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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Geometri merupakan cabang matematika yang dipelajari di sekolah. 

Menurut Orton dalam (Pitadjeng, 2015), untuk mengajar matematika diperlukan 

teori, teori yang digunakan antara lain untuk membuat keputusan dikelas. 

Sedangkan teori belajar matematika juga diperlukan untuk mengobservasi 

tingkah laku anak didik dalam belajar. Kemampuan untuk mengambil keputusan 

dikelas dengan tepat dan cepat, dan kemampuan untuk mengobservasi tingkah 

laku anak didik dalam belajar, merupakan seabagian besar dari faktor-faktor 

yang mempengaruhi keberhasilan guru dalam menentukan pendekatan 

pembelajaran matematika yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif, 

bermakna, dan menyenangkan. Oleh karena itu hendaknya para guru memahami 

teori belajar yang mendukung pembelajaran matematika agar dapat menentukan 

pendekatan pembelajaran yang tepat, sehingga pembelajaran menjadi efektif, 

bermakna dan menyenangkan. Teori yang cocok dalam pembelajara geometri 

yaitu teori Van Hiele. Teori belajar yang dikemukakan oleh Van Hiele (1964), 

menguraikan tahap-tahap perkembangan mental anak didik dalam bidang 

geometri. Menurut Van Hiele, ada tiga (3) unsur utama dalam pengajaran 

geometri yaitu, waktu, materi pengajaran, dan metode pengajaran yang 

diterapkan. Jika ketiga hal tadi ditata secara terpadu akan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir anak didik pada tingkatan berpikir yang lebih tinggi. 
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Menurut (Usiskin, 1987) geometri adalah cabang matematika yang 

mempelajari pola-pola visual, cabang matematika yang menghubungkan 

matematika dengan dunia fisik atau dunia nyata, suatu cara penyajian fenomena 

yang tidak tampak atau tidak bersifat fisik dan suatu contoh sistem matematika. 

Tujuan pembelajaran geometri adalah agar siswa memperoleh rasa percaya diri 

mengenai kemampuan matematikanya, menjadi pemecah masalah yang baik, 

dapat berkomunikasi secara matematik, dan dapat bernalar secara matematik 

(Babango, 1992). Sedangkan (Budiarto, 2000) menyatakan bahwa tujuan 

pembelajaran geometri adalah untuk mengembangkan intuisi keruangan, 

menanamkan pengetahuan untuk menunjang materi lain, dan dapat serta 

menginterprestasikan argumen-argumen matematik. Geometri tidak hanya 

mengembangkan kemampuan kognitif siswa tetapi juga membantu dalam 

pembentukan memori yaitu objek konkret menjadi abstrak. Berdasarkan 

pendapat tersebut maka geometri merupakan materi yang penting dalam 

pembelajaran matematika. Menurut NCTM (2000), salah satu standar 

diberikannya geometri  adalah agar anak dapat menggunakan visualisasi, 

mempunyai kemampuan penalaran spasial dan pemodelan geometri untuk 

menyelesaikan masalah. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang yang lebih 

besar untuk dipahami siswa dibandingkan dengan cabang matematika yang lain. 

Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa sejak sebelum mereka 

masuk sekolah, misalnya garis, bidang dan ruang. Meskipun geometri diajarkan, 

namun kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa materi geometri kurang 

dikuasai oleh sebagian besar siswa. Masih banyak siswa yang mengalami 
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kesulitan belajar geometri salah satunya pada tingkatan SMA/MA sederajat. 

Menurut Kartono dalam Khotimah (2013), berdasarkan sudut pandang psikologi, 

geometri merupakan penyajian abstraksi dari pengalaman visual dan spasial, 

misalnya bidang pola, pengukuran dan pemetaan. Kemampuan matematika awal 

anak merupakan faktor yang penting guna meningkatkan prestasi matematika 

siswa (Aunio, 2010), sehingga pertanyaan tentang bagaimana mengenalkan 

matematika kepada anak sangatlah penting. Kemampuan matematika awal siswa 

berawal dari kecerdasan yang dimiliki. Kecerdasan merupakan salah satu faktor 

utama untuk menentukan sukses gagalnya peserta didik belajar disekolah. 

Peserta didik yang mempunyai taraf kecerdasan rendah atau dibawah normal 

sulit diharapkan berprestasi tinggi, tetapi tidak ada jaminan bahwa dengan taraf 

kecerdasan tinggi seseorang secara otomatis akan sukses belajar di sekolah. 

