PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

PENGEMBANGAN PROTOTIPE PERANGKAT
PEMBELAJARAN GEOMETRI MATERI BANGUN DATAR
SEDERHANA BERDASARKAN TEORI VAN HIELE UNTUK
SISWA KELAS I SEKOLAH DASAR
SKRIPSI
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan
Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Oleh:
Muhamad Arifin
NIM: 121134202
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
JURUSAN ILMU PENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
2016

i

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

ii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

iii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:
Allah SWT.
Keluarga saya tercinta yang selalu mendoakan dan mendukung saya.
Para sahabat dan teman-teman.

iv

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

HALAMAN MOTTO

Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan
ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.
(Winston Chuchill)
Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, harus menjaga diri agar
tidak tertidur.
(Richard Wheeler)
Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka ia berada di jalan Allah sampai dia
kembali.
(Tirmidzi)
Orang yang berkata dan berbuat jujur, akan mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta,
dan rasa hormat
(Sayyidina Ali)

v

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

vi

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

vii

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

ABSTRAK
PENGEMBANGAN PROTOTIPE PERANGKAT PEMBELAJARAN
GEOMETRI MATERI BANGUN DATAR SEDERHANA
BERDASARKAN TEORI VAN HIELE UNTUK SISWA KELAS I
SEKOLAH DASAR
Muhamad Arifin
Universitas Sanata Dharma
2016
Penelitian berawal dari adanya potensi dan masalah terkait kurangnya pemahaman
siswa kelas I di SD Negeri Ambarukmo terhadap bangun datar sederhana. Potensi yang ada
adalah konsep bangun datar sederhana perlu dikuasai oleh siswa kelas I dan dapat membantu
mengembangkan kecerdasan matematis-logis dan ruang-visual siswa. Masalah yang peneliti
dapatkan adalah siswa 62% tidak mengetahui sifat dari lingkaran, siswa masih sulit
mengidentifikasi nama-nama bangun datar, karena guru kurang menggunakan metode
pembelajaran yang variatif. Oleh sebab itu peneliti mengambangkan prototipe dengan tujuan
untuk menjelaskan proses pengembangan dan mendeskripsikan kualitas produk yang
dikembangkan.
Penelitian ini adalah penelitian pengembangan (R & D) yang menggunakan 6
langkah menurut Sugiyono meliputi (1) potensi dan masalah, (2) pengumpulan data, (3)
desain produk, (4) validasi desain, (5) revisi desain, dan (6) uji coba produk. Produk yang
dihasilkan berupa prototipe perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar sederhana
untuk kelas I SD berdasarkan lima fase van Hiele yaitu: fase informasi, fase orientasi
langsung, fase penjelasan, fase orientasi langsung, dan fase integrasi. Prototipe telah
divalidasi dengan skor rata-rata masing-masing validator 3,60 dan 3,55 dengan kategori
sangat baik, sehingga produk layak diujicobakan.
Uji coba terbatas dilakukan peneliti di SD Negeri Ambarukmo kepada 31 siswa
tentang materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran dan terbukti membantu
pemahaman siswa tentang bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran dengan
mendapatkan nilai rata-rata kelas 90,02.

Kata kunci: pengembangan, perangkat pembelajaran, geometri, bangun datar sederhana, van
Hiele.
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ABSTRACT
THE DEVELOPMENT OF GEOMETRIC LEARNING INSTRUMENTS
PROTOTIPE FOR BASIC GEOMETRIC SHAPES BASED VAN
HIELE THEORY FOR FIRST GRADE STUDENTS OF
ELEMENTARY SCHOOL
Muhamad Arifin
Universitas Sanata Dharma
2016
The research begins from the potential and problems related to a lack of
understanding of first grade students in Ambarukmo Elementary School about basic
geometric. The potential is basic geometric concept must be take charged first grade students
and can help develop logical-mathematical intelligence and space-visual students. The
problem is 62% of students do not understand the various circle, the students can’t identifies
the name of basic geometric, because teachers are less varied learning models. Thus, the
research developed a prototype to explain the process and to describe quality of the product
that was developed.
This research is a research & development (R & D) that uses 6 steps according to
Sugiyono include (1) potency and problems, (2) data collection, (3) product design, (4)
design validation, (5) product revision, and ( 6) product testing. The products has been
produced is about geometric learning instruments prototype for first grade students of
elementary school based on five van Hiele phases, that is: the information phase, the direct
orientation phase, the explanation phase, direct orientation phase, and the integration phase.
The prototype has been validated with an average score of each validator 3.60 and 3.55 with
the excellent category, so it is worth tested.
The test was executed at Ambarukmo elementary school on 31 students about basic
geometry, namely triangle, rectangle, and circle suggested that they could improve students’
understanding of basic geometric and found class average scores 90,02.
Keywords: development, learning instrument, geometry, basic geometric, van Hiele.
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BAB I
PENDAHULUAN
Pada Bab I, peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, spesifikasi produk, dan definisi operasional
sebagai berikut.
1.1 Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan salah satu cara yang ditempuh seseorang untuk
membentuk kemampuan manusia dengan menggunakan pikiran mereka sebagai
cara untuk menghadapi permasalahan yang dihadapi. Di dalam dunia pendidikan,
khususnya kelas I SD matematika merupakan ilmu yang sangat penting untuk
dipelajari karena dalam kehidupan sehari-hari matematika selalu digunakan.
Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh siswa
dalam institusi pendidikan. Beth & Piaget (dalam Runtukahu, 2014:28)
menyatakan bahwa yang dimaksud dengan matematika adalah pengetahuan yang
berkaitan dengan berbagai struktur abstrak dan hubungan antar struktur-struktur
tersebut sehingga terorganisasi dengan baik. Berdasarkan pendapat di atas juga
dapat disimpulkan bahwa matematika juga merupakan suatu alat untuk
mengembangkan cara berpikir, dengan demikian dapat diperoleh kesimpulan
bahwa matematika sangat penting untuk dipelajari, karena berkaitan dengan cara
berpikir dalam kehidupan sehari-hari.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 20 tahun
2006 tentang standar isi mengemukakan terdapat lima tujuan dalam pembelajaran
matematika, yaitu (1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan
antar konsep dan pengaplikasian konsep atau logaritma, secara efisien dan tepat
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dalam pemecahan masalah, (2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, 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 memperjelas keadaan atau masalah, dan yang terakhir (5) adalah memiliki
sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu sikap rasa ingin
tahu, perhatian, minat mempelajari matematika, ulet dan percaya diri dalam
penyelesaian masalah. Jadi, di dalam pembelajaran matematika siswa diharapkan
dapat memecahkan suatu permasalahan matematika setelah siswa memahami
konsepnya dalam pembelajaran.
Terdapat beberapa materi pembelajaran yang dipelajari pada mata pelajaran
matematika, khususnya kelas I SD yaitu mengenai materi bangun datar. Ali
(2011) mengungkapkan bahwa materi bangun datar pada SD kelas I mencakup
bentuk-bentuk bangun datar, diantaranya adalah segitiga, segiempat, dan
lingkaran. Bangun datar merupakan salah satu materi dalam matematika kajian
geometri. Budiarto (2000: 439) mengemukakan bahwa salah satu tujuan
mempelajari geometri yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis,
mengembangkan intuisi keruangan, menanamkan pengetahuan untuk materi yang
lain, dan dapat membaca serta menginterpretasikan argumen-argumen matematik.
Selain itu mempelajari geometri dapat membantu siswa mengasah kecerdasan
matematis logis dan ruang visual, apabila siswa memahami konsep bangun datar
dengan tepat, siswa akan terbantu dalam meningkatkan kecerdasan ruang visual.
Berdasarkan penjelasan di atas, mempelajari geometri sejak dini merupakan titik
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penting yang harus dilakukan, karena di dalam kehidupan siswa, siswa selalu
menjumpai masalah yang berkaitan dengan geometri.
Pada saat peneliti melaksanakan kegiatan Program Pengamatan Lingkungan
II (Probaling II), peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan pengamatan di
kelas I untuk melihat proses pembelajaran matematika pada pokok bahasan
bangun datar yang sedang berlangsung pada hari Senin, 13 April 2015 dan Jumat,
17 April 2015. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, guru cenderung
menggunakan metode tanya jawab, ceramah, dan penugasan dalam proses
pembelajaran, sehingga pembelajaran masih berpusat pada guru. Siswa kurang
bereksplorasi pada saat kegiatan pembelajaran. Masalah yang muncul adalah
siswa masih belum memahami dengan benar materi bangun datar. Masih banyak
ditemukan siswa yang mengalami miskonsepsi tentang materi bangun datar,
diantaranya adalah siswa tidak dapat mengetahui sifat-sifat lingkaran, kemudian
siswa juga tidak mengetahui ciri-ciri dasar bangun datar,

dan siswa tidak

mengetahui perbedaan bentuk-bentuk bangun datar. Pada saat proses kegiatan
pembelajaran,

guru

kurang

memaksimalkan

penggunaan

media

dalam

menjelaskan materi.
Berdasarkan gagasan di atas, peneliti berupaya untuk mengetahui
pemahaman siswa terhadap ciri-ciri dasar bangun datar dan perbedaan bentukbentuk bangun datar. Oleh karena itu, peneliti menyusun daftar pertanyaan yang
berkaitan dengan hal tersebut untuk dibagikan kepada siswa.
Dari hasil angket siswa yang dibagikan, peneliti mendapatkan hasil sebagai
berikut: sebanyak 62% siswa tidak mengetahui sifat dari lingkaran, 24% siswa
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tidak mengetahui ciri-ciri dasar segitiga. Peneliti juga membagikan angket untuk
guru. Berdasarkan angket yang dibagikan, guru menuliskan bahwa siswa masih
sulit mengidentifikasi nama-nama bangun datar, kemudian siswa juga masih sulit
membedakan bagian-bagian bangun datar. Berdasarkan hasil angket siswa,
kebanyakan dari siswa mengalami kesulitan pada saat mengidentifikasi lingkaran
dan bagian-bagian bangun datar.
Peneliti bersama teman-teman penelitian kolaboratif memberikan angket
kepada 11 guru kelas diantaranya guru kelas I, II, III, IV, dan V. Berdasarkan
angket yang diberikan kepada guru kelas I, guru menuliskan bahwa pembelajaran
geometri di dalam kelas hanya menggunakan metode ceramah dan demonstrasi
dan model pembelajaran jigsaw. Kemudian dari hasil angket 10 guru yang terdiri
dari guru kelas II, III, IV, dan IV, rata-rata guru menuliskan bahwa pembelajaran
geometri yang dilakukan juga menggunakan metode ceramah, diskusi, presentasi,
dan demonstrasi dalam proses pembelajaran, dan berdasarkan hasil tersebut guru
memerlukan contoh model pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami
konsep geometri.
Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti melihat adanya kebutuhan guru
dalam menerapkan model pembelajaran yang dapat memecahkan masalah
geometri, untuk mengatasi masalah tersebut peneliti mengembangkan produk
berupa

protoripe

perangkat

pembelajaran

geometri

berdasarkan

model

pembelajaran van Hiele. Untuk meningkatkan tahap berpikir yang lebih tinggi,
van Hiele menyatakan pembelajaran yang melibatkan lima fase atau langkah,
yaitu (a) fase informasi, (b) fase oientasi langsung, (c) fase penjelasan, (d) fase
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orientasi bebas, dan (e) fase integrasi. Dengan demikian, siswa dapat terbantu
untuk memiliki konsep yang benar tentang bangun datar.
Hal ini terbukti dari salah satu penelitian dari Lisa Sasmita, dkk (2012)
tentang pengaruh teori van Hiele dalam pembelajaran geometri terhadap hasil
belajar siswa kelas 5 SD yang dinyatakan berdasarkan deskripsi data hasil
penelitian, kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran geometri dengan model
pembelajaran van Hiele memiliki hasil belajar yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran geometri dengan
pembelajaran konvensional.
Jadi, dari hasil penelitian yang disebutkan menunjukkan bahwa teori van
Hiele mampu meningkatkan kemampuan berpikir siswa terhadap mata pelajaran
matematika tentang geometri pada materi bangun datar. Berdasarkan seluruh data
yang didapatkan dan dengan didukung oleh penelitian yang relevan, peneliti
menerapkan model pembelajaran van Hiele pada siswa kelas I SD N Ambarukmo
Yogyakarta sebagai salah satu model pembelajaran yang efektif untuk mengatasi
masalah miskonsepsi pada materi bangun datar. Dengan demikian, peneliti
memperoleh judul penelitian “Prototipe Perangkat Pembelajaran Geometri Materi
Bangun Datar Sederhana Berdasarkan Teori van Hiele untuk Siswa Kelas I
Sekolah Dasar”.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan
masalah yang telah diuraikan, masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai
berikut:
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1.2.1 Bagaimana proses pengembangan prototipe perangkat pembelajaran
geometri materi bangun datar berdasarkan teori van Hiele pada siswa kelas I
SD?
1.2.2 Bagaimana kualitas prototipe perangkat pembelajaran geometri berdasarkan
teori van Hiele dapat membantu siswa kelas I SD memahami konsep bangun
datar?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:
1.3.1 Menjelaskan proses pengembangan prototipe perangkat pembelajaran
geometri materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran
berdasarkan model pembelajaran van Hiele pada siswa kelas I SD.
1.3.2 Untuk mendeskripsikan kualitas prototipe perangkat pembelajaran geometri
berdasarkan model pembelajaran van Hiele pada siswa kelas I SD dalam
memahami konsep bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.

1.4 Manfaat Penelitian
Dengan dilakukan penelitian ini diharapkan akan diperoleh manfaat bagi
pihak-pihak sebagai beikut:
1.4.1 Bagi Peneliti
Sebagai peneliti mendapatkan pengetahuan baru dan pengalaman dalam
mengembangkan produk berdasarkan model pembelajaran van Hiele.
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1.4.2 Bagi Guru
Guru diharapkan mendapatkan pengetahuan dan wawasan baru dalam
membantu meningkatkan pemahaman siswa dalam menanamkan konsep geometri
materi bangun datar berdasarkan model pembelajaran van Hiele.
1.4.3 Bagi Siswa
Diharapkan siswa dapat memahami materi bangun datar secara mudah dan
tidak mengalami miskonsepsi mengenai geometri materi bangun datar dengan
penerapan prototipe buku ajar berdasarkan model pembelajaran van Hiele.

1.5 Spesifikasi Produk
Produk yang dikembangkan mengambil materi tentang bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran untuk siswa kelas I SD dengan menggunakan
model pembelajaran van Hiele. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan
meliputi tiga bagian, diantaranya adalah :
1.5.1 Bagian pertama
Bagian pertama merupakan pndahuluan untuk mengantarkan pembaca
prototipe mengenal dan memahami teori van Hiele. Bagian pertama terdiri dari
tiga sub judul diantaranya adalah:
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1.5.1.1 Kekhasan Tingkat Berpikir dalam Belajar Geometri Berdasarkan
Teori van Hiele
Kekhasan tingkat berpikir dalam belajar geometri berdasarkan teori van
Hiele memuat tentang penjelasan lima level dalam pemahaman ide-ide ruang van
Hiele. Kelima level tersebut adalah level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), level 2
(deduksi informal), level

3 (deduksi), dan level 4 (ketepatan). Peneliti

mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran berdasarkan tingkat berpikir
siswa kelas I yaitu level 0 (visualisasi).
1.5.1.2 Lima Fase dalam Teori van Hiele
Teori van Hiele memuat lima fase yang berurutan dalam pembelajaran.
Kelima fase tersebut adalah fase informasi, fase orientasi langsung, fase
penjelasan, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. Peneliti mengembangkan
prototipe

dengan

memperhatikan

lima

fase

van

Hiele

pada

setiap

pembelajarannya.
1.5.1.3 Penerapan Kelima Fase van Hiele dalam pembelajaran.
Penerapan kelima fase van Hiele dalam pembelajaran memuat tentang
uraian pembelajaran yang secara jelas menyertakan kegiatan yang dilakukan,
materi, media, soal, dan kunci jawaban. Selain itu pada setiap pembelajaran
menerapkan lima fase van Hiele dalam pembelajaran geometri materi bangun
datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
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1.5.2 Bagian Kedua
Bagian kedua berisi silabus dan RPP yang digunakan dalam pembelajaran
geometri bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
1.5.2.1 Silabus
Silabus yang digunakan adalah silabus kurikulum tingkat satuan pendidikan
(KTSP). Silabus disusun berbentuk tabel yang memuat standar kompetensi,
kompetensi dasar, indikator, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu, materi
pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar. Silabus memuat dua pembelajaran
dengan menunjukkan lima fase van Hiele dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Mata pelajaran yang terkait dalam pembelajaran ini adalah matematika dan SBK.
Format silabus yang dikembangkan dapat dilihat pada lampiran 6.1.
1.5.2.2 Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP yang disusun peneliti merupakan perpaduan antara KTSP dengan
model pembelajaran van Hiele, karena pada kegiatan pembelajaran yang disusun
mengacu pada lima fase van Hiele, sehingga pada setiap kegiatan pembelajaran
lebih menonjolkan lima fase van Hiele. Format RPP dapat dilihat pada lampiran
6.2.
1.5.3 Bagian 3: Lembar Kerja Siswa
Kegiatan belajar siswa yang ada di LKS ini memuat aktivitas individual
maupun dengan kelompok. LKS dalam prototipe ini juga disusun berdasarkan
dengan lima fase model pembelajaran van Hiele pada keseluruhan kegiatan
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pembelajaran yang diacukan pada setiap fase van Hiele. LKS berisi dua kegiatan
pembelajaran dengan memuat materi bangun datar segitiga, segiempat, dan
lingkaran.
1.6 Definisi Operasional
1.6.1 Prototipe Perangkat Pembelajaran
Perangkat pembelajaran dapat didefinisikan sebagai serangkaian alat yang
digunakan guru dan siswa sebagai pendorong dalam kegiatan pembelajaran.
Perangkat pembelajaran meliputi; Silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
(RPP), Lembar Kerja Siswa (LKS), Bahan Ajar, dan Penilaian. Perangkat
pembelajaran tersebut dilakukan secara berhubungan guna tercapai pembelajaran
yang diharapkan.
Prototipe

perangkat

pembelajaran

ini

disusun

berdasarkan

model

pembelajaran van Hiele. Seluruh komponen yang ada pada prototipe ini mengacu
pada lima fase van Hiele, dimana pada setiap fase tersebut terdapat kegiatan
pembelajaran yang sesuai dengan tingkat berpikir siswa.
1.6.2 Matematika
Matematika adalah pemelajaran atau pengkajian ilmu pasti yang berkaitan dengan
logika berpikir dan penalaran.
1.6.3 Pembelajaran Geometri
Geometri merupakan ilmu yang mempelajari tentang perwujudan suatu
benda secara kongkret menjadi abstrak dilihat dari bidang, pola, dan pengukuran.
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Geometri yang ada dalam prototipe ini merupakan bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran untuk siswa kelas I SD.
1.6.4 Lima Fase van Hiele
Model Pembelajaran van Hiele merupakan model pembelajaran digunakan
untuk mengetahui ataupun mengukur kemampuan berpikir siswa dalam
mempelajari geometri. Terdapat lima fase dalam tingkat berpikir geometri
menurut van Hiele, yaitu: (a) fase informasi, (b) fase orientasi langsung, (c) fase
penjelasan, (d) fase orientasi bebas, dan (e) fase integrasi.
1.6.5 Bangun Datar
Bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang dibatasi
oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi bangun
tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut. Prototipe ini
memuat tiga jenis bangun datar, yaitu segitiga, segiempat, dan lingkaran.
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BAB II
LANDASAN TEORI
Pada Bab II landasan teori akan dibahas mengenai 4 bagian yaitu kajian
pustaka, hasil penelitian yang relevan, kerangka berpikir, dan pertanyaan
penelitian.
2.1 Kajian Pustaka
2.1.1 Pembelajaran Matematika
Pembelajaran matematika tentunya sudah dikenal sejak masuk ke sekolah
dasar. Menurut Johnson & Rising (dalam Runtukahu, 2014: 28) matematika
adalah pengetahuan terstruktur, dimana sifat dan teori dibuat secara deduktif
berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak didefinisikan dan
berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan kebenarannya. Sejak
masuk ke Sekolah Dasar, matematika sudah diajarkan bahkan sebagai mata
pelajaran yang wajib, salah satunya adalah dalam pembelajaran geometri.
Belajar matematika tidak hanya menyangkut berhitung karena berhitung
berhubugan erat dengan geometri. Pengajaran geometri yang akan dikemukakan
akan menekankan pada penanaman dan pemahaman konsep geometri, Runtukahu
(2014: 150). Banyak sekali manfaat yang akan didapatkan jika siswa mampu
mempelajari geometri dengan benar. Kennedy (dalam Nur’aeni: 2010)
mengemukakan bahwa geometri dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis,
mengembangkan kemampuan memecahkan masalah dan pemberian alasan serta
dapat mendukung banyak topik lain dalam matematika.
Memasuki Sekolah Dasar, pembelajaraan mengenai geometri sudah
didapatkan oleh siswa. Siswa mempelajari geometri pada pokok materi bangun
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datar dan bangun ruang. Materi bangun datar yang dipelajari siswa kelas I SD
adalah segitiga, segiempat, dan lingkaran. Sedangkan untuk materi bangun ruang,
siswa mempelajari benda-benda berbentuk prisma, balok, tabung, kerucut, dan
bola. Siswa usia kelas I SD masih mempelajari geometri pada tingkat yang dasar.
Siswa belajar mengenai ciri-ciri dasar, bentuk-bentuk sederhana, dan juga sifatsifat sederhana dari bangun datar maupun bangun ruang.
2.1.1.1 Bangun datar sederhana
Bangun datar atau bangun dua dimensi adalah kurva tertutup sederhana
yang terletak pada bidang (Runtukahu, 2014: 153). Sedangkan menurut Djuwita
(2015: 3) bangun datar merupakan sebuah bangun berupa bidang datar yang
dibatasi oleh beberapa ruas garis. Jumlah dan model ruas garis yang membatasi
bangun tersebut menentukan nama dan bentuk bangun datar tersebut.
Bangun datar mempunyai bermacam-macam jenis, diantaranya adalah
segitiga, persegi, persegi panjang, jajar genjang, trapesium, layang-layang, belah
ketupat, dan lingkaran (2015: 3-28). Bangun datar yang dipelajari oleh siswa kelas
I SD adalah segitiga, segiempat, dan lingkaran. Adapun penjelasannya adalah
sebagai berikut:
2.1.1.1.1 Segitiga
Segitiga merupakan bangun datar yang terbentuk dari tiga sisi yang berupa
garis lurus dan memiliki tiga sudut. Adapun sifat dari segitiga adalah besar
jumlah sudut pada segitiga adalah 180 derajat. Segitiga mempunyai beberapa
bentuk, diantaranya adalah segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, segitiga sama
kaki, dan segitiga sembarang.
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2.1.1.1.2

Persegi

Persegi merupakan bangun datar dua dimensi yang dibentuk oleh empat
buah rusuk yang sama panjang dan memiliki empat buah sudut siku-siku. Sifatsifat persegi antara lain mempunyai 4 titik sudut, mempunyai 4 sudut siku-siku 90
derajat, mempunyai 2 diagonal yang sama panjang, mempunyai 4 simetri lipat,
dan mempunyai 4 simetri putar.
2.1.1.1.3

Persegi panjang

Persegi panjang merupakan bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari
dua pasang rusuk yang masing-masing sama panjang dan sejajar dengan
pasangannya, dan mempunyai empat buah sudut siku-siku. Adapun sifat-sifat
persegi panjang adalah sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar, sisi-sisi
persegi panjang saling tegak lurus, mempunyai 4 sudut siku-siku 90 derajat,
mempunyai 2 diagonal yang berpotongan di titik (O), mempunyai 2 simetri putar,
dan mempunyai 2 simetri lipat.
2.1.1.1.4

Jajar genjang

Jajar genjang merupakan bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari
dua pasang rusuk yang sama panjang dan sejajar serta memiliki dua pasang sudut
bukan siku-siku yang masing-masing sama besar dengan sudut di hadapannya.
Sifat-sifat dari jajar genjang adalah sisi yang berhadapan sejajar dan sama
panjang, dua sisi lainnya tidak saling tegak lurus, tidak memiliki simetri lipat dan
hanya 1 simetri putar, mempunyai 4 sudut, 2 sudut berpasangan, dan berhadapan
sama besar.
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2.1.1.1.5 Belah ketupat
Belah ketupat merupakan bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari
empat rusuk yang sama panjang dan memiliki dua pasang sudut bukan siku-siku
yang sama besar dengan sudut di hadapannya. Sifat-sifat dari belah ketupat adalah
mempunyai 2 simetri putar, mempunyai 2 simetri lipat, mempunyai 4 sisi yang
sama panjang, sisinya tidak tegak lurus, mempunyai sudut yang berhadapan sama
besar.
2.1.1.1.6

Layang-layang

Layang-layang merupakan bangun datar yang berbentuk segi empat yang
terbentuk dari segitiga sama kaki yang alasnya berimpitan. Sifat-sifat dari bangun
datar layang-layang adalah mempunyai 1 simetri lipat, tidak mempunyai simetri
putar, mempunyai 4 buah sudut, mempunyai 2 diagonal yang berbeda dan tegak
lurus.
2.1.1.1.7

Trapesium

Trapesium merupakan bangun segi empat yang memiliki sepasang sisi
berhadapan sejajar. Setiap pasang sudut yang sisinya sejajar adalah 180°.
Trapesium memiliki tiga jenis, yaitu trapesium sembarang, trapesium sama kaki,
dan trapesium siku-siku.
2.1.1.1.8

Lingkaran

Lingkaran adalah kurva tertutup sederhana beraturan dan membagi bidang
menjadi bagian luar serta bagian dalam. Bangun datar lingkaran memiliki 1 titik
pusat, jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat, lingkaran memiliki simetri
lipat dan simetri putar yang jumlahnya tidak terhingga.
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2.1.2 Teori Pembelajaran van Hiele
2.1.2.1 Sejarah singkat van Hiele sebagai salah satu tokoh matematika
Teori van Hiele dicetuskan oleh dua tokoh pendidikan matematika dari
Belanda, yaitu Pierre van Hiele dan isterinya yaitu Dina van Hiele. Kedua tokoh
tersebut mengungkapkan tentang proses perkembangan kognitif yang dilalui siswa
dalam mempelajari geometri (Mason, 2002:4). van Hiele telah mengadakan
penelitian di lapangan, melalui observasi dan tanya jawab, kemudian hasil
penelitiannya ditulis dalam desertasi pada tahun 1954. Penelitian yang dilakukan oleh
van Hiele melahirkan beberapa kesimpulan mengenai tahap-tahap perkembangan
kognitif anak dalam memahami geometri. Penelitian tersebut mereka selesaikan
bersama di Universitas Utrecht. Sejak Dina van Hiele meninggal tak lama setelah

menyelesaikan disertasinya, Pierre van Hiele kemudian mengklarifikasi,
mengubah, dan memajukan teorinya.
Teori van Hiele sudah diakui secara internasional dan memberikan
pengaruh yang kuat dalam pembelajaran geometri di sekolah. Uni Soviet dan
Amerika Serikat adalah contoh negara yang telah mengubah kurikulum geometri
berdasar pada teori van Hiele. Uni Soviet melakukan perubahan kurikulum
menjadi sesuai dengan teori van Hiele pada tahun 1960-an, sedangkan di Amerika
Serikat pengaruh teori van Hiele mulai terasa sekitar permulaan tahun 1970-an.
Sejak tahun 1980-an, terjadi peningkatan minat penelitian yang memusatkan pada
teori van Hiele (Crowley, 1987: 1). Penelitian-penelitian yang telah dilakukan
tersebut membuktikan bahwa penerapan teori van Hiele memberikan dampak
yang positif dalam pembelajaran geometri.
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2.1.2.2 Tahapan berpikir van Hiele
Teori van Hiele menyatakan bahwa dalam mempelajari geometri,
seseorang akan mengalami lima tahap perkembangan dalam berpikir juga lima
tingkat

dari

pemahaman

ide-ide

ruang.

Setiap

tahap

atau

tingkatan

menggambarkan proses pemikiran yang diterapkan dalam konteks geometri.
Tahapan-tahapan tersebut menjelaskan tentang bagaimana cara berpikir dan jenis
ide-ide geometri yang dipikirkan. Lima tahap perkembangan geometri menurut
van Hiele adalah tahap visualisasi, tahap analisis, tahap deduksi formal, tahap
deduksi, dan tahap ketepatan yang akan dijelaskan sebagai berikut:
Level 0: (Visualisasi)
Siswa pada tahap ini mengenal dan memberikan nama bentuk-bentuk
berdasarkan pada karakteristik luas dan tampilan dari bentuk-bentuk tersebut.
Siswa mampu mengukur bahkan mengetahui tentang sifat-sifat bentuk, tetapi
sifat-sifat tersebut tak terpisahkan dari wujud yang sebenarnya. Siswa pada tahap
ini belajar dari bentuk-bentuk yang dapat diamati, dirasakan, dibentuk,
dipisahkan, atau digunakan dengan beberapa cara. Tujuan umum yaitu menelusuri
bagaimana bentuk-bentuk serupa atau berbeda, