensi maupun tiga dimensi dan 

mampu membangun argumen-argumen matematika mengenai hubungan geometri 

dengan yang lainya; (2) Menentukan kedudukan titik dengan lebih spesifik dan 

gambaran hubungan spasial simetris untuk menganalisis situasi matematika; (3) 

Menggunakan transformasi dan simetri untuk menganalisis situasi matematis; (4) 

Menggunakan visualisasi, penalaran spasial, dan model geometri untuk 

memecahkan permasalahan (Suwito, et al, 2017).  Dengan demikian, secara umum 

tujuan dari pembelajaran geometri adalah supaya siswa memiliki perbedaan 

keterampilan berpikir geometris antara siswa dengan kemampuan spasial tinggi, 

sedang, dan rendah. Salah satu penilaian terkait perkembangan matematika secara 

internasional adalah survei yang dilakukan oleh PISA dimana didalamnya juga 

memuat geometri. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi 

kasus. Menurut Prastowo (2012:21) bahwa peneliti kualitatif harus 
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mempertimbangkan aspek alamiah yang diperlihatkan dengan jumlah atau 

penelitian yang tidak menggunakan perhitungan secara kuantitas. Sutama (2015: 

38)  menyatakan bahwa penelitian deskripif merupakan penelitian yang bertujuan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan dengan apa adanya. Peneliti tidak 

memberikan perlakuan tertentu terhadap subjek penelitian. 

Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi. Menurut 

Sugiyono (2012: 241) triangulasi adalah menggabungkan data dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang sekaligus menguji atau mengecek 

kreadibilitas dengan berbagai teknik dan sumber data. Pada penelitian ini, teknik 

yang digunakan yaitu teknik triangulasi metode dimana peneliti menggunakan 

metode tes, wawancara, dan observasi dalam memperoleh data yang dibutuhkan.  

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1. Kategorisasi Kemampuan Spasial Siswa 

Norma Skor 
Jumlah 

Siswa 
Kategori 

𝒙 ≥ �̅� +
𝟏

𝟐
𝑺𝑫 𝑥 ≥ 56,2 7 Tinggi 

�̅� −
𝟏

𝟐
𝑺𝑫 < 𝒙 < �̅� +

𝟏

𝟐
𝑺𝑫 19,9 < 𝑥 < 56,2 11 Sedang 

𝒙 ≤ �̅� −
𝟏

𝟐
𝑺𝑫 𝑥 ≤ 19,9 10 Rendah 

 

Keterangan: 

x = nilai tes tiap responden 

�̅�  = rata-rata nilai siswa seluruh sampel 

𝑆𝐷 = strandar deviasi seluruh sampel  

Tabel 1 menunjukkan bahwa siswa dengan kategori tinggi ada 7 orang, siswa 

dengan kategori sedang 11 orang, dan siswa dengan kategori rendah ada 10 orang. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan guru matematika kelas IX untuk 

menentukan enam subjek yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini yang 

terdiri dari dua subjek untuk untuk masing-masing kategori dimana subjek dalam 

penelitian diambil berdasarkan perwakilan pengklasifikasian tingkat berpikir Van 

Hiele dan pertimbangan dari Guru Matematika yang mengajar di kelas XI. Subjek 

penelitian dengan kemampuan spasial tinggi pertama selanjutnya disebut T1, 

Subjek penelitian dengan kemampuan spasial tinggi kedua selanjutnya disebut T2, 

subjek dengan kemampuan spasial sedang pertama selanjutnya disebut S1, subjek 
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dengan kemampuan spasial sedang kedua selanjutnya disebut S2, subjek dengan 

kemampuan spasial rendah pertama selanjutnya disebut R1 dan subjek dengan 

kemampuan spasial rendah kedua selanjutnya disebut R2. 

3.1. Tahap visualisasi (Level 0) 

Indikator visualisasi yang digunakan oleh peneliti yaitu mengklasifikasikan bentuk 

bangun ruang berdasarkan wujud dan tampilannya. Berdasarkan gambar 1 dari 

lembar jawab siswa sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Lembar jawab siswa 

 

Maka dapat diamati bahwa subjek T1 dan T2 mampu untuk 

mengklasifikasikan bentuk bangun ruang berdasarkan wujud dan tampilannya. Hal 

tersebut sejalan dengan teori Van Hiele tentang tahapan berpikir geometris. Berikut 

adalah sketsa gambar yang dibuat oleh subjek T1 dan T2. Hasil tersebut didukung 

dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap subjek T1 dan T2. Saat 

dilakukan wawancara, subjek T1 dan T2 juga mampu memberikan penjelasan 

terkait sketsa gambar yang telah dibuat.  

