
7 

 

30 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Efektivitas 

 Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil, 

tepat atau manjur. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia (2005: 284) efektivitas 

berasal dari kata efektif yang berarti mempunyai nilai efektif, pengaruh atau 

akibat, bisa diartikan sebagai kegiatan yang bisa memberikan hasil yang 

memuaskan, dapat dikatakan juga bahwa efektivitas merupakan keterkaitan antara 

tujuan dan hasil yang dinyatakan dengan hasil yang dicapai. Efektivitas 

menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Suatu usaha dikatakan efektif jika 

usaha itu mencapai tujuannya (Starawaji, 2009). Sedangkan pembelajaran efektif 

yang dimaksud adalah sejauh mana pembelajaran berhasil menjadikan siswa 

mencapai tujuan pembelajaran yang dapat dilihat dari ketuntasan belajar. Menurut 

Wahyudi dan Kriswandani, muara keberhasilan pembelajaran pada akhirnya 

diukur dari segi efektivitas (2010: 83). 

 Berdasarkan uraian tersebut, maka efektivitas dalam penelitian ini adalah 

keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan melalui 

penerapan model pembelajaran. Efektivitas penerapan model pembelajaran Van 

Hiele dikatakan efektif  jika ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest. Sehingga 

siswa mampu mencapai hasil belajar di atas Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).  
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2.1.2 Model Pembelajaran 

 Model pembelajaran merupakan bagian dari kegiatan pembelajaran yang 

digunakan sebagai salah satu sarana untuk membantu proses kegiatan belajar 

mengajar menjadi lebih mudah dan lebih efektif melalui langkah-langkah yang 

tepat bagi guru untuk mencapai tujuan. Merujuk pemikiran Ismail dalam 

Widdiharto (2004:3), model pembelajaran mempunyai ciri-ciri yang tidak 

dipunyai oleh strategi maupun metode pembelajaran. Ismail menyatakan ada 

empat ciri khusus model pembelajaran yaitu (1) rasional teoritik yang logis yang 

disusun oleh penciptanya, (2) tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, (3) 

tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model tersebut berhasil, dan (4) 

lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran tercapai. 

 Model pembelajaran harus dipahami guru sehingga mampu melaksanakan 

pembelajaran secara efektif dalam meningkatkan hasil belajar. Penerapannya pun 

harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan siswa karena masing-masing model 

pembelajaran memiliki tujuan, prinsip, cara penerapan, dan ciri yang berbeda-

beda. Model pembelajaran menurut Dahlan dalam Isjoni (2011:49), dapat 

diartikan sebagai suatu rencana atau pola yang digunakan dalam menyusun 

kurikulum, mengatur materi pelajaran, dan memberi petunjuk kepada pengajar di 

kelas.  

 Berdasarkan uraian tersebut, maka model pembelajaran yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah model pembelajaran Van Hiele. Model ini digunakan 

untuk membantu proses pembelajaran secara efektif sehingga keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran (hasil belajar) dapat tercapai. 
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2.1.3 Model Pembelajaran Van Hiele 

 Model pembelajaran Van Hiele merupakan model yang didasarkan pada 

teori  belajar Van Hiele dalam mata pelajaran matematika, khususnya geometri. 

Teori belajar matematika ini dicetuskan oleh dua tokoh pendidikan matematika 

dari Belanda, yaitu Pierre Van Hiele dan isterinya yaitu Dian Van Hiele-Geldof, 

yang mengajukan suatu teori mengenai proses perkembangan kognitif yang dilalui 

siswa dalam mempelajari geometri pada tahun 1957 sampai 1959. Van Hiele 

(dalam Pitajeng, 2006: 41) mengemukakan bahwa ada tiga unsur utama 

pembelajaran geometri yaitu waktu, materi pembelajaran dan metode pengajaran 

yang diterapkan. Bila ketiganya ditata secara terpadu dapat berakibat pada 

meningkatnya kemampuan berpikir peserta didik kepada tahap yang lebih tinggi. 

 Dalam memahami geometri terdapat 5 tahapan yaitu tahap pengenalan, 

analisis, pengurutan, deduksi, dan akurasi. Penjabaran lima tahapan pemahaman 

geometri tersebut adalah  

1. Tahap Pengenalan  

Pada tingkat ini, siswa memandang bangun geometri sebagai suatu 

keseluruhan. Pada tingkat ini siswa belum memperhatikan sifat-sifat dari 

masing-masing bangun. Dengan demikian, meskipun pada tingkat ini siswa 

sudah mengenal nama suatu bangun, siswa belum mengamati ciri-ciri dari 

bangun itu. Sebagai contoh, pada tingkat ini siswa tahu suatu bangun bernama 

persegi panjang, tetapi ia belum menyadari sifat-sifat dari bangun persegi 

panjang tersebut. Jadi guru harus memahami karakter anak pada tahap 

pengenalan, anak belum mampu diajarkan sifat-sifat bangun-bangun geometri 
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tersebut, karena anak akan menerimanya melalui hafalan bukan dengan 

pengertian.  

