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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Teori 

1. Rasa Ingin Tahu 

a. Pengertian Rasa Ingin Tahu 

Menurut Peramana dan Hadi (2010:3), Ingin tahu adalah suatu 

dorongan atau hasrat untuk lebih mengerti suatu hal yang sebelumnya 

kurang atau yang tidak kita ketahui, sehingga rasa ingin tahu biasanya 

berkembang apabila melihat keadaan diri sendiri atau keadaan 

sekelilingnya yang menarik dan mengakibatkan timbulnya rasa ingin 

tahu. Menurut Nasoetion (dalam Permata dan Hadi 2010:13), yang 

mengakibatkan rasa ingin tahu adalah ungkapan pengalaman yang 

disediakan lingkungan. Menurut Hariyanto dan Samani (2012:119), 

Couriosity adalah Keinginan untuk menyelidiki dan mencari 

pemahaman terhadap rahasia alam atau peristiwa sosial yang sedang 

terjadi.  

Rasa ingin tahu merupakan salah satu karakter yang harus 

dikembangkan pada peserta didik pada masa sekarang ini. Rasa ingin 

tahu peserta didik terhadap berbagai hal, bisa dikembangkan karena 

peserta didik hanya dicoba dengan materi saja tanpa adanya aplikasi 

secara langsung pada kehidupan nyata sehingga peserta didik kurang 

memilikin rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap yang akan 
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dikerjakan dalam proses pembelajaran di kelas. Rasa ingin tahu 

memiliki dua jenis yaitu rasa ingin tahu yang negatif dan rasa ingin 

tahu yang positif. 

Berdasarkan jenis-jenis rasa ingin tahu, rasa ingin tahu yang 

dimiliki manusia yang dapat digunakan untuk menunjukan perilaku 

disebabkan oleh emosi ingin tahu. Emosi ini mewakili kehendak untuk 

mengetahui hal-hal baru. Rasa ingin tahu merupakan kemampuan 

bahwa makhluk hidup yang tak bisa dikatagorikan sebagai naluri 

(instink) karena tidak merupakan pola tindakan yang fixed. 

b. Jenis Rasa Ingin Tahu: 

Menurut Hadi dan Permata (2010:6-9) jenis-jenis rasa ingin 

tahu dapat dibagi menjadi dua yaitu rasa ingin tahu negatif dan rasa 

ingin tahu poisitif : 

1) Rasa Ingin Tahu yang Negatif 

Rasa ingin tahu yang negatif misalnya rasa ingin tahu pada 

suatu hal yang bersifat tidak baik contohnya ingin tahu bagaimana 

rasanya memakai narkoba setelah melihat orang yang memakai 

narkoba. Jadi rasa ingin tahu yang negatif merupakan perasaan 

ingin tahu kepada suatu hal yang bersifat kurang baik atau negatif. 

2) Rasa Ingin Tahu yang Positif 

Rasa ingin tahu yang positif yakni rasa ingin tahu yang 

diarahkan ke hal yang positif dapat berguna bagi diri sendiri. 

Manfaatnya antara lain dapat membentuk mental tahan banting, 
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memperluas wawasan, dan memperbanyak pengalaman, serta 

berhasil guna bagi masyarakat. Agar menjadi positif, rasa ingin 

tahu dapat diarahkan ke kegiatan yang berfungsi mengembangkan 

potensi. Orang-orang yang memiliki rasa ingin tahu yang positif 

biasanya memiliki kepekaan dan dorongan kuat untuk mengamati 

suatu hal/keadaan/peristiwa secara ideal. Rasa ingin tahu bisa 

diarahkan ke hal positif sehingga dapat membuktikan bahwa 

remaja Indonesia pun dapat memberi manfaat kepada masyarakat 

Hadi dan Permata ( 2010:6). 

c. Sumber Rasa Ingin Tahu 

Menurut Hadi dan Permata (2010:6-9) Sumber rasa ingin tahu 

dapat dibagi menjadi dua yaitu kebutuhan dan keanehan: 

1) Kebutuhan 

Rasa ingin tahu muncul dari kesadaran akan kondisi 

masyarakat yang terdapat di sekitar ataupun sesuatu yang di alami 

sehari-hari. Rasa penasaran dan ingin tahu biasa di alami jika ada 

suatu persoalan yang belum terselesaikan, yang misalnya karena 

masyarakat tidak mampu menanganinya. Ketidak mampuan ini 

biasanya disebabkan karena pengetahuan dan sumber daya yang 

mini. Kondisi yang demikian dapat mendorong untuk mencari 

jawaban atau solusi persoalan tersebut. Di sinilah rasa ingin tahu 

mulai beraksi. Cara mengatasi persoalan tersebut bisa dilakukan 

dengan membaca berbagai sumber yang berhubungan ataupun 
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dengan bertanya kepada orang yang berkapasitas. Ini menunjukkan 

bahwa rasa ingin tahu mulai muncul karena ada kebutuhan untuk 

mengetahui persoalan yang ada yang dimulai dari melihat suatu 

keadaan dan mencari sumber. 