Begitu juga subjek dengan kemampuan spasial sedang yaitu subjek S1 dan 

S2 dimana mereka mampu untuk mengelompokkan bangun ruang berdasarkan sifar 

dan ciri-cirinya. Hal itu dapat diamati dari gambar 4.4 dan 4.5 jawaban subjek S1 

dan S2 sebagai berikut. 
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Gambar 2. Lembar Jawab S1 dan S2 
 

Hasil tersebut didukung dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap subjek S1 dan S2. Saat dilakukan wawancara, subjek S1 dan S2 juga 

mampu memberikan penjelasan terkait sketsa gambar yang telah dibuat.  

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa  subjek pada semua 

kategori memenuhi indikator visualisasi (level 0) yang digunakan oleh peneliti 

yaitu mengklasifikasikan bentuk bangun ruang berdasarkan wujud dan 

tampilannya. Berikut adalah Tabel 2 Indikator kemampuan berpikir geometris 

Tabel 2. Kemampuan Berpikir Geometris Tahap Visualisasi 

Level 0 (Visualisasi) T1 T2 S1 S2 R1 R2 

mengklasifikasikan bentuk bangun ruang 

berdasarkan wujud dan tampilannya 
      

3.2. Tahap Analisis (Level 1) 

Dari hasil lembar jawab dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa  subjek 

tidak semua kategori memenuhi indikator analisis yang digunakan oleh peneliti 

yaitu dapat menyatakan semua bentuk dalam golongan selain bentuk satuannya, 

mengklasifikasikan sifat-sifat dan ciri-ciri bangun, dan mendeskripsikan sifat-sifat 

dan ciri-ciri bangun. Berikut adalah Tabel .3. Indikator kemampuan berpikir 

geometris tahap analisis 

Tabel 3. Kemampuan Berpikir Geometris Tahap Analisis 

Level 1 (Analisis) T1 T2 S1 S2 R1 R2 T1 

Mengklasifikasikan sifat-sifat dan ciri-ciri 

bangun 
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Mendeskripsikan sifat-sifat dan ciri-ciri 

bangun 

    − −  

3.3. Tahap deduksi informal (Level 2) 

Pada tahap ini siswa mulai dapat berpikir tentang sifat-sifat objek geometri tanpa 

batasan dari objek tertentu, mereka dapat membuat hubungan diantara sifat-sifat 

tersebut diantaranya menghubungkan sifat-sifat bangun dan memahami teorema-

teorema. Dari hasil jawaban dan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa  subjek 

pada semua kategori memenuhi indikator yang digunakan oleh peneliti. Berikut 

adalah Tabel 4. Indikator kemampuan berpikir geometris tahap deduksi informal. 

Tabel 4. Kemampuan Berpikir Geometris Tahap Dedeuksi Informal 

Level 2 (Deduksi Informal) T1 T2 S1 S2 R1 R2 T1 

Menghubungkan sifat-sifat bangun     − − − 

Memahami teorema-teorema     − − − 

Secara keseluruhan terdapat perbedaan karakter kemampuan berpikir 

geometri siswa. Perbedaan pertama yakni dari segi kelengkapan indikator 

kemampuan representasi yang dilakukan subjek. Adapun hasil rangkuman 

indikator subjek S1, S2, dan S3 disajikan pada tabel 5 Kemampuan representasi 

siswa. 

Tabel 5. Kemampuan berpikir geometri 

Level Indikator kemampuan representasi T1 T2 S1 S2 R1 R2 

0 Mengklasifikasikan gambar    − − − 

1 Mengklasifikasikan sifat dan ciri bangun 

ruang 
   

− − − 

 Mendeskripsikan sifat dan ciri bangun 

ruang 
   

− − − 

2 Menghubungkan sifat bangun ruang    − − − 

 Memahami teorema    − − − 

3 Menyusun pembuktian secara deduktif − − − − − − 

4 Menyusun pembuktian teorema − − − − − − 

 

Berdasarkan tabel data tersebut tampak bahwa subjek T1 dan T2 hanya 

mencapai level 2 kemudian untuk subjek S1 dan S2 terdapat perbedaan dimana 

subjek S1 dapat mencapai level 2 akan tetapi subjek S2 hanya mencapai level 1. 

Subjek R1 dan subjek R2 juga memliki kemampuan geometris yang sama yaitu 

hanya mencapai level 0. Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan  bahwa semua 

subjek tidak memenuhi semua indikator. Siswa dengan kemampuan spasial tinggi 
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hanya mampu mencapai level 2 sedangkan siswa berkemampuan spasial rendah 

hanya mencapai level 0. Hal itu ditentukan beberapa faktor yakni pemahaman 

materi siswa yang belum memenuhi target. 

