
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar manusia dalam kehidupan. 

Pendidikan menjadi tonggak untuk menunjang kehidupan manusia. Di era 

globalisasi yang 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 (Redja Mudyaharjdja 2012). Pelaksanaan pendidikan melatih 

siswa dalam mengembangkan kepribadian 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. Kennedy dan Tipps (2003: 3) 

mendeskripsikan bahwa matematika adalah bahasa untuk menggambarkan 

peristiwa yang umum terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau peristiwa 

kompleks dalam bisnis, sains, dan teknologi. 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 
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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. 

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. Dalam memecahkan persoalan sehari-hari perlu adanya penguasaan 

kemampuan literasi matematika. Dalam pembelajaran matematika, Suatu 

proses pembelajaran matematika dikatakan berhasil apabila timbul perubahan 

tingkah laku dan pemikiran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

Keberhasilan pembelajaran dapat dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan, 

dan penerapan dalam penyelesaian soal. 

Keterampilan berpikir merupakan gabungan dua kata yang memiliki 

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

dengan pendapat 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 membangun keterampilan berpikir logis, penalaran 

deduktif, penalaran analitis, dan pemecahan masalah. Dengan demikian, 

berpikir geometris mutlak dibutuhkan dalam setiap cabang matematika. Oleh 

karena begitu pentingnya 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. 
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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 

peserta didik memiliki rasa percaya diri terkait kemampuan matematikanya, 

dapat dijadikan pemecah masalah yang tepat, mampu berkomunikasi dan 

bernalar secara matematis. Salah satu penilaian terkait perkembangan 

matematika secara internasional adalah survei yang dilakukan oleh PISA 

dimana didalamnya juga memuat geometri. 

Hasil survei internasional Programme for International Student 

Assesment (PISA) pada tahun 2018 menyatakan bahwa di Indonesia, sekitar 

71% siswa tidak mencapai tingkat kompetensi minimum matematika. Artinya 

masih banyak siswa Indonesia kesulitan dalam menghadapi situasi yang 

membutuhkan kemampuan pemecahan masalah menggunkan matematika 

(Kemdikbud, 2019). Hasil studi PISA 2018 yang dirilis oleh OECD 

menunjukkan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam matematika, meraih 

skor rata-rata mencapai 379 dengan skor rata-rata OECD 487 (Kemdikbud, 

2019). Skor rata-rata tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke 72 dari 78 

negara yang mengikuti survei PISA, Indonesia jauh dibawah Thailand dan 

Uruguai. 

Pada data yang diambil dari kemendikbud peringkat nilai Ujian 

Nasional (UN) SMP/MTs tahun pelajaran 2018/2019 dengan nilai rata-rata 

Bahasa Indonesia 65.69, nilai rata-rata Bahasa Inggris 50.23, nilai rata-rata 
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Matematika 46.56, nilai rata-rata IPA 48.76. Jawa tengah menempati urutan ke 

3 dari 34 provinsi di indonesia dengan nilai rata-rata bahasa indonesia 70.85, 

rata-rata nilai bahasa inggris 50.83, nilai rata-rata bahasa matematika 49.28, 

dan nilai rata-rata bahasa IPA 55.88. Pada provinsi jawa tengah, di kabupaten 

karanganyar menempati urutan ke 12 dari 35 kabupaten dengan nilai rata-rata 

bahasa indonesia 73.06, rata-rata nilai bahasa inggris 52.32, nilai rata-rata 

bahasa matematika 56.99, dan nilai rata-rata bahasa IPA 58.82. Dan pada SMP 

Daarul Qur’an memiliki nilai rata-rata bahasa indonesia 79.12, rata-rata nilai 

bahasa inggris 57.92, nilai rata-rata bahasa matematika 61.92, dan nilai rata-

rata IPA 63.31. 

Salah satu teori dalam pembelajaran geometri yang memperhatikan 

tahapan-tahapan berpikir siswa dalam menggembangkan proses berpikir 

geometrisnya adalah teori van Hiele. Penerapan teori van Hiele diyakini dapat 

mengatasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah geometri. Hal ini 

disebabkan karena teori van Hiele menjelaskan perkembangan berpikir siswa 

dalam bidang geometri. Selain itu, Pasani (2019) dalam penelitiannya 

mengungkapkan bahwa secara meyakinkan, teori pembelajaran geometri van 

Hiele terbukti efektif dalam pengajaran dan pembelajaran matematika. Dengan 

mengetahui karakteristik kemampuan berpikir geometri siswa dalam 

memecahkan masalah geometri berdasarkan tingkat berpikir van Hiele 

diharapkan guru mampu menerapkan metode belajar yang sesuai dengan 

karakteristik masing-masing individu. Berdasarkan teori van Hiele, siswa akan 

melalui lima tingkat (level) berpikir dalam proses berpikir geometri, yaitu: 

visualisasi (tingkat 0), analisis (tingkat 1), deduksi informal (tingkat 2), deduksi 

(tingkat 3), rigor (tingkat 4) (Walle, 2001: 309). 