2. Tahap Analisis  

Bila pada tahap pengenalan anak belum mengenal sifat-sifat dari bangun-

bangun geometri, tidak demikian pada tahap analisis. Pada tahap ini anak 

sudah dapat memahami sifat-sifat dari bangun-bangun geometri. Pada tahap ini 

anak sudah mengenal sifat-sifat bangun geometri, seperti pada sebuah persegi 

banyak sisinya ada 4 buah. Anak pada tahap analisis belum mampu mengetahui 

hubungan yang terkait antara suatu bangun geometri dengan bangun geometri 

lainnya.  

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. Misalnya, persegi adalah persegi panjang sebab mempunyai semua 

sifat persegi panjang, karena persegi juga memiliki ciri-ciri persegi panjang.  

4. Tahap Deduksi 

Pada tahap ini anak sudah mampu memahami deduksi, yaitu mengambil 

kesimpulan secara deduktif. Pengambilan kesimpulan secara deduktif yaitu 

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang 

bersifat khusus. Sebagai contoh untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut 
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segitiga dari bangun persegi panjang. Anak pada tahap ini telah mengerti 

pentingnya peranan unsur-unsur yang tidak didefinisikan, di samping unsur-

unsur yang didefinisikan, aksioma atau problem, dan teorema. Anak pada tahap 

ini belum memahami kegunaan dari suatu sistem deduktif. Jadi, pembuktian 

secara deduktif merupakan cara yang tepat dalam pembuktian pada tahap ini. 

5. Tahap Akurasi 

Pada tahap ini anak sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dari 

prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya, anak pada 

tahap ini sudah mengetahui postulat atau dalil yang mendasari bahwa jumlah 

sudut-sudut segitiga adalah 1800. Tahap akurasi merupakan tahap tertinggi 

dalam memahami geometri. Pada tahap ini memerlukan tahap berpikir yang 

kompleks dan rumit. Oleh karena itu, jarang atau hanya sedikit sekali anak 

yang sampai pada tahap berpikir ini sekalipun anak tersebut sudah berada di 

tingkat SMA.  

Siswa dalam mempelajari geometri akan memahami secara efektif apabila 

pembelajaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa atau kemampuan 

berpikir kognitif siswa. Hal ini sesuai dengan Jean Peaget dalam teori 

perkembangan kognitif mental anak atau teori tingkat perkembangan berpikir 

anak, bahwa periode operasional konkret terjadi pada individu usia tujuh sampai 

sebelas tahun, sedangkan periode operasional formal dimulai dari usia dua belas 

tahun sampai dewasa (Suherman, 2003: 40). Sesuai hal tersebut berarti siswa 

kelas V menempati periode operasional konkret.  
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Tahapan Van Hiele menuntut bahwa tingkat yang lebih tinggi tidak 

langsung menurut pendapat guru, tetapi melalui pilihan-pilihan yang tepat. Anak-

anak sendiri yang akan menentukan kapan saatnya untuk naik ke tingkat yang 

lebih tinggi. Meskipun demikian, siswa tidak akan mencapai kemajuan tanpa 

bantuan guru. Oleh karena itu, muncul model pembelajaran Van Hiele yang 

ditetapkan dalam fase-fase pembelajaran yang menunjukkan tujuan belajar siswa 

dan peran guru dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan itu. Fase-fase 

pembelajaran tersebut adalah fase inkuiri/informasi, fase orientasi berarah, fase 

uraian, fase orientasi bebas, dan fase integrasi (Nu’man, 2008). Di bawah ini akan 

dijelaskan lebih rinci dari masing-masing fase tersebut. 

Fase 1 (Inkuiri/Informasi). Dengan tanya jawab antara guru dengan siswa, 

disampaikan konsep-konsep awal tentang materi yang akan dipelajari. Guru 

mengajukan informasi baru dalam setiap pertanyaan yang dirancang secermat 

mungkin agar siswa dapat menyatakan kaitan konsep-konsep awal dengan materi 

yang akan dipelajari. Bentuk pertanyaan diarahkan pada konsep yang telah 

dimiliki siswa. 

Informasi dari tanya jawab tersebut memberikan masukan bagi guru untuk 

menggali tentang perbendaharaan bahasa dan interpretasi atas konsepsi-konsepsi 

awal siswa untuk memberikan materi selanjutnya, dipihak siswa, siswa 

mempunyai gambaran tentang arah belajar selanjutnya. 

Fase 2 (Orientasi Berarah). Sebagai refleksi dari fase 1, siswa meneliti 

materi pelajaran melalui bahan ajar yang dirancang guru. Guru mengarahkan 

siswa untuk meneliti objek-objek yang dipelajari. Kegiatan mengarahkan 
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merupakan rangkaian tugas singkat untuk memperoleh respon-respon khusus 

siswa. Misalnya, guru meminta siswa mengamati gambar yang ditunjukkan 

berupa macam-macam segiempat. 

Siswa diminta mengelompokkan jenis segiempat, sesuai dengan jenisnya. 

Aktivitas belajar ini bertujuan untuk memotivasi siswa agar aktif mengeksplorasi 

objek-objek (sifat-sifat bangun yang dipelajari) melalui kegiatan seperti mengukur 

sudut, melipat, menentukan panjang sisi untuk menemukan hubungan sifat-sifat 

dari bentuk bangun-bangun tersebut. Fase ini juga bertujuan untuk mengarahkan 

dan membimbing eksplorasi siswa sehingga menemukan konsep-konsep khusus 

dari bangun-bangun geometri. 

Fase 3 (Uraian). Pada fase ini, siswa diberi motivasi untuk mengemukakan 

pengalamannya tentang struktur bangun yang diamati dengan menggunakan 

bahasanya sendiri. Sejauh mana pengalamannya bisa diungkapkan, 

mengekspresikan dan merubah atau menghapus pengetahuan intuitif siswa yang 

tidak sesuai dengan struktur bangun yang diamati. 

Pada fase pembelajaran ini, guru membawa objek-objek (ide-ide geometri, 

hubungan-hubungan, pola-pola dan sebagainya) ke tahap pemahaman melalui 

diskusi antar siswa dalam menggunakan ketepatan bahasa dengan menyatakan 

sifat-sifat yang dimiliki oleh bangun-bangun yang dipelajari. 

Fase 4 (Orientasi Bebas). Pada fase ini siswa dihadapkan dengan tugas-

tugas yang lebih kompleks. Siswa ditantang dengan situasi masalah kompleks. 

Siswa diarahkan untuk belajar memecahkan masalah dengan cara siswa sendiri, 

sehingga siswa akan semakin jelas melihat hubungan-hubungan antar sifat-sifat 
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suatu bangun. Jadi siswa ditantang untuk mengelaborasi sintesis dari penggunaan 

konsep-konsep dan relasi-relasi yang telah dipahami sebelumnya. 

Fase pembelajaran ini bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman 

menyelesaikan masalah dan menggunakan strategi-strateginya sendiri. Peran guru 

adalah memilih materi dan masalah-masalah yang sesuai untuk mendapatkan 

pembelajaran yang meningkatkan perolehan berbagai performansi siswa. 

Fase 5 (Integrasi). Pada fase ini, guru merancang pembelajaran agar siswa 

membuat ringkasan tentang kegiatan yang sudah dipelajari (pengamatan-

pengamatan, membuat sintesis dari konsep-konsep dan hubungan-hubungan 

baru). Tujuan kegiatan belajar fase ini adalah menginterpretasikan pengetahuan 

dari apa yang telah diamati dan didiskusikan. Peran guru adalah membantu 

penginterpretasian pengetahuan siswa dengan meminta siswa membuat refleksi 

dan mengklarifikasi pengetahuan geometri siswa, serta menguatkan tekanan pada 

penggunaan struktur matematika. 

Berdasarkan fase-fase dalam model pembelajaran Van Hiele terkandung 

proses eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Proses eksplorasi terjadi pada fase 

inkuiri/informasi dan fase orientasi berarah. Proses elaborasi terjadi pada fase 

uraian dan orientasi bebas. Sedangkan proses konfirmasi terjadi pada fase 

integrasi. Ini berarti fase-fase dalam model pembelajaran Van Hiele tidak 

bertentangan dengan pedoman pelaksanaan pembelajaran bedasarkan Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa 

dalam kegiatan inti pembelajaran harus terjadi proses eksplorasi, elaborasi dan 

konfirmasi. 
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Berdasarkan uraian tentang model pembelajaran Van Hiele, dalam 

penelitian ini maka guru harus membantu proses belajar siswa secara efektif 

sesuai tahapan berpikir siswa melalui fase-fase yang harus dilalui siswa. Sehingga 

siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran (hasil belajar) dengan baik. 

2.1.3.1 Manfaat Model Pembelajaran Van Hiele 

Manfaat model pembelajaran Van Hiele dalam pembelajaran geometri 

adalah : 

1. Dengan memahami teori belajar Van Hiele, guru dapat memahami mengapa 

seorang anak mengerti suatu topik dalam geometri. 

2. Anak dapat belajar geometri dengan mengerti, tahap pembelajaran diharap 

disesuaikan dengan tahap berpikir siswa, tidak sebaliknya siswa yang 

menyesuaikan diri dengan tahap pembelajaran guru.  

3. Guru dapat mengambil manfaat dari tahap-tahap perkembangan kognitif anak. 

4. Guru dapat mengetahui mengapa seorang anak tidak memahami bahwa kubus 

itu merupakan balok karena anak tersebut tahap berpikirnya masih berada pada 

tahap analisis ke bawah, anak belum masuk pada tahap pengurutan.  

Sesuai penjabaran mengenai manfaat model pembelajaran Van Hiele di atas, 

dapat dilihat bahwa model pembelajaran Van Hiele mempunyai dampak yang 

baik. Sehingga materi dalam pembelajaran matematika dapat dipahami siswa 

dengan baik serta siswa dapat mempelajari matematika berdasarkan urutan tingkat 

kesukarannya dimulai dari tingkat yang paling mudah sampai dengan tingkat yang 

paling rumit dan kompleks yang pada akhirnya siswa dapat mencapai hasil belajar 

sesuai tujuan yang diinginkan. 
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2.1.3.2 Kelebihan Model Pembelajaran Van Hiele 

Kelebihan dalam model pembelajaran Van Hiele adalah sebagai berikut : 

1) Kemampuan pemahaman belajar siswa lebih baik. 

2) Kemampuan komunikasi matematika siswa lebih baik. 

3) Bersifat instrinsik dan ekstrinsik, yakni obyek yang masih kurang jelas akan 

menjadi obyek yang jelas pada tahap berikutnya. 

Dari penjabaran kelebihan model pembelajaran di atas sesuai dengan 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Van Hiele 

mempunyai kelebihan yang dapat memberikan sumbangan kemampuan dalam 

pemahaman dan komunikasi siswa. Sehingga siswa mampu mencapai hasil belajar 

yang baik dan tujuan yang diinginkan dalam pembelajaran. 

2.1.3.3 Kelemahan Model Pembelajaran Van Hiele 

Kelemahan dalam model pembelajaran Van Hiele adalah sebagai berikut : 

1. Seorang siswa tidak dapat berjalan lancar pada suatu tingkat dalam 

pembelajaran yang diberikan tanpa penguasaan konsep pada tingkat 

sebelumnya yang memungkinkan siswa untuk berpikir secara intuitif di setiap 

tingkat terdahulu. 

2. Apabila tingkat pemikiran  siswa lebih rendah dari bahasa pengajarannya, 

maka ia tidak akan memahami pengajaran tersebut.  

3. Teori-teori yang dikemukakan oleh Van Hiele memang lebih sempit 

dibandingkan teori-teori yang dikemukakan Piaget dan Dienes, karena ia hanya 

mengkhususkan pada pembelajaran geometri saja. 
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Dari penjabaran kelemahan model pembelajaran di atas dapat disimpulkan 

bahwa disamping memiliki kelebihan, model pembelajaran Van Hiele juga 

mempunyai kelemahan. Jadi guru harus mampu menekan atau mempersempit 

munculnya peluang dari kelemahan tersebut. Sehingga siswa dapat mencapai hasil 

belajar yang maksimal sesuai tujuan pembelajaran yang diinginkan. 

2.1.4 Hasil Belajar dan Matematika di Sekolah Dasar 

2.1.4.1 Hasil Belajar 

 Menurut Robert M. Gagne, istilah hasil belajar berasal dari bahasa 

Belanda “Prestatie”, dalam bahasa Indonesia menjadi prestasi yang berarti hasil 

usaha. Hasil belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seseorang yang hasil belajarnya tinggi dapat 

dikatakan, bahwa dia telah berhasil dalam belajar. Demikian pula sebaliknya. 

Sedangkan dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar dari proses belajar 

mengajar, seorang siswa dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal 

maupun faktor eksternal. Hasil belajar siswa dipengaruhi oleh dua faktor utama 

yaitu faktor dari dalam diri siswa (intern) dan faktor yang datang dari luar diri 

siswa atau faktor lingkungan (ekstern). Menurut Slameto (2003: 54-72) 

menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar digolongkan 

menjadi dua. Dua faktor tersebut akan dijelaskan dengan penjelasan sebagai 

berikut: 

1. Faktor-faktor internal  

Faktor intern adalah faktor yang berasal dari diri siswa. Faktor intern ini 

terbagi menjadi tiga faktor yaitu : 
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a. Jasmaniah misalnya kesehatan, cacat tubuh. 

b. Psikologis misalnya intelegensi, perhatian, minat, bakat, motif, 

kematangan, kesiapan. 

c. Kelelahan 

2. Faktor-faktor Eksternal 

a. Keluarga misalnya cara orang tua mendidik, relasi antar anggota 

keluarga, suasana rumah, keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang 

tua, latar belakang kebudayaan. 

b. Sekolah misalnya metode mengajar, kurikulum, relasi guru dengan siswa, 

relasi siswa dengan siswa, disiplin sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, 

standar pelajaran di atas ukuran, keadaan gedung, model pembelajaran, 

metode belajar, tugas rumah. 

c. Masyarakat misalnya kegiatan siswa dalam masyarakat, media masa, 

teman bergaul, bentuk kehidupan masyarakat. 

 Dari penjabaran mengenai hasil belajar, sesuai penelitian ini maka guru 

harus berusaha untuk mencapai suatu hasil belajar siswa dari proses belajar 

mengajar. Sehingga siswa dapat mencapai hasil belajar yang baik (sesuai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan). 

 

2.1.4.2 Matematika di Sekolah Dasar 

Istilah Matematika berasal dari bahasa Yunani, mathein atau manthenien 

yang artinya mempelajari. Kata matematika diduga erat hubungannya dengan kata 
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Sansekerta, medha atau widya yang artinya kepandaian, ketahuan atau 

intelegensia. (Wahyudi & Kriswandani, 2010: 9).  

Kline mengatakan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan tersendiri 

yang dapat sempurna karena dirinya sendiri, tetapi keberadaannya karena untuk 

membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, 

ekonomi dan alam. Matematika berfungsi mengembangkan kemampuan 

menghitung, mengukur, menurunkan dan menggunakan rumus matematika yang 

diperlukan dalam kehidupan sehari-hari melalui materi pengukuran dan geometri, 

aljabar, dan trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan 

kemampuan mengkomunikasikan gagasan dengan bahasa melalui model 

matematika yang dapat berupa kalimat dan persamaan matematika, diagram, 

grafik atau tabel. 

 Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (2006) mata pelajaran 

Matematika perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari Sekolah Dasar. Hal 

ini dimaksudkan untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerjasama. Kompetensi 

tersebut diperlukan agar siswa dapat memiliki kemampuan memperoleh, 

mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk bertahan hidup pada keadaan yang 

selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. Selain itu dimaksudkan pula untuk 

mengembangkan kemampuan menggunakan matematika dalam pemecahan 

masalah dan mengkomunikasikan ide atau gagasan dengan menggunakan simbol, 

tabel, diagram, dan media lain.  
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 Berdasarkan tujuan matematika, sesuai penelitian ini maka siswa dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan sehari-hari 

melalui pembelajaran matematika. Sehingga masalah-masalah yang muncul dalam 

kehidupan sehari-hari yang berkaitan matematika dapat terpecahkan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian, fungsi, dan tujuan matematika 

tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat memecahkan suatu masalah 

yang akan berguna dalam kehidupan sehari-hari, para siswa perlu memiliki 

kemampuan bernalar yang dapat diperoleh melalui pembelajaran matematika. 

Sesuai kajian teori yang telah dijabarkan mengenai hasil belajar dan 

matematika di Sekolah Dasar tersebut, maka hasil belajar matematika dalam 

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hasil akhir atau tolok ukur pembelajaran 

matematika untuk mengetahui keberhasilan yang dicapai siswa setelah mengalami 

proses belajar yang dapat dibuktikan melalui hasil tes. 

2.2 Kajian Hasil Penelitian yang Relevan 

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa pembelajaran dengan 

menerapkan model pembelajaran Van Hiele dalam pembelajaran matematika 

sangat memungkinkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sehingga peneliti 

memilih beberapa kajian hasil penelitian yang relevan sesuai penelitian ini yang 

telah dijabarkan oleh penulis. 

 Penelitian pertama yang berkaitan adalah penelitian skripsi yang dilakukan 

oleh Basori pada tahun 2009 dengan judul implementasi teori Van Hiele untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa tentang bangun datar di kelas V SDN Kemiri 

Pasuruan Jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan Pra sekolah, FIP, Universitas 
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Negeri Malang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi teori Van 

Hiele dapat meningkatkan hasil belajar siswa tentang bangun datar dan 

pengetahuan guru terhadap tahapan langkah pada teori Van Hiele sangat efektif 

untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa. 

 Penelitian yang dilakukan Basori tersebut berkaitan dengan penelitian ini. 

Diantaranya adalah : 

a. Implementasi teori Van Hiele 

Secara umum penelitian ini sama, yakni melakukan penerapan teori Van 

Hiele. Meskipun peneliti lebih menekankan dalam model pembelajaran Van 

Hiele. 

b. Meningkatkan hasil belajar siswa  

Hal yang ingin dicapai adalah hasil belajar siswa meningkat. Meskipun 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK), ada keterkaitannya dalam penelitian ini 

karena peneliti akan menerapkan model pembelajaran Van Hiele untuk 

mengetahui keefektifannya terhadap hasil belajar siswa. Jadi hasil belajar 

tersebut sama dalam hal variabel terikat yang dilakukan dalam penelitian. 

c. Siswa kelas V 

Subjek yang diteliti sama-sama siswa kelas V.  

d. Hasil penelitiannya mampu meningkatkan hasil belajar siswa. 

e. Dapat membantu dalam membuat kerangka berpikir dan merumuskan 

hipotesis yang akan dilakukan. 

 Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Sunardi pada tahun 

2005. Penelitian tersebut untuk menyelesaikan S3 yakni disertasi yang berjudul 
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pengembangan model pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele. Program 

Studi Pendidikan Matematika, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 

Surabaya. Hasil uji coba 1 menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 

Van Hiele memenuhi kriteria kesahihan, kepraktisan, dan sebagian kriteria 

keefektifan. Kriteria keefektifan yang belum terpenuhi adalah tentang 

penguasaan bahan pembelajaran dan pencapaian tingkat berpikir siswa dalam 

geometri. Hasil uji coba 2 menunjukkan bahwa model pembelajaran berbasis 

Van Hiele memenuhi semua kriteria. Dengan demikian model pembelajaran 

berbasis Van Hiele merupakan model pembelajaran yang valid, praktis, dan 

efektif. 

 Penelitian tersebut dijadikan kajian yang relevan karena ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Salah satu alasan penulis memilih penelitian ini sebagai kajian yang 

relevan karena penelitian yang dilakukan Sunardi tersebut merupakan penelitian 

pengembangan yang mengembangkan model pembelajaran geometri berbasis 

teori Van Hiele dan hasil penelitiannya pun menunjukkan bahwa model 

pembelajaran tersebut memenuhi kriteria kesahihan, kepraktisan, dan sebagian 

kriteria keefektifan. Selain itu, model pembelajaran tersebut dapat dikatakan 

valid, praktis, dan efektif. 

 Penelitian yang ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Khoirun Nisak 

pada tahun 2009 yang berjudul meningkatkan pemahaman konsep bangun datar 

melalui pembelajaran yang berorientasi  teori Van Hiele pada siswa kelas V MI 

Hidayatul Mubtadi’in. Fakultas Ilmu Pendidikan UM Jurusan KSDP Program S1 

PGSD. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan pembelajaran geometri 
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berorientasi teori van Hiele dalam pembelajaran bangun datar pada siswa kelas V 

MI Hidayatul Mubtadi’in Cowek Purwodadi Pasuruan mengalami peningkatan. 

 Penelitian tersebut dijadikan kajian yang relevan karena ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Khoirun Nisak tersebut merupakan 

Penelitian Tindakan Kelas (PTK) melalui pembelajaran yang berorientasi teori 

Van Hiele tentang konsep bangun datar. Jadi, peneliti menganggap bahwa 

penelitian tersebut dapat membantu peneliti untuk melengkapi pemahaman-

pemahaman yang berorientasi teori Van Hiele untuk menanamkan konsep bangun 

datar. 

 Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh Husnaeni 

dengan judul penerapan model pembelajaran Van Hiele dalam membatu siswa 

kelas IV SD membangun konsep segitiga. Berdasarkan hasil dan pembahasan, 

berikut ini empat kesimpulan yang terkait dengan penerapan model pembelajaran 

Van Hiele yaitu : 

a. Konsepsi awal siswa tentang bangun segitiga belum sesuai dengan konsep 

ilmiah. Mereka hanya bergantung pada satu orientasi, yang menganggap suatu 

bangun disebut segitiga jika posisi salah satu sisinya horizontal. Penyebab 

ketidaksesuaian konsep awal dengan konsep ilmiah antara lain, karena 

pengetahuan awal yang diperoleh sebelumnya hanya terbatas pada satu 

orientasi (salah satu sisi suatu bangun terletak horizontal) dan tahap berpikir 

mereka masih berada pada tahap visualisasi. 

b. Pembelajaran macam bangun segitiga berdasarkan ukuran sudutnya lebih 

mudah dipahami siswa dibandingkan berdasarkan ukuran sisinya. Hal ini 
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terlihat dari hasil evaluasi tindakan pembelajaran 4 dan 5. Kemudahan ini 

terjadi karena siswa telah mempelajari macam-macam sudut pada tindakan 1. 

c. Teori van Hiele dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk menstabilkan 

konsepsi awal siswa yang sama dengan konsep ilmiah tentang bangun segitiga. 

Implementasi model pembelajaran sesuai dengan teori van Hiele mengarahkan 

siswa untuk mengubah konsepsinya yang tidak tepat dan memudahkan siswa 

untuk melepaskan pengetahuan intuitifnya ke arah terbangunnya konsepsi 

geometri yang sama dengan konsep ilmiah. 

d. Pengalaman geometri yang diberikan kepada siswa sesuai dengan model 

pembelajaran van Hiele dapat meningkatkan kualitas berpikir siswa dari tahap 

visualisasi ke tahap analisis. Dengan demikian penerapan model geometri van 

Hiele ternyata efektif meningkatkan kualitas berpikir siswa. 

Penelitian tersebut dijadikan kajian yang relevan karena ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan Husnaeni tersebut sama dengan 

penelitian ini yaitu menerapkan model pembelajaran Van Hiele tentang konsep 

bangun datar. Jadi, peneliti menganggap bahwa penelitian tersebut dapat 

membantu peneliti untuk melengkapi cara menerapkan model pembelajaran Van 

Hiele untuk menanamkan konsep bangun datar yang tepat. 

Penelitian yang kelima adalah penelitian yang dilakukan oleh Hj. Epon 

Nuraeni (Dosen UPI Kampus Tasikmalaya) yang berjudul pemahaman konsep 

dasar geometri siswa sekolah dasar dan teori Van Hiele menyimpulkan bahwa 

pembelajaran geometri berbasis teori Van Hiele berperan positif dalam 

meningkatkan tingkat berpikir geometri dan pemahaman konsep dasar geometri 
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siswa Sekolah Dasar yang di ambil dari jurnal penelitian pendidikan Universitas 

Pendidikan Indonesia.  

Hasil penelitian menunjukkan: 1) pemahaman konsep siswa kelas eksperimen 

tergolong sedang, dan berada pada level visualisasi tingkat tinggi, analisis tingkat 

rendah, dan deduksi informal tingkat rendah, sedangkan kemampuan pemahaman 

siswa kelas konvensional tergolong rendah dan berada pada level visualisasi 

tingkat rendah 2) makin tinggi level sekolah ditemukan makin tinggi pula 

kemampuan pemahaman konsep matematis siswa pada kedua jenis pembelajaran 

3) kemampuan pemahaman konsep matematis siswa dari sekolah level rendah 

mendapat pembelajaran berbasis teori Van Hiele lebih baik dari kemampuan 

siswa pada level sedang dan level tinggi dengan pembelajaran konvensional.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hj. Epon Nuraeni tersebut ada 

keterkaitannya dengan penelitian ini. Keterkaitan tersebut adalah untuk membantu 

siswa memahami konsep geometri di sekolah dasar yang berbasis teori Van Hiele. 

Sehingga untuk membantu kesulitan siswa dalam mempelajari geometri bangun 

datar, peneliti menerapkan model pembelajaran Van Hiele dalam penelitian ini 

serta dengan memperhatikan tingkat berfikir kognitif siswa. 

Kajian relevan yang keenam adalah penelitian yang berupa artikel yang 

dimuat dalam El-Hikmah Jurnal Kependidikan dan Keagamaan, Vol VII Nomor 

2, Januari 2010, ISSN 1693-1499 dengan judul pembelajaran geomatri sesuai 

teori Van Hiele dari Fakultas Tarbiyah UIN Malik Malang oleh Abdussakir,M.Pd 

menyimpulkan bahwa untuk membantu mengatasi kesulitan siswa dalam 

mempelajari geometri diperlukan suatu strategi, metode dan bahkan teori 
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pembelajaran yang sesuai. Salah satu metode yang telah dipercaya dapat 

membangun pemahaman siswa dalam belajar geometri adalah penerapan teori van 

Hiele. Dengan demikian, pemilihan aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan tahap 

berpikir siswa mutlak diperlukan untuk membantu siswa mencapai tahap berpikir 

yang lebih tinggi dan diperlukan pula fase-fase pembelajaran untuk 

mendukungnya.  

Penelitian tersebut dijadikan kajian yang relevan karena ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Salah satunya terdapat bahan-bahan yang berkaitan dengan tahapan 

berpikir Van Hiele beserta fase-fasenya (model pembelajaran). Sehingga akan 

membantu peneliti untuk menanamkan konsep kepada siswa. 

Kajian ketujuh adalah jurnal penelitian pendidikan online yang dilakukan 

oleh Mulin Nu’man pada tahun 2008 yang berjudul pembelajaran geometri 

berdasarkan tahap berpikir Van Hiele menyimpulkan bahwa tingkat berpikir Van 

Hiele, yaitu tahap perkembangan berpikir van Hiele adalah tahap 0 (visualisasi), 

tahap 1 (analisa), tahap 2 (deduksi informal), tahap 3 (deduksi), dan tahap 4 

(rigor) dan Model Pembelajaran Van Hiele, hasil belajar dapat diperoleh melalui 

lima fase yang sekaligus sebagai tujuan pembelajaran. Lima fase pembelajaran 

tersebut adalah Fase 1 (Inkuiri/Informasi), Fase 2 (Orientasi Berarah), Fase 3 

(Uraian), Fase 4 (Orientasi Bebas), dan Fase 5 (Integrasi).  

Penelitian tersebut dijadikan kajian yang relevan karena ada kaitannya dengan 

penelitian ini. Diantaranya yaitu menyimpulkan berbagai tingkatan berpikir Van 

Hiele dan model pembelajaran Van Hiele terdapat 5 fase pembelajaran. Jadi, 

penelitian yang dilakukan Mulin Nu’man ini dapat dijadikan kajian teori dan 
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pedoman yang akan dilakukan peneliti untuk penerapan model pembelajan Van 

Hiele. 

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

dalam pembelajaran matematika, hendaknya guru menerapkan model 

pembelajaran Van Hiele karena dari beberapa penelitian terdahulu dapat 

meningkatkan pemahaman dan meningkatkan hasil belajar matematika bagi siswa. 

Dengan demikian peneliti merumuskan efektivitas penerapan model pembelajaran 

Van Hiele terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012. 

2.3. Kerangka Berfikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir 

Pretest 

Posttest 

belum 
menerapkan 

model 
pembelajaran 

Van Hiele. 

Hasil belajar 
matematika  

Hasil belajar 
matematika  

sudah 
menerapkan 

model 
pembelajaran 

Van Hiele. 

Uji t dari 
pretest dan 

posttest 

Subjek 



28 

 

 

 

Berdasarkan gambar 2.1. tersebut, pembelajaran matematika, terlebih dahulu 

yang dilakukan peneliti adalah melakukan pretest kepada subjek yang diteliti 

sebelum diberikan perlakuan dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele. 

Setelah diketahui hasil belajar matematika, selanjutnya peneliti menerapkan 

model pembelajaran Van Hiele. Kemudian dilakukan postest untuk mengetahui 

hasil belajar matematika sesudah diberikan perlakuan dengan menerapkan model 

pembelajaran Van Hiele. Setelah itu, dilakukan uji t untuk mengetahui ada atau 

tidaknya perbedaan yang signifikan hasil belajar matematika dengan menerapkan 

model pembelajaran Van Hiele dari pretest dan posttest.  

Penerapan model pembelajaran Van Hiele menuntut guru merancang 

langkah-langkah pembelajaran yang efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Dalam model pembelajaran ini, guru melakukan fase-fase pembelajaran geometri 

menurut model pembelajaran Van Hiele dengan memperhatikan tahap-tahap 

berpikir siswa. Penerapan model pembelajaran ini, guru sangat memungkinkan 

siswa dapat terlibat langsung dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Sehingga 

siswa dapat mengalami sendiri cara dalam menemukan keterkaitan-keterkaitan 

baru dalam memahami konsep bangun datar (tidak hanya menghafal) dan dapat 

meningkatkan hasil belajar matematika. Jadi, pelaksanaan pembelajaran 

matematika dengan menerapkan model pembelajaran Van Hiele pada dasarnya 

adalah untuk mengetahui efektivitas penerapan model pembelajaran Van Hiele 

terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri Bringin 01 

Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012 yang dilihat dari adanya perbedaan rata-

rata pretest dan posttest. 
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2.4. Hipotesa Penelitian 

Sudjana mengartikan hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai suatu hal 

yang dibuat untuk menjelaskan hal itu yang sering dituntut untuk melakukan 

pengecekannya (Riduwan, 2011: 37). Maka dari itu, peneliti akan merumuskan 

hipotesis berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijabarkan. Hipotesis yang 

dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :  

Ho :  Tidak ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van 

Hiele tidak efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD 

Negeri Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

Ha :  Ada perbedaan rata-rata pretest dan posttest (model pembelajaran Van Hiele 

efektif terhadap hasil belajar matematika bagi siswa kelas V SD Negeri 

Bringin 01 Semester II Tahun Pelajaran 2011/2012). 

 