 

4. PENUTUP 

Tahap berpikir van Hiele siswa SMP Daarul Quran berada pada tahap 2 untuk 

kemampuan dasar geometri dengan kemampuan spasial tinggi kemudian siswa 

yang berkemampuan spasial sedang berada pada tahap 2 dan tahap 1,  untuk 

kemampuan dasar geometri dengan kemampuan spasial rendah berada pada tahap 

0. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan tahap berpikir siswa sebagai berikut: 

a. Tahap berpikir Van Hiele pada siswa dengan kemampuan spasial tinggi berada 

pada level 2, dapat dilihat dari: 

1) Tahap Visual 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi mampu 

mencapai tahap visual (level 0) 

2) Tahap Analisis 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi mampu 

mencapai tahap visual (level 1) 

3) Tahap Deduksi Informal 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi mampu 

mencapai tahap visual (level 2) 

4) Tahap Deduksi 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi belum mampu 

mencapai tahap deduksi (level 3).  

5) Tahap Rigor 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial tinggi belum 

mampu mencapai tahap rigor  (level 4). 

b. Tahap berpikir Van Hiele pada siswa dengan kemampuan spasial sedang berada 

pada level 2 dan 1, dapat dilihat dari: 

1) Tahap Visual 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang mampu 

mencapai tahap visual (level 0). 

2) Tahap Analisis 
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Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang mampu 

mencapai tahap visual (level 1). 

3) Tahap Deduksi Informal 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang pada subjek 

S1 mampu mencapai tahap visual (level 2) sedangkan pada subjek S2 

belum mampu mencapai level 2. 

4) Tahap Deduksi 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang belum 

mampu mencapai tahap deduksi (level 3).  

5) Tahap Rigor 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial sedang belum 

mampu mencapai tahap rigor  (level 4). 

c. Tahap berpikir Van Hiele pada siswa dengan kemampuan spasial rendah berada 

pada level 0, dapat dilihat dari: 

1) Tahap Visual 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial rendah mampu 

mencapai tahap visual (level 0) 

2) Tahap Analisis 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial rendah belum 

mampu mencapai tahap visual (level 1) 

3) Tahap Deduksi Informal 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial rendah belum 

mampu mencapai tahap visual (level 2) 

4) Tahap Deduksi 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial rendah belum 

mampu mencapai tahap deduksi (level 3).  

5) Tahap Rigor 

Disimpulkan bahwa siswa dengan kemampuan spasial rendah belum 

mampu mencapai tahap rigor  (level 4). 

Keterampilan geometri siswa SMP Daarul Quran yang dimiliki oleh keenam 

siswa di SMP Daarul Quran berada pada tahap berpikir van Hiele di level 0 hingga 

level 2. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa keterampilan geometri siswa 
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SMP Daarul Quran yang dimiliki oleh keenam siswa di SMP Daarul Quran berada 

pada tahap berpikir van Hiele di level 0 hingga level 2. Dimana tahap berpikir van 

Hiele siswa SMP Daarul Quran berada pada tahap 2 untuk kemampuan dasar 

geometri dengan kemampuan spasial tinggi kemudian siswa yang berkemampuan 

spasial sedang berada pada tahap 2 dan tahap 1,  untuk kemampuan dasar geometri 

dengan kemampuan spasial rendah berada pada tahap 0. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Armah, R.B., Cofie, P.O., & Okpoti, C.A. (2018). Investigating the effect of van 

Hiele phase- based instruction on pre-service teachers’ geometric thinking. 

International Journal of Research in Education and Science, 4 (1) 314-330. 

Depdiknas. (2006). Permendiknas No 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi. Jakarta: 

Depdiknas. 

Fajriah, N. (2015). Kriteria berpikir geometris siswa SMP dalam menyelesaikan 

masalah geometri. Math Didactic: Jurnal Pendidikan Matematika, 1 (2) 103-

108. 

Haryono, D. (2004). Filsafat Matematika. Bandung: Alfabeta. 

Hudojo, H. (2003). Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Matematika. 

Malang: Universitas Negeri Malang. 

Kurniati, dian. (2016). Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi Siswa SMP di 

Kabupaten Jember dalam Menyelesaikan Soal Berstandar PISA. Penelitian 

dan Evaluasi Pendidikan, 20(2), 142-155. 

Mudyahardjo, Redja. (2001). Pengantar Pendidikan Sebuah Studi Awal Tentang 

Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia. 

Jakarta: Raja Grafindo Persada. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). (2000). Principles and 

standards for school Mathematics. Reston, VA:NCTM. 

Prastowo, Andi. (2012). Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan 

Penelitian. Jogjakarta: Ar-ruzz Media. 

Sugiyono. (2012). Statistika untuk Penelitian. Bandung: Alfabeta. 

Sutama. (2015). Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, R&D. 

Kartasura: Fairuz Media 

Suwito, A., Yuwono, I., Patra, I.N., & Irawati, S. (2017). Geometry High School 

Students Thinking Ability Based On level van Hiele. Prociding International 

Conference on Mathematics: Education, Theory, and Application vol 1 200-

207. Surakarta: ICMETA 2017. 