2) Keanehan  

“Keanehan”  berasal dari kata dasar “aneh”. Kata ini 

memiliki makna sesuatu yang dianggap tidak sesuai dengan apa 

yang umum dilihat maupun dirasakan karena berlawanan dengan 

kebiasaan atau aturan yang disepakati. Rasa ingin tahu, bisa 

muncul kalau  memandang ada suatu hal yang dianggap salah 

secara umum, namun tetap berlangsung di masyaraka, misalnya, 

ada suatu perilaku masyarakat yang bertentangan dengan nilai-nilai 

moral, hukum, ataupun agama. Inilah rasa ingin tahu akan tumbuh  

karena keanehan atau kejanggalan yang tentunya membuat 

penasaran untuk tahu penyebabnya. 

2. Prestasi Belajar 

a. Pengertian Prestasi 

Menurut Arifin (2013:12) kata “prestasi” berasal dari bahasa 

Belanda yaitu prestatie. Kemudian dalam bahasa Indonesia menjadi 

“prestasi” yang berarti “hasil usaha“. Istilah “prestasi belajar” 

(achievement) berbeda dengan “hasil belajar” (learning outcome). 

Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek pengetahuan, 

sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak peserta 
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didik. Kata prestasi banyak digunakan dalam berbagai bidang dan 

kegiatan antara lain dalam kesenian, olah raga, dan pendidikan, 

khususnya pembelajaran. Prestasi belajar merupakan suatu masalah 

yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan manusia, karena 

sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu mengejar prestasi 

menurut bidang dan kemampuan masing-masing.  

b. Pengertian Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Menurut Gagne (dalam Sagala. 1984:13) belajar adalah 

sebagian suatu proses dimana suatu organisasi berubah perilakunya 

sebagai akibat dari pengalaman. Sedangkan Henry E. Garret 

berpendapat bahwa belajar merupakan proses yang berlangsung 

dalam jangka waktu lama melalui latihan maupun pengalaman 

yang membawa pada perubahan diri dan perubahan cara mereaksi 

terhadap suatu perangsang tertentu. Kemudian Lester D.Crow 

(dalam Sagala Syaiful, 2011:13) mengemukakan belajar ialah 

upaya untuk memperoleh kebiasan-kebiasaan, pengetahuan, dan 

sikap-sikap. Belajar dikatakan berhasil jika seseorang mampu 

mengulangi kembali materi yang telah dipelajarinya dan belajar 

seperti ini disebut “rote learning”, sedangkan jika yang telah 

dipelajari itu mampu disampaikan dan diekspresikan dalam bahasa 

sendiri, maka disebut “overlearning”. 
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Berdasarkan pengertian-pengertian belajar dari para ahli di 

atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa belajar adalah suatu 

proses hal yang belum bisa menjadi bisa dan hal yang bisa dapat 

dikembangkan menjadi suatu hal yang luar biasa dalam proses 

suatu pembuktian dari hasil belajar. 

2. Faktor yang mempengaruhi belajar 

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar 

menurut Hanafiah dan Suhana (2012:8), antara lain:  

a. Peserta didik dengan sejumlah latar belakangnya, yang 

mencakup : 

a). Tingkat kecerdasan (intelligent quotien) 

b).  Bakat (aptitude) 

c).  Sikap (atittude) 

d).  Minat (interest) 

e).  Motivasi (motivation) 

f).  Kesadaran (consciousnes 

b. Pengajaran yang profesional yang memiliki : 

a).  Kompetensi pedagogik 

b).  Kompetensi sosial 

c).  Kompetensi personal 

d).  Kompetensi profesional 

f).  Kualitas pendididkan yang memadai 

g).  Kesejahteraan yang memadai 
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c. Atmosfir pembelajaran partisipatif dan interaktif yang 

dimanifestasikan dengan adanya komunikasi timbal balik dan 

multi arah (multiple, communication) secara aktif, kreatif, 

efektif, inovatif, dan menyenangkan. 

d. Sarana dan prasarana yang menunjang proses pembelajaran, 

sehingga peserta didik merasa betah dan bergairah (enthuse) 

untuk belajar.  

e. Kurikulum sebagai kerangka dasar atau arahan, khusus 

mengenai perubahan prilaku (behavior change) peserta didik 

secara intergral, baik yang berkaitan dengan kognitif, afektif, 

maupun pisikomotor. 

f. Lingkungan agama, sosial, budaya, politik, ekonomi, ilmu, dan 

teknologi, serta lingkungan alam sekitar, yang mendukung 

terlaksananya prosses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 

inofatif, dan menyenangkan. Lingkungan ini merupakan faktor 

peluang (opportunity) untuk terjadinya belajar konstektual 

(constextual learning). 

g. Atmosfir kepemimpinan pembelajaran yang sehat, partisifatif, 

demonkratis, dan situasional yang dapat membangun 

kebahagiaan intelektual (intelectual happiness), kebahagian 

emosional (emotional happiness), kebahagiaan dalam 

merekayasa ancaman menjadi peluangan (adversity happiness), 

dan kebahagiaan (spiritual happiness). 
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h. Pembiayaan yang memadai, baik biaya rutin (recurrent budget) 

mampu biaya pembangunan (capital budget) yang datangnya 

dari pihak pemerintah, orang tua, maupun stakeholder lainnya 

sehingga sekolah mampu melangkah maju dari sebagai 

pengguna dana (cost) menjadi penggali dana (revenue). 

3. Tujuan Belajar 

Menurut Sardiman (2007:25-27) tujuan belajar mempunyai 

tiga jenis yaitu : 

a. Untuk dapat mendapatkan pengetahuan 

Hal ini ditandai dengan kemampuan berpikir. Pemilikan 

pengetahuan dan kemapuan berpikir sebagi tidak dapat 

dipisahkan. Dengan kata lain, tidak dapat mengembangkan 

kemampuan berpikir tanpa bahan pengetahuan, sebaliknya 

kemampuan berpikir akan memperkaya kemampuan. 

b. Penanaman Konsep dan Pengetahuan 

Penanaman konsep atau merumuskan konsep, juga 

memperlukan suatu keterampilan. Jadi soal keterampilan yang 

bersifat jasmani maupun rohani. Keterampilan jasmaniah 

adalah keterampilan-keterampilan yang dapat dilihat, diamati, 

sehingga akan menitik beratkan pada keterampilan gerak/ 

penampilan dari anggota tubuh seseorang yang sedang berjalan. 

c. Pembentukan sikap 

Menumbuhkan sikap mental, perilaku dan pribadi anak 

didik, guru harus lebih bijak dan hati-hati dalam 
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pendekatannya. Untuk ini dibutuhkan kecakapan dalam 

mengarahkan motivasi dan berpikir dengan tidak lupa 

menggunakan pribadi guru itu sediri sebagai contoh dan model. 

Dari hasil tujuan belajar di atas dapat disimpulkan 

bahwa ketiga tujuan belajar masing-masing direncanakan 

sesuai dengan butir-butir bahan pembelajaran (content). Semua 

ini bersuara dari peserta didik setelah terjadi proses 

internalisasi, terbentuklah suatu kepribadian yang utuh dan 

diperlukan sistem lingkungan yang mendukung dalam proses 

pembelajaran yang akan berlangsung. 

c. Pengertian Prestasi Belajar 

1. Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013:12) Prestasi belajar merupakan 

suatu masalah yang bersifat perenial dalam sejarah kehidupan 

manusia, karena sepanjang rentang kehidupannya manusia selalu 

mengejar prestasi menurut bidang dan kemampuan masing-

masing.  

2. Fungsi Prestasi Belajar 

Menurut Arifin (2013: 12-13) fungsi prestasi belajar 

adalah: 

a) Prestasi belajar sebagai indikator kualitas dan kuantitas 

pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik. 
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b) Prestasi belajar sebagai lambang perumusan hasrat ingin tahu. 

Para ahli psikologi biasanya menyebutkan hal ini sebagai 

“tendensi keingintahuan (couriosity) dan merupakan kebutuhan 

umum manusia”. 

c) Prestasi belajar sebagai bahan informasi dalam inovasi 

pendidikan. Asumsinya adalah prestasi belajar dapat dijadikan  

pendorong bagi peserta didik dalam meningkatkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi, dan berperan sebagai umpan balik 

(feedback) dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

d) Prestasi belajar sebagai indikator intern dan ektern dari suatu 

institusi pendidikan. Indikator intern dalam arti bahwa prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat produktivitas suatu 

instituasi pendidikan. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan dengan kebutuhan masyarakat dan anak 

didik. Indikator ekstern dalam arti tinggi rendahnya prestasi 

belajar dapat dijadikan indikator tingkat kesuksesan peserta 

didik di masyarakat. Asumsinya adalah kurikulum yang 

digunakan relevan pula dengan kebutuhan masyarakat. 

e) Prestasi belajar dapat dijadikan indikator daya serap 

(kecerdasan) peserta didik. Dalam proses pembelajaran, peserta 

didik menjadi fokus utama yang harus diperhatikan, karena 

peserta didiklah yang diharapkan dapat menyerap seluruh 
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materi pelajaran. 

Dari penjelasan fungsi prestasi belajar di atas dapat 

disimpulkan bahwa fungsi prestasi belajar sangatlah penting 

untuk memahami prestasi belajar peserta didik, baik secara 

perseorangan maupun secara kelompok, sebab fungsi prestasi 

belajar tidak hanya sebagai indikator keberhasilan dalam 

bidang studi tertentu, tetapi juga sebagai indikator kualitas 

institusi pendididkan dan prestasi belajar juga bermanfaat 

sebagai umpan balik bagi guru dalam melaksanakan proses 

pembelajaran sehingga dapat menentukan apakah perlu 

melakuakan suatu diagnosis dari hasil umpan balik. 

 

3. Proses Pembelajaran 

a. Pengertian Proses Pembelajaran 

Menurut Susanto (2010: 19). Pembelajaran yang diidentikkan 

dengan kata “mengajar” berasal dari kata dasar “ajar”, yang berarti 

petujuk yang diberikan kepada orang supaya diketahui. Kata 

pemebelajaran yang semula diambil dari kata “ajar” ditambah awalan 

“pe” dan akhiran “an” menjadi kata “pembelajaran”, diartikan sebagai 

proses, perbuatan, cara mengajar, atau mengajarkan sehingga anak 

didik mau belajar. 

Proses belajar mengajar adalah kegiatan pendidik untuk 

mendidik peserta didik dalam waktu atau ruang yang tertentu. Proses 
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belajar mengajar mempunyai beberapa kompone-komponen, yaitu: 

tujuan, bahan pelajaran, kegiatan belajar mengajar, metode, alat dan 

sumber, serta evaluasi (Djamarah dan Zain 2010: 41-52).  

b. Faktor-Faktor yang mempengaruhi Proses Pembelajaran 

Menurut Wasliman (dalam Susanto.2007:158), hasil belajar yang 

dicapai peserta didik merupakan hasil interaksi antara berbagi faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal maupun eksternal. Uraian 

mengenai faktor internal dan eksternal, sebagi berikut: 

1) Faktor Internal  

Faktor internal merupakan faktor yang bersumber dari 

dalam diri peserta didik, yang memengaruhi kemampuan 

belajarnya. Faktor internal ini meliputi : kecerdasan, minat dan 

perhatian, motivasi belajar, ketekunan, sikap, kebiasaan belajar, 

serta kondisi fisik dan kesehatan. 

2) Faktor Eksternal 

Faktor yang berasal dari luar diri peserta didik yang 

mempengaruhi hasil belajar yaitu keluarga, sekolah, dan 

masyarakat. Keadaan keluarga berpengaruh terhadap hasil belajar 

siswa. Keluarga yang morat-morit keadaan ekonominya, 

pertengkaran suami istri, perhatian kurang terhadap anaknya, serta 

kebiasaan sehari-hari berperilaku yang baik dari orang tua dalam 

kehidupan sehari-hari berpengaruh dalam hasil belajar peserta 

didik. 
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Menurut Dunki (dalam Nana Sanjaya,2006:51), terdapat 

sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kualitas proses 

pembelajaran dilihat dari faktor guru, yaitu : 

a. Teacher formative experience 

Meliputi jenis kelamin serta semua pengalaman hidup guru 

yang menjadi latar belakang sosial mereka, yang termasuk ke 

dalam aspek ini diantaranya tempat asal kelahiran guru termasuk 

suku, latar belakang bedanya, dan adat istiadat. 

b. Teacher training experience 

Meliputi pengalaman-pengalaman yang berhubungan 

dengan aktivitas dan latar belakang pendidikan guru, misalnya 

pengalaman latihan profesional, tingkat pendidikan, dan 

pengalaman jabatan. 

c. Teacher properties 

Segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat yang 

dimiliki guru, misalnya sikap guru terhadap profesinya, sikap guru 

terhadap siswa, kemampuan dan inteligensi guru, motivasi dan 

kemampuan mereka baik kemampuan dalam pengelolaan 

pembelajaran termasuk didalamnya kemampuan dalam 

merencanakan dan evaluasi pemebelajaran maupun kemampuan 

dalam penguasan materi. 

Dari pengertian para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 
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faktor-fator yang mempengaruhi proses pembelajaran adalah faktor 

internal dan eksternal. Kedua faktor ini saling berkaitan dengan peserta 

didik dan lingkuan yang berkaitan dengan peserta didik.  Faktor-faktor 

tersebut sangat mudah mempengaruhi proses pembelajaran sehingga 

diperlukan pemantoan oleh orang tua dan guru dalam meningkatkan 

prestasi belajar siswa. 

4. Model Pembelajaran Van Hiele 

a. Model Pembelajaran Van Hiele 

Van Hiele adalah seorang pengajar matematika Belanda yang 

telah mengadakan penelitian di lapangan, melalui observasi dan tanya 

jawab, kemudian hasil penelitiannya ditulis dalam disertasinya pada 

tahun 1954. Penelitian yang dilakukan Van Hiele melahirkan beberapa 

kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan kognitif anak dalam 

memahami geometri. Van Hiele (dalam Ismail, 1998) menyatakan 

bahwa terdapat 5 tahap pemahaman geometri yaitu: Tahap pengenalan, 

analisis, pengurutan, deduksi, dan keakuratan. 

b. Tahap-Tahap Pemahaman Model Pembelajaran Van Hiele 

1. Tahap Pengenalan  

Pada tahap ini siswa hanya baru mengenal bangun-bangun 

geometri seperti bola, kubus, segitiga, persegi dan bangun-bangun 

geometri lainnya.  

2.  Tahap Analisis  

Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat 
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dari bangun-bangun geometri, tidak demikian pada tahap Analisis. 

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri.  

3.  Tahap Pengurutan  

Pada tahap ini pemahaman siswa terhadap geometri lebih 

meningkat lagi dari sebelumnya yang hanya mengenal bangun-

bangun geometri beserta sifat-sifatnya, maka pada tahap ini anak 

sudah mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu 

bangun geometri dengan bangun geometri lainnya. Anak yang 

berada pada tahap ini sudah memahami pengurutan bangun-bangun 

geometri.   

4.  Tahap Deduksi  

Pada tahap ini anak sudah dapat memahami deduksi, yaitu 

mengambil kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan 

secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang 

bersifat khusus. Seperti kita ketahui bahwa matematika adalah ilmu 

deduktif. Matematika, dikatakan sebagai ilmu deduktif karena 

pengambilan kesimpulan, membuktikan teorema dan lain-lain 

dilakukan dengan cara deduktif.  

5.  Tahap Keakuratan  

Tahap terakhir dari perkembangan kognitif anak dalam 

memahami geometri adalah tahap keakuratan. Pada tahap ini anak 

sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip 
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dasar yang melandasi suatu pembuktian. Anak pada tahap ini sudah 

memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil. 

Dalam matematika diketahui bahwa betapa pentingnya suatu 

sistem deduktif. Tahap keakuratan merupakan tahap tertinggi 

dalam memahami geometri. 

  Dari hasil penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa dalam 

proses pembelajaran yang di lakukan dalam model Pembelajaran Van 

Hiele memiliki lima fase pembelajaran atau tahap pembelajaran yang 

pada tahap-tahap awal dari pengenalan samapai keakuratan. 

Pembelajaran geometrik materi bangun ruang dalam peroses 

pembelajarannya berawal dari pengenalan bangun ruang sampai ke 

tahap keakuratan bangun  ruang melalui jaring-jaring yang digunakan. 

c. Fase-Fase Pembelajaran 

Van Hiele menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak 

langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang 

tepat. Anak-anak sendiri akan menentukan kapan saatnya untuk naik 

ke tingkat yang lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan 

mencapai kemajuan tanpa bantuan guru. Oleh karena itu, maka 

ditetapkan fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar 

siswa dan peran guru dalam pembelajaran dalam mencapai tujuan itu. 

1.  Informasi 

Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya-

jawab dan kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap 
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berpikir siswa. Dalam hal ini objek yang dipelajari adalah sifat 

komponen dan hubungan antar komponen bangun-bangun segi 

empat. Guru mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil 

melakukan observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) guru 

mempelajari pengalaman awal yang dimiliki siswa tentang topik 

yang dibahas. (2) guru mempelajari petunjuk yang muncul dalam 

rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

2.  Orientasi 

Siswa menggali topik yang dipelajari melalui alat-alat yang 

dengan cermat telah disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-

angsur menampakkan kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri 

sifat komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun segi 

empat. Alat atau pun bahan dirancang menjadi tugas pendek 

sehingga dapat mendatangkan respon khusus. 

3.  Penjelasan 

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan 

pandangan yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di 

samping itu, untuk membantu siswa menggunakan bahasa yang 

tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal 

tersebut berlangsung sampai sistem hubungan pada tahap berpikir 

mulai tampak nyata. 

4.  Orientasi Bebas 

Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa 
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tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi 

dengan banyak cara, dan tugas yang open-ended. Mereka 

memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri, 

maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di 

antara para siswa dalam bidang investigasi, banyak hubungan antar 

objek menjadi jelas. 

5.  Integrasi 

Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah 

dipelajari. Guru dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini 

dengan melengkapi survey secara global terhadap yang telah 

dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak 

menunjukkan sesuatu yang baru. Pada akhir fase kelima ini siswa 

mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi 

fase-fase belajar pada tahap sebelumnya. 

Penjelasan langkah-langkah atau fase-fase yang di atas 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran menurut model 

Pembelajaran Van Hiele menjelaskan bahwa proses pembelajaran 

yang di awali oleh informasi yang disampekan oleh guru dan 

media yang di gunakan guru sebagai alat bantu untuk memberikan 

pemahaman lebih lanjut tentang materi geometrik yang sedang 

diajarkan. 

d. Kelebihan Model Pembelajaran Van Hiele 

1) Siswa dapat berpartisipasi akatif dalam pembelajaran yang 
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disajikan 

2) Memberikan wahana interaksi anatara siswa, maupun siswa dan 

guru, dengan demikian siswa juga terlatih untuk menggunakan 

bahasa indonesia yang benar dan baik. 

3) Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang 

tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam 

proses pembelajaran. 

e. Kelemahan Model Pembelajaran Van Hiele 

1) Kondisi kelasa terlalu ramai 

2) Apabila tidak ada alat peraga pembelajaran ini tidak bisa 

terlaksana. 

3) Tidak semua topik cocok dengan teori ini. Umumnya topik-topik 

yang berhubungan dengan prinsip yang dapat dikembangkan 

melalui model Pembelajaran Van Hiele. 

f. Cara Mengatasi Kelemahan Model Pembelajaran Van Hiele 

1) Siswa terlebih dahulu dikondisikan agar dalam proses 

pembelajaran tidak ada kegaduhan. 

2) Guru terlebih memberikan contoh terlebih dahulu dengan 

menggunakan alat peraga yang digunakan agar siwa paham akan 

model Pembelajaran Van Hiele dalam proses pembelajaran. 

3) Terlebih dahulu memilih topik yang akan digunakan untuk 

menggunakan model Pembelajaran Van Hiele, sehingga saat 

melaksanakan model Pembelajaran Van Hiele dapat berhasil sesuai 
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target. 

5. Pembelajaran Matematika berdasarkan KTSP 

a. Matematika 

Dalam Kurikulum Depdiknas 2004 disebutkan bahwa standar 

kompetensi matematika di sekolah dasar yang harus dimiliki siswa 

setelah melakukan kegiatan pembelajaran bukanlah penguasan 

matematika, namun yang diperlukan ialah dapat memahami dunia 

sekitar, maupun bersaing, dan berhasil dalam kehidupan. Standar  

kompetensi yang dirumuskan dalam kurikulum ini mencakup 

pemahaman konsep matematika, komunikasi matematis, penalaran dan 

pemecahan masalah, serta sikap dan minat yang positif terhadap 

matematika. 

Kata matematika berasal dari bahasa Latin, manthaneia atau 

mathema yang berarti “belajar atau hal yang dipelajari,” sedangkan 

dalam bahasa Belanda, matematika disebut wiskunde atau ilmu pasti, 

yang kesemuanya berkaitan dengan penalaran (Depdiknas,2001:7). 

Matematika memiliki bahasa dan aturan yang terdefinisi dengan baik, 

penalaran yang jelas dan sistematis, dan struktur atau keterkaitan atar 

konsep yang kuat. Unsur utama pekerjaan matematika adalah 

penalaran dekduktif yang kerja atas asumsi (kebenaran konsistensi). 

Selain itu, matematika juga berkerja melalui penalaran induktif yang 

didasarkan fakta dan gejala yang muncul untuk sampai pada perkiraan 

tertentu, tetapi pemikiran ini, tetap harus dibuktikan secara deduktif, 
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dengan argumen yang konsisten. 

Menurut Johnson dan Myklebust (dalam Abdurrahman 1967: 

244), matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berpikir.  

Lerner (1988:430), mengemukakan bahwa matematika disamping 

sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa universal yang 

memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, mengkomunikasikan 

ide mengenai elemen dan kuantitas. Klin ( 1981:172), juga 

mengemukakan bahwa matematika merupakan simbolis dan ciri utama 

adalah penggunaan cara bernalar dedutif, tetapi juga tidak melupakan 

cara bernalar induktif. Menurut Paling (1982: 1), ide manusia tentang 

matematika berbeda-beda, tergantung pada pengalaman dan 

pengetahuan masing-masing. 

Dari penjelasan beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa 

matematika suatu simbolis yang muncul yang dapat menudahkan 

sesorang untuk mengukapkan beberapa jumlah dan perhitungan. 

Pembelajaran matematika di Sekolah Dasar mencakup bidang studi 

matematika, dan terdapat tiga cabang, yaitu : arimetika, aljabar, dan 

geometrik. Tiga cabang itu muncul beberapa simbolis yang terdapat 

hitungan yang digunakan untuk menemukan kuantitas yang ada. 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Febi Maharani, FKIP UMP, 2014



28 

 
 

 

b. Tujuan Matematika 

Menurut Depdiknas (2001:9), kompetensi atau kemampuan 

umum pembelajaran matematika di sekolah dasar, sebagai berikut: 

1) Melakukan oprasi hitung penjumlahan, pengurangan, perkalian, 

pembagian berserta operasi campurannya, termasuk yang 

melibatkan pecahan. 

2) Menentukan sifat dan unsur berbagai bangun datar dan bangun 

ruang sederhana, termasuk pengguatan sudut, keliling, luas dan 

volume. 

3) Menentukan sisfat simetri, kesebangunan, dan sistem koordinat. 

4) Menggunakan pengukuran: satuan, kesatuan-kesatuan dan 

penaksiran pengukuran. 

5) Menentukan dan menafsirkan data sederhana, seperti: ukuran 

tertinggi, terendah, rata-rata, modus, mengumpulkan, dan 

menyajikannya. 

6) Memecahkan masalah, melakukan penalaran, dan 

mengomunikasikan gagasan secara matematika. 

Secara khusus, tujuan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar, sebagaimana yang disajikan oleh Depdiknas (2001: 190), 

sebagai berikut : 

1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konspe, dan mengaplikasikan konsep atau algoritme. 

Upaya Meningkatkan Rasa..., Febi Maharani, FKIP UMP, 2014



29 

 
 

 

2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika. 

3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami 

masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh. 

4) Mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram,atau 

media lain untuk menjelaskan keadaan atau masalah. 

5) Memiliki sikap menghargai penggunaan matematika dalam 

kehidupan sehari-hari. 

c. Materi Matematika Kelas V materi Sifat-sifat berbagai Bangun Ruang 

Pada penelitian ini, peneliti mengambil materi Sifat-sifat 

berbagai Bangun Ruang pada kelas V semester 2. Adapun standar 

kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD) yang akan dijadikan 

bahan  peneliti sebagi berikut : 

Tabel 2.1 

Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Kelas V 

 
Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

6. Memahami sifat-sifat bangun dan 

hubungan antar bangun 

6.2 Sifat –Sifat Bangun Ruang. 

6.3 Menentukan Jaring-Jaring 

Bangun Ruang Sederhana. 

 

Sumber : Pedoman KTSP 

 

Dari tabel di atas dapat diketahui mengenai standar kompetensi 

dan Kompetensi Dasar yang akan dilakukan dalam pembelajaran oleh  

peneliti dalam melakukan penelitian. Standar Kompetensi butir 6 yaitu 
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memahami sifat-sifat bangun dan hubungan antar bangun. Berdasarkan 

penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa materinya yaitu materi 

geometri dan pengukuran dengan sub materi Sifat  - Sifat Bangun 

Ruang. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Penelitian yang dilakukan olah Hj Epon Nur’aeni mejadi hasil 

penelitian yang relevan yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan 

penelitian. Hail penelitian dengan judul “Pengembangan Kemampuan 

Komunikasi Geometrik Siswa Sekolah Dasar Melalui Pembelajaran Berbasis 

Teori Van Hiele” dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa dengan 

menggunakan Teori Van Hiele dapat meningkatkan prstasi belajar dan 

partisipasi belajar siswa.  

Hasil penelitian pada pembelajaran matematika dengan menggunakan 

Teori Van Hiele dapat meningkatkan hasil belajar siswa, yang di sebutkan 

oleh Hj. Epon Nur’aeni bahwa Mengajarkan Geometri di Sekolah Dasar yang 

memperhatikan tingkat berfikir geometri siswa akan lebih mempermudah 

siswa dalam kemampuan Komunikasi Geometris siswa sehingga dapat 

membantu pemahaman konsep dasar geometri. Untuk mempercepat 

meningkatny berpikir siswa Sekolah Dasar khususnya dalam topik Geometri 

dapat di tingkatkan melalui pembelajaran dengan tahap Van Hiele. Dengan 

kegiatan yang membuat siswa aktif, siswa terbiasa atau mengenali objek yang 

mereka telah (menelaah contoh dan bukan contoh), siswa mengerjakan tugas-
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tugas yang melibatkan berbagai hubungan yang berbeda dari jaringan yang 

akan dibentuk(misalnya melipat, mengukur dan mencari simetri), siswa 

menyadari hubungan, mencoba menunjukkan hubungan tersebut dengan kata-

kata, dan mempelajari bahasa tekhnis yang menyertai materi yang diajarkan 

(misalnya mengekspresikan gagasan mengenai ciri-ciri gambar) siswa belajar 

dengan tugas yang lebih rumit, menemukan caranya sendiri dalam hubungan 

jaringan(misalnya, mengetahui ciri-ciri dari satu jenis bentuk, menyelidiki ciri. 

-ciri tersebut pada bentuk baru), siswa merangkum semua  yang dia  pelajari 

lalu mereleksikannya pada tindakan mereka dan memperoleh penelaahan 

gambaran akan hubungan jaringan yang baru terbentuk (ciri-ciri gambar yang 

dirangkum). 

 Dapat disimpulkan bahwa Teori Van Hiele dapat meningkatkan hasil 

belajar. Teori Van Hiele yang akan digunakan dalam peneliti ini sama-sama 

menggunakan Teori Van Hiele, namun ada perbedaan, dalam penelitian yang 

dilakukan oleh Hj Epon Nur’aeni peneliti yang dilakukan Pengembangan 

Kemampuan Komunikasi Geometrik Siswa Sekolah Dasar Melalui 

Pembelajaran Berbasis Teori Van Hiele. Sedangkan dalam penelitian ini 

meningkatkan rasa ingin tahu dalam proses belajar matematika dengan 

menggunakan Teori Van Hiele, karena rasa ingin tahu yang dimiliki siswa 

dapat muncul melalui Teori Van Hiele. 
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C. Kerangka Berpikir 

Guru dapat meningkatkan pembentukan rasa ingin tahu siswa dalam 

proses pembelajaran matematika melalui Model Pembelajaran Van Hiele. 

Melalui model ini siswa akan lebih aktif untuk mengembangkan rasa ingin 

tahu karena guru akan memberikan suatu penjelasan atau pertanyaan yang 

memancing rasa ingin tahu siswa melalui langkah-langkah Model 

Pembelajaran Van Hiele. Model pembelajaran ini diharapkan dapat membantu 

mengembangkan potensi-potensi siswa secara optimal. Berkembangnya 

potensi-potensi siswa dapat berdampak positif dalam proses pembelajaran, 

sehingga diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dari 

berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran antara lain berpartisipasi aktif 

saat pembelajaran berlangsung sehingga keberanian siswa bertanya dalam 

mengeluarkan pendapat tentang materi yang diajarkan. Penggunaan  model ini 

dapat meningkatkan rasa ingin tahu siswa dan prestasi belajar siswa, seperti 

yang tergambar pada skema sebagai berikut: 
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Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kondisi awal 

Tindakan 

Kondisi Akhir 

Guru: Guru belum 

menggunakan model 

pembelajaran yang 

kurang melibatkan 

sisawa dalam proses 

KBM. 

 

 

 

Proses pembelajaran 

guru menggunakan 

Model Pembelajaran 

Van Hiele 

 

Melalui Model 

Pembelajaran Van 

Hiele dapat 

meningkatkan rasa 

ingin tahu siswa 

dan prestasi belajar 

matematika di SD 

Negeri 1 

Sidabowa. 

Siklus I dalam 

pembelajaran 

menggunakan 

menggunakan Model 

Pembelajaran Van 

Hiele 

 

Siklus II dalam 

pembelajaran 

menggunakan Model 

Pembelajaran Van 

Hiele. 

 

Siswa: rasa ingin 

tahu, nilai akademik 

siswa belum 

mencapai kriteria 

ketuntasan minimal 

(KKM) belajar yang 

ditentukan.  
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Gambar 2.1 Kerangka Berpiki 

D. Hipotesis Tindakan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas dapat dirumuskan hipotensis 

tindakan adalah : 

1. Melalui Model Pembelajaran Van Hiele dapat meningkatkan rasa ingin 

tahu siswa dalam proses pembelajaran. 

2. Melalui Model Pembelajaran Van Hiele dapat mengembangkan rasa ingin 

tahu dan prestasi belajar siswa pada materi bangun ruang. 
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