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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.
Kata Kunci : level berpikir geometri, teori  Van Hiele, siswa kelas V SD

PENDAHULUAN

Berdasarkan peraturan pemerintah menteri pendidikan nasional nomor 23 tahun 2006 dalam

standar isi untuk satuan pendidikan dasar pelajaran matematika disebutkan bahwa matematika

merupakan sebuah mata pelajaran yang diajarkan dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah

menengah atas. Pelajaran matematika diberikan kepada siswa mulai dari sekolah dasar untuk

membekali siswa agar dapat memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan

kreatif. Melalui hal tersebut diharapkan setiap siswa dapat memahami serta mampu

menyelesaikan permasalahan dari pembelajaran matematika yang berlangsung. Ilmu cabang

kajian matematika sekolah dasar adalah bilangan, pengukuran dan geometri.



Geometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan titik,

garis, sudut, bidang, bangun datar dan bangun ruang. Geometri juga ilmu deduktif yang

berdasarkan fakta yang dikenal dan dapat diterima untuk menemukan sifat-sifat baru

(Susanah, 2012). Pembelajaran geometri yang selama ini berlangsung dengan

memberikan pengenalan-pengenalan bangun dan sifat-sifat bangun agar siswa dapat

membuat sebuah kesimpulan dan mempermudah siswa dalam mempelajarinnya. Hal

tersebut dapat membantu siswa dalam mengkonstruksi konsep berpikir siswa. Dikuatkan

dengan hasil penelitian dari Hasratuddin (2011) bahwa  dalam pembelajaran geometri

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kecerdasan emosional. Menurut

Syaiful (2009) berpikir merupakan aktivitas kemampuan jiwa untuk meletakan hubungan

antara bagian-bagian pengetahuan. Melalui kemampuan berpikir yang dimiliki siswa

tersebut diharapkan dapat menguasai konsep geometri yang sederhana sampai yang rumit.

Pemahaman konsep yang kuat akan membantu siswa dalam memecahkan soal-soal

geometri. Penjelasan Kennedy (dalam Nur’aeni, 2008) menyatakan bahwa, mempelajari

geometri bertujuan untuk menumbuhkan kemampuan berpikir logis, mengembangkan

kemampuan memecahkan masalah dan pemberian alasan serta dapat mendukung topik

lain dalam matematika. Melalui pembelajaran geometri siswa juga mampu

mengkomunikasikan ide-idenya dalam mempelajari bangun geometri. Nur’aeni (2010)

menyatakan bahwa pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele merupakan salah satu

alternatif pembelajaran yang dapat membantu siswa SD dalam komunikasi geometri.

Menurut Heruman (2007) karakteristik pembelajaran matematika pada geometri siswa

SD secara khusus  masih menekankan pada pembelajaran dengan media konkret dan

visualisasi dalam pembelajaranya. Hal tersebut masih terikat dengan benda-benda konkret

dan semi konkret yang dapat ditangkap oleh panca indera. Pembelajaranya dapat

dicontohkan dengan menunjukan papan tulis adalah bangun persegi panjang, dan

memvisualisasikan pada bentuk gambar dalam pembelajaranya. Secara bertahap

pembelajaran geometri diajarkan sesuai jenjang level kelas. Tahapan tersebut sesuai

dengan pokok-pokok materi ajar geometri dari hal yang mudah hingga yang kompleks.

Jenjang kelas I, siswa mempelajari tentang mengenal bangun datar melalui

pembelajaran visualisasi dan benda-benda nyata yang diperagakan. Kelas II mengenal

unsur-unsur bangun datar dengan mengidentifikasi unsur-unsur pembentuk bangun

segitiga dan segi empat, mengenal bangun datar memilah dan mengelompokan

berdasarkan sifat geometrisnya. Kelas III memahami dan menemukan unsur-unsur dan



menemukan sifat-sifat bangun datar sederhana berdasarkan pengamatan. Memahami

keliling dan luas bangun persegi panjang, mendeskripsikan hubungan antar bangun datar.