Selain itu, NCTM menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tujuan 

pembelajaran geometri, yaitu untuk mengembangkan keterampilan berpikir 

logis dan untuk mengembangkan intuisi spasial yang merujuk pada bagaimana 

seseorang memandang ruang dan area di dunia nyata (Abdullah dan Zakaria, 

2013: 251). Kecerdasan visual-spasial adalah salah satu dari beberapa 

kecerdasan yang penting untuk menyelesaikan masalah matematika, terutama 
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dalam bidang geometri (Rimbatmojo, Kusmayadi, dan Riyadi, 2017: 346). 

Menurut Pujawan, Suryawan dan Prabawati (2020) kemampuan spasial adalah 

kemampuan untuk memvisualisasikan suatu objek di ruang. Dalam 

pembelajaran geometri, kemampuan spasial diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah geometri. Menurut Amstrong (2013: 7), Kecerdasan visual adalah 

kemampuan untuk memahami dunia visual-spasial secara akurat dan 

melakukan perubahan-perubahan. Dari pendapat Rimbatmojo, et al., (2017) 

dan Prabawati (2020) dapat dikatakan bahwa geometri dan kemampuan spasial 

adalah dua hal yang saling berhubungan.  Dalam menyelesaikan masalah 

geometri, seorang siswa hendaknya memiliki kemampuan spasial.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, penulis tertarik untuk mengkaji 

keterampilan berpikir geometris berdasarkan teori van hiele pada soal tipe 

higher order thinking skill (HOTS) ditinjau dari kemampuan spasial siswa 

kelas IX SMP Daarul Qur’an berdasarkan tahap van Hiele ditinjau dari 

kemampuan spasial siswa. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan masalah penelitian 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana keterampilan berpikir geometris berdasarkan teori van hiele 

siswa kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki kemampuan spasial 

tinggi dalam menyelesaikan soal tipe HOTS? 

2. Bagaimana keterampilan berpikir geometris berdasarkan teori van hiele 

siswa kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki kemampuan spasial 

sedang dalam menyelesaikan soal tipe HOTS? 

3. Bagaimana keterampilan berpikir geometris berdasarkan teori van hiele 

siswa kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki kemampuan spasial 

rendah dalam menyelesaikan soal tipe HOTS? 

C. Tujuan Penilitian 

Tujuan yang ingin dicapai penelitian ini sebagai berikut: 
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1. Menganalisis dan mendeskripsikan keterampilan berpikir geometris siswa 

berdasarkan teori van hiele kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki 

kemampuan spasial tinggi dalam menyelesaikan soal tipe HOTS  

2. Menganalisis dan mendeskripsikan keterampilan berpikir geometris siswa 

berdasarkan teori van hiele kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki 

kemampuan spasial sedang dalam menyelesaikan soal tipe HOTS 

3. Menganalisis dan mendeskripsikan keterampilan berpikir geometris siswa 

berdasarkan teori van hiele kelas IX SMP Daarul Qur’an yang memiliki 

kemampuan spasial rendah dalam menyelesaikan soal tipe HOTS 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, penelitian ini diharapkan dapat 

memberi manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, kemampuan berpikir geometris 

yang dimiliki siswa berdasarkan teori van Hiele ternyata berbeda-beda. 

Sehingga diharapkan penelitian ini dapat dijadikan suatu hasil temuan baru 

terkait dengan kemampuan berpikir geometris dan bahan referensi untuk 

melakukan penelitian terkait kemampuan berpikir geometris pada soal 

(HOTS) pada subjek yang memiliki kemampuan spasial yang berbeda 

2. Manfaat Praktis 

Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

untuk mengetahui kemampuan berpikir geometris dan kemampuan spasial 

siswa khususnya pada siswa kelas IX dan bagi guru, memberi masukan 

untuk dapat memperhatikan kemampuan berpikir geometris yang dimiliki 

siswa dengan kemampuan spasial yang berbeda-beda. 

 