Manusia memiliki kecerdasan majemuk yang dirumuskan dengan istilah 

multiple intellegence. Multiple intellegence, meliputi kecerdasan logis-

matematis, kecerdasan verbal-linguistic, kecerdasan visual-spatial, kecerdasan 

berirama-musik, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan 

naturalistik, kecerdasan intuisi, kecerdasan moral, kecerdasan eksistensial, 

kecerdasan spiritual (Yaumi, 2013). Kecerdasan spasial merupakan salah satu 

dari 8 kecerdasan majemuk menurut Gardner (1983). Kecerdasan ini meliputi 

kemampuan membayangkan, mempresentasikan ide secara spasial, 

mengorientasikan diri secara tepat. Kecerdasan spasial  adalah kemampuan 

untuk menangkap dunia ruang secara tepat. Kecerdasan spasial merupakan 

kecerdasan yang dikaitkan dengan seni, khususunya seni lukis dan seni 

arsitektur. Kecerdasan Spasial atau kecerdasan gambar atau kecerdasan pandang 
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ruang didefinisikan sebagai kemampuan mempersespsi dunia spasial secara 

akurat serta mentransformasikan persepsi spasial tersebut dalam berbagai 

bentuk. Kemampuan berpikir dalam bentuk visualisasi, gambar, dan bentuk tiga 

dimensi Sonawat and Gogri dalam (Yaumi, 2013). 

Dalam penenlitian ini peneliti mengambil MA Al Hidayah 1 Purwareja 

klampok sebagai tempat penelitian. Madrasah ini terletak di Jln. Pramuka No. 

556, Purwareja Klampok, 53574, Banjarnegara. Sekolah ini menggunakan 

kurikulum KTSP 2006. Madrasah ini memiliki 9 kelas,masing masing tingkatan 

meililiki 3 kelas. Jumlah siswa kelas X tahun ajaran 2016/2017 sebanyak 90 

siswa yang terdiri dari 3 rombel. Alasan kenapa peneliti mengambil madrasah 

ini sebagai tempat penelitian yang pertama sekolah ini ada ekstrakulikuler 

kaligrafi dan sekoalh ini pernah menjadi juara lomba kaligrafi, dari 

ekstrakulikuler ini peneliti mengaharapkan siswa di MA Al Hidayah 1 Purwareja 

Klampok kecerdasan spasialnya beragam. Karena salah satu ciri siswa yang 

memiliki kecerdasan spasial itu siswa suka menuangkan ide atau daya 

imajinasinya kedalam buku atau gambar. Yang kedua karena klampok dikenal 

dengan sentra keramik, jadi kebanyakan masyarakat kalmpok berpofesi sebagai 

pembuat kramik, tentu saja ini akan mempengaruhi dari segi kecerdaan spasial 

siswanya, karena dalam pembuatan keramik disitu berhubungan dengan bentuk-

bentuk benda yang beruang, nah ini berhubungan dengan variabel yang akan 

saya gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan uraian diatas perlu dilakukan 

penelitian untuk mendeskripsikan pemahaman geometri berdasarkan level van 

hiele ditinjau dari kecerdasan spasial pada materi geometri. Hal tersebut 

dilakukakn guna mengetahui sejauh mana tahapan van hiele yang dimiliki siswa 

berdasarkan tingkat kecerdasan  spasial siswa. 
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B. FOKUS PENELITIAN 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu luas 

jangkauannya, maka penelitian ini dibatasi hanya untuk mendeskripsikan 

Pemahaman Geometri Siswa berdasarkan Level Van Hiele ditinjau dari 

Kecerdasan Spasial pada materi Geometri. 

C. TUJUAN PENELITIAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemahaaman Geometri 

siswa berdasarkan level Van Hiele ditinjau dari Kecerdasan Spasial. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai 

pihak, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti  

Menambah  ilmu dan pengetahuan bagi peneliti dalam mendeskripsikan 

Kemampuan Spasial pada Materi Geometri Berdasarkan Teori Van Hiele. 

2. Bagi Guru 

Sebagai alat evaluasi  terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan 

sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat diperbaiki untuk 

pembelajaran yang akan datang. 

3. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengetahui  mengenai Kemampuan Spasial yang dimiliki 

pada Materi Geometri berdasarkan  teori van hiele. 
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