Kelas IV mengenali maksud sudut siku-siku melalui pengamatan, memahami luas

segitiga, persegi, persegi panjang, menggunakan konsep keliling dan luas bangun datar

dalam pemecahan masalah dan memahami sifat bangun ruang sederhana, menarik sudut

bagian dalam segitiga dan segi empat untuk menarik kesimpulan. Kelas V siswa diajarkan

untuk menghitung bangun datar sederhana dan memahami sifat bangun dan hubungan

antar bangun.  Pembelajaran geometri bangun datar siswa kelas V, merupakan rangkaian

materi ajar dan rangkaian konsep-konsep geomeri yang telah dipelajari dari tiap-tiap kelas

sebelumnya. Kelas VI, dalam bangun datar siswa menghitug luas segi banyak sederhana

yang menggabungkan dari dua bangun datar sederhana atau lebih. Pembelajaran geometri

jenjang kelas VI merupakan rangkaian dan gabungan materi ajar geometri yang telah

dipelajari. Pembelajaran geometri yang dipermudah dengan visualisasi (bentuk gambar)

akan tetapi siswa masih mengalami  kesulitan dan kesalahan. Hal ini dikuatkan oleh

penelitian Budiarto (2000) yang menyatakan bahwa siswa masih membuat kesalahan

dalam menganalisis soal serta dalam memecahkan masalah geometri. Berdasarkan

penelitian yang telah dilakukan Kusniati (2011) menyimpulkan bahwa masih terjadi

kesalahan. Kesalahan yang paling banyak dilakukan adalah kesalahan konsep, karena

pemahaman konsep segiempat yang kurang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap siswa kelas V yang bernama Yanuar dan

Bramantyo di SD N 1 Pabelan dari total jumlah 19 anak, pada senin 13 Januari 2014.

Hasil wawancara tersebut menunjukan bahwa siswa dalam memahami serta

menyelesaikan persoalan geometri masih belum tepat dan baik. Hal ini ditunjukkan

dengan adanya siswa disuruh membuat bangun jajar genjang terjadi pembuatan bangun

trapesium. Siswa sudah dapat memahami, menyelesaikan dan mendeskripsikan sifat-sifat

bangun datar sederhana namun belum mampu mengkaitkan adanya hubungan antar

bangun geometri datar sederhana tersebut.

Hal tersebut merupakan sebuah kenyataan bahwa berpikir geometri siswa memiliki

deskripsi yang berbeda-beda dalam belajar geometri. Pembelajaran geometri efektif

apabila kegiatan yang dilakukan sesuai dengan struktur kemampuan berpikir siswa

(Sulkha, 2010). Menurut Abdusakkir (2010) mengungkapkan bahwa dalam pembelajaran

geometri adalah dengan memperhatikan level berpikir siswa. Menurut Yadil (2009)

menyatakan bahwa mengetahui level berpikir geometri siswa maka guru dapat melakukan



pembelajaran geometri berdasarkan teori Van Hiele yang dapat meningkatkan

pemahaman siswa.

Hal tersebut sesuai dengan pembelajaran geometri berdasarkan teori van hiele yang

menyesuaikan level kognitif siswa. Level berpikir geometri berdasarkan teori Van Hiele

terdapat 5 level yaitu level  pengenalan, level analisis, tahap pengurutan, level deduksi

dan level ketepatan (Pitajeng, 2006). Level pengenalan, merupakan tahap awal berpikir

van hiele. Siswa mulai mengenal bentuk bangun geometri secara keseluruhan sebagai

contoh persegi disebut persegi karena wujudnya berbentuk persegi. Level analisis siswa

telah mampu memahami sifat-sifat bangun sebagai contoh persegi memiliki 4 sisi yang

sama panjang, memiliki 4 titik sudut, sudutnya 900. Level pengurutan adalah siswa telah

mampu membuat kesimpulan dari hubungan antara sifat sifat objek bangun geometri

sebagai contoh siswa mampu memahami persegi adalah persegi panjang. Level deduksi,

siswa mampu melakukan kesimpulan yang bersifat deduktif, yaitu melakukan penarikan

kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Level ketepatan,

siswa sudah menyadari pentingnya ketepatan dari prinsip dasar yang melandasi

pembuktian. Siswa paham bahwa aksioma dapat dipergunakan untuk mengetahui bangun

geometri.

Level berpikir geometri menurut Van Hiele terdiri dari level 0-4 yang saling memiliki

keterkaitan dan uraian yang berbeda-beda dalam memahami bangun geometri (Walle,

2008). Pada level 0 (pengenalan / visualisasi) hasil pemikirannya adalah kelompok-

kelompok dari bentuk-bentuk yang bersifat “mirip”. Level 1 (analisis) hasil pemikirannya

adalah sifat-sifat dari bentuk. Level 2 (pengurutan / deduksi informal) hasil pemikirannya

adalah hubungan di antara sifat-sifat obyek bangun geometri. Level 3 (deduksi) hasil

pemikirannya adalah sistem-sistem deduktif dasar dari geometri. Level 4 (ketepatan/

rigor/ akurasi) hasil pemikirannya adalah berupa sistem-sistem deduktif dasar geometri.

Berdasarkan level berpikir Van Hiele saling terdiri dari keterkaitan antar level yaitu

level visualisasi/ penenalan (0), level analisis (1), level deduksi informal (2), level deduksi

(3), level rigor (4). Tiap level memiliki ketercapaian sendiri-sendiri dalam bidang

geometri. Menurut Fuys dalam Bekti Susilo (2012), deskripsi penentu tiap-tiap levelnya

adalah sebagai berikut.

Level pengenalan (0): siswa mengidentifikasi, memberi nama, membandingkan dan

mengoperasikan gambar-gambar geometri (misalnya: segitiga, persegi,persegi panjang,

jajar genjang, sudut, kesejajaran garis) berdasarkan penampakanya. Level analisis (1)

adalah siswa menganalisis bangun berdasarkan sifat-sifat komponen dan hubungan antar



komponen. Menyusun sifat-sifat pada sebuah kelas bangun-bangun secara nyata dan

memecahkan bangun terrsebut untuk memecahkan persoalan. Level pengurutan / deduksi

informal (2) adalah siswa merumuskan dan menggunakan definisi, memberikan argumen

formal mengikuti dan memberikan argumen secara deduktif. Level Deduksi (3) adalah

siswa menetapkan dalam sistem postulational, teorema dan hubungan antar jaringan

teorema. Level rigor/ketepatan (4) menurut Burger dalam Bekti Susilo (2012) pada level

rigor adalah siswa mampu menilai penyelidikan dari bermacam macam sistem aksioma

dan logika. Siswa mampu memberi alasan dalam cara yang sangat tepat dengan sistem

yang bermacam-macam.

Level berpikir geometri Van Hiele tersebut dipergunakan untuk mendeskripsikan

kemampuan berpikir siswa dalam belajar geometri. Hal ini seperti yang dilakukan

Christyanti (2012) meneliti tentang karakteristik berpikir siswa kelas V sekolah dasar

dalam belajar geometri berdasarkan teori Van Hiele. Menyatakan bahwa tingkat berpikir

siswa kelas V Sekolah Dasar dalam belajar geometri berada pada level 0, level 1, dan

level 2, berdasarkan teori Van Hiele.Hasil penelitian tersebut menunjukan karakteristik

berpikir level 0 adalah tidak dapat membuat variasi dalam menggambar bangun,

cenderung menggunakan karakteristik berupa bentuk bangun dalam mengidentifikasi,

mendeskripsikan, mendefinisikan dan mengelompokkan bangun. Karakteritstik berpikir

level 1 adalah membuat variasi dalam menggambar bangun namun terbatas, cenderung

menggunakan karakteristik berupa sifat-sifat bangun dalam mengidentifikasi,

mendeskripsikan, mendefinisikan dan mengelompokkan bangun,karakteristik berpikir

level 2 adalah dapat membuat variasi dalam menggambar bangun, cenderung

menggunakan karakteristik berupa sifat-sifat dalam mengidentifikasi, mendeskripsikan,

mendefinisikan dan mengelompokkan bangun, dapat membangun hubungan keterkaitan

antar bangun, dapat menganalisis sifat-sifat sebagai syarat perlu dan syarat cukup untuk

menentukan suatu bangun.Pengetahuan mengenali perkembangan level berpikir geometri

van hiele dari siswa, dapat memberikan referensi bagi pengajar/guru untuk  mengambil

keputusan dalam memilih model dan media yang efektif dan tepat dalam pembelajaran

geometri.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dianggap perlu mengetahui level

berpikir geometri siswa SD kelas V. Oleh karena itu peneliti menentukan judul penelitian

“Deskripsi Level Berpikir Geometri Datar Siswa SD Kelas V Berdasarkan Teori



Van Hiele”. Melalui pengetahuan tentang level berpikir geometri siswa, guru diharapkan

dapat memilih model pembelajaran geometri dan media yang efektif dan tepat untuk

siswa agar penguasaan konsep geometri siswa menjadi kuat serta level berpikir geometri

dan hasil belajar meningkat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan subjek

menggunakan purposive sampling, maka diambil 3 subjek yang diambil dari siswa kelas

V SD N Pabelan 1 dengan kriteria ketentuan rekomendasi dari wali kelas V yang

berkemampuan matematis tinggi (EN), sedang (TB) dan rendah (SD), diyakini mampu

mengerjakan soal geometri serta mampu memberikan respon yang jelas dalam

wawancara. Metode pengumpulan data meliputi metode tes, wawancara dan dokumentasi.

Teknik analisis data berdasarkan teori dari Miles Huberman yang meliputi display data,

reduksi data, verifikasi/ kesimpulan. Instrumen penelitian ini adalah instrumen tes tertulis

level berpikir geometri yang memuat letak level pengamatan (0), level analisis (1), level

deduksi informal (2), level deduksi (3) dan level ketepatan/ rigor/ akurasi (4) dan

wawancara. Validitas yang dipergunakan adalah validitas construct/isi. Keabsahan data

dalam penelitian mempergunakan kredibilitas data (perpanjangan pengamatan selama

penelitian untuk penguatan data), mengkaji tentang geometri, berdiskusi dengan teman

sejawat dan dosen pembimbing sebagai pakar matematika, dan triangulasi gabungan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Melalui hasil tes tertulis dan pelaksanaan wawancara, diantaranya telah diperoleh bahwa

pada level  (1) analisis adalah sebagai berikut :

Soal nomor 8

Gambar. Jawaban Subjek 1 Pada Level analisis (1)
Subjek ini, sudah mampu menunjukanadanya sifat sifat yang utuh dari bangun

persegi. Subjek sudah mampu mengarahkan jawabannya ke arah level berpikir sifat

sifat dari sebuah bangun datar. Subjek menunjukan berada di letak level analisis.

P : “Kan tadi sudah mengetahui bangun persegi. Ambil bangun persegi ?”
S1 : “ini S dan P.”



P : “apa yang kamu ketahui tentang bangun persegi, apa itu sifatnya ?”
S1 : “memiliki 2 diagonal, memiliki 4 simetri lipat, 4 simetri putar, sudut yang berhadapan

sama besar, keempat sisinya sama panjang.”
P : “sudutnya, bagaimana ?”
S1 : “sudutnya siku siku.”
P : “adalagi ?”
S1 : “jumlah sudutnya 360 derajat.”

Hasil wawancara tersebut, subjek sudah mampu mengamati dan memahami

tentang sifat bangun datar lebih spesifik. Keterangan tersebut memberikan deskripsi

bahwa subjek mampu menemukan, membandingkan dua bangun serta

mengidentifikasi dan mendeskripsikan sifat dari bangun. Subjek sudah mampu

menunjukan kemampuan berpikirnya berada di level analisis.

Pembahasan

Tabel. Deskripsi Level Berpikir Geometri Van Hiele

Subjek Level berpikir geometri

Level

0

Level

1

Level

2

Level

3

Level

4

Subjek 1    − −
Subjek 2    − −
Subjek 3  − − − −

Letak level pengenalan (0) untuk subjek 1, subjek 2, subjek 3 letak level berpikirnya

sudah tercapai, hal tersebut ditunjukan adanya subjek yang mampu melihat keutuhan

wujud bangun dan memberinya nama/label pada bangun yang diberikan dari A sampai S.

Subjek mampu membuat kelompok dan mengumpulkan bangun C, G, E ke dalam

kelompok segitiga. Subjek mampu membuat kelompok bangun datar yang telah

disediakan D, F, H, I, J, L, M, N, O, P, S ke dalam kelompok segiempat. Subjek mampu

melihat dan menginterpretasikan sifat dari karakteristik bangun segitiga bahwa memiliki

3 sisi dan 3 sudut. Subjek mampu mengidentifikasi dan menginterpretasikan sifat

karakteristik bangun datar segiempat bahwa memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Deskripsi

temuan khusus pada subjek 3, subjek masih mengalami adanya kesalahan pemberian

nama bangun datar dari yang sudah diberikan dari A sampai S, namun sudah mampu

memenuhi nama bangun datar yang benar dari permintaan soal. Subjek mampu membuat,

subjek juga belum dapat mengidentifikasi sifat karakteristik bentuk bangun datar segitiga

dan segiempat. Subjek melihat adanya segitiga dan segiempat yang memiliki bentuk

bermacam macam.



Letak level analisis (1), untuk subjek 1 dan subjek 2. Melalui media bangun yang

disediakan 2 subjek ini mampu mengambil bangun segitiga dan segiempat serta mampu

memahami dan mendeskripsikan sifatnya secara umum. Subjek juga sudah mampu

mengidentifikasi dan menginterpretasikan sifat dari bangun datar persegi, persegi

panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang layang dan trapesium serta

membandingkanya dengan objek bangun yang ada. Subjek 1 ditemukan dapat

menyebutkan 2 simetri putar pada bangun jajargenjang. Subjek 2 ditemukan penjelasan

yang unik yaitu, pada sisi yang sejajar dianggap sisi miring. Subjek tidak menyampaikan

simetri lipat dan putar. Dua Subjek ini mampu mengetahui alasan bahwa bangun persegi,

persegi panjang, jajargenjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium kedalam

kelompok nbangun segiempat atas dasar 4 sisi, 4 sudut dan jumlah sudutnya 360 derajat.

Subjek juga mampu mengenali adanya bangun datar diluar kelompok bangun segiempat.

Letak level deduksi informal (2), untuk subjek 1 dan subjek 2. Subjek ini sudah

mampu memilah dari 2 bangun yang saling berhubungan dengan menjawabnya melalui

membandingkan serta mengamati persamaan dan perbedaan dari sifatnya. Berdasarkan

dari sifat yang sama, subjek mampu menjawab dengan keterangan yang cukup tepat

bahwa 2 bangun yang saling berhubungan. Seperti adanya hubungan persegi dengan

persegi panjang, belah ketupat dengan jajargenjang, persegi dengan jajargenjang, persegi

dengan belah ketupat.

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan temuan dalam penelitian, maka level

berpikir geometri dari tiap tiap subjek. Memberikan deskripsi bahwa subjek 1 yang

berkemampuan tinggi level berpikir geometri berdasarkan teori Van Hiele berada pada

level pengenalan (0) yang berupa mampu melihat keutuhan wujud bentuk bangun serta

memberinya label/ nama bangun, mampu memilih bangun bangun datar serta

membandingkan dan mengelompokan bangun bangun tersebut yang memiliki persamaan

dari struktur bentuk kedalam sebuah kelompok bangun, mampu menyadari  dan

mengidentifikasi tentang karakter bentuk sifat secara umum dari kelompok suatu bangun.

Subjek pada level analisis (1) deskripsinya berupa, subjek mampu menunjukan dan

mengidentifikasi sifat suatu kelompok bangun datar, Subjek mampu mengamati sifat

umum secara keseluruhan dari kelompok segiempat dan segitiga.  serta menemukan dan

mengidentifikasi sifat yang dimiliki dari sebuah bangun datar persegi, persegi panjang,

belah ketupat, jajargenjang, layang layang dan trapesium dengan mengambil bangun

yang ada dan membandingkanya. Subjek mengklasifikasikan bangun yang tersedia

memiliki perbedaan secara bentuk dan sifat bahwa bangun tersebut bukanlah kelompok



segiempat. Deskripsi  level deduksi informal (2) yang berupa subjek dalam

menginterpretasikan 2 bangun datar yang saling berhubungan dengan membandingkan

sifat-sifat dari masing masing bangun. Memahami perbedaan sifatnya serta mengamati

persamaan sifatnya. Subjek memberikan gambaran bahwa suatu bangun saling berkaitan

dengan bangun yang lain atas dasar persamaan sifatnya.

Subjek 2 yang berkemampuan sedang, deskripsi level berpikir geometri  berdasarkan

teori Van Hiele berada pada level pengenalan (0) deskripsinya, subjekmampu memberi

nama bangun datar yang telah tersedi dengan label yang ada. Subjek mengkelompokan

beragam bangun datar yang tersedia dengan memilah mengamati melalui karakter bentuk

yang sama. Subjek mampu menginterpretasikan karakter sifat bentuk dari kelompok

bangun datar. Level analisis (1) deskripsinya: subjek mampu menginterpretasikan sifat

umum dari kelompok bangun datar. Subjek mampu memilih dan memilah bangun datar

persegi, persegi panjang, jajargejang, belah ketupat, layang layang dan trapesium dari

bangun yang tersedia lalu mengamati sifat yang dimiliki oleh bangun datar tersebut.

Subjek menginterpretasikan sifat dari bangun datar yang ada dengan baik. Selain hal yang

berkaitan dengan sifat, subjek juga mampu mengkelompokan bangun datar kedalam

sebuah kelas berdasarkan standar sifatnya. Subjek juga mampu mengamati dan

membedakan kelompok bangun datar yang bukan termasuk kedalam kelas segiempat atas

dasar sifat dan karakter bentuknya. Level deduksi informal/ pengurutan (2) deskripsinya

berupa subjek menginterpretasikan bahwa 2 bangun yang saling berhubungan melalui

persamaan masing masing dari suatu bangun. Melalui membandingkan perbedaan dan

persamaan sifatnya. Selanjutnya subjek menunjukan keterkaitan hubungan dari suatu

bangun dengan bangun lainya berdasarkan persamaan sifat yang ada.

Subjek 3 berkemampuan rendah, deskripsi letak level berpikir geometri berdasarkan

teori Van Hiele berada pada level pengenalan(0) yang berupa subjek memahami keutuhan

bangun serta memberinya nama serta mampu mengkelompokan bangun datar yang

tersedia ke dalam kelompok suatu bangun, subjek juga mampu mendeskripsikan karakter

dari bentuk kelas bangun.

Berdasarkan kenyataannya level berpikir geometri Van Hiele pada siswa kelas V SD

N Pabelan 1 memiliki level yang berbeda beda. Sebaran level berpikir geometri menurut

teori Van Hiele, berada pada level pengenalan (0) yang mengarah pada karakteristik

bentuk/ wujud bangun. Level analisis (1) yang mengarah pada sifat dari bangun. Level

deduksi informal (2) yang mengarah pada keterkaitan hubungan antar bangun. Setiap

subjek memiliki letak deskripsi level berpikir geometri van hiele yang berbeda. Hal



tersebut mengindikasikan masih adanya level yang belum maksimal. Diharapkan guru

mampu memberikan sebuah perhatian dan perlakuan dalam pembelajaran geometri.

Semaksimal mungkin, guru mampu memberikan pembelajaran yang dapat memperdalam

penguasaan subjek pada pembelajaran geometri. Pemilihan media dan model

pembelajaran yang mendukung akan pemahaman subjek terhadap materi ajar geometri.

PENUTUP

Simpulan

Selama pelaksanaan penelitian di lapangan telah di dapatkan hasil penelitian serta

pembahasan yang dapat memberikan deskripsi kesimpulan bahwa :

a. Setiap subjek pada siswa SD kelas V N Pabelan 1 memiliki level berpikir geometri

yang berbeda beda menurut teori Van Hiele.

b. Deskripsi  level berpikir geometri Van Hiele, pada subjek 1 dan subjek 2 tercapai

pada level deduksi informal/pengurutan (2), sedangkan deskripsi level berpikir

geometri Van Hiele untuk subjek subjek 3 berada pada level pengenalan (0).

c. Subjek 1 yang merupakan kategori berkemampuan 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.

Saran

1. Saran teoritis adalah :

a. Sebelum memulai pembelajaran geometri diharapkan guru mampu mengukur dan

mengetahui letak level berpikir geometri siswa kelas V SD N Pabelan 1

berdasarkan teori Van Hiele.



2. Saran praktis :

a. Berdasarkan deskripsi level berpikir geometri yang berbeda beda menurut teori Van

Hiele, maka diharapkan guru memberikan pembelajaran yang menyesuaikan siswa,

serta pemilihan model, media pembelajaran yang tepat dan efektif. Guru

memberikan pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan level berpikir

geometri van hiele yang dimiliki siswa. Pembelajaran untuk siswa yang masih

berada pada level pengenalan (0) diharapkan, guru memberikan pembelajaran

dengan media/ alat peraga yang mudah dipahami siswa. Serta dalam

pembelajaranya, guru mengkaitkan sifat yang dimiliki oleh bangun. Guru juga

membuat kelompok bangun datar yang saling berhubungan melalui struktur sifat

yang sama.

b. Berdasarkan level berpikir geometri dari siswa, diharapkan guru

mempertimbangkan dan memberikan pembelajaran geometri yang tepat dan sesuai

berdasarkan teori Van Hiele.
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