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Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan level berpikir geometri
siswa SD kelas V berdasarkan teori Van Hiele. Metode penelitian yang dipergunakan dalam
pelaksanaan penelitian ini adalah kualitatif deskripstif. Subjek penelitian ini adalah 3 siswa SD N
Pabelan 1 dan teknik pengambilan subjek melalui purposive sampling. Metode pengumpulan
data dengan tes tertulis, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini
berdasarkan teori Miles Huberman dengan melalui penyajian data, reduksi data, verifikasi/
kesimpulan.
Hasil penelitian yang didapatkan dalam penelitian menyatakan bahwa, 3 subjek memiliki
deskripsi level berpikir geometri menurut teori van hiele yang berbeda beda. Subjek 1 yang
memiliki kemampuan matematis tinggi, deskripsi level berpikir geometri Van Hiele untuk level
pengenalan (0) yaitu mampu mengenali bentuk dan memberi nama bangun, untuk level analisis
(1) yaitu dapat mengidentifikasi sifat dari bangun, sedangkan untuk level deduksi informalnya,
subjek mampu mengetahui adanya hubungan bangun datar yang saling berhubungan. Subjek 2
yang berkemampuan matematis sedang, deskripsi level berpikir geoemtri Van Hiele pada level
pengenalan (0) yaitu subjek mampu mengenali struktur bentuk dan memberi nama bangun,  untuk
level analisis (1) yaitu mampu menyadari adanya sifat-sifat dari bangun. Level deduksi informal
(2) yaitu mampu membuat keterangan bahwa adanya bangun yang saling berhubungan dengan
bangun lain. Subjek 3 berkemampuan matematis rendah, deskripsi level berpikir geometri Van
Hiele berada pada level pengenalan (0) yaitu mampu mengenali karakteristik bentuk secara
visual, serta pemberian nama.
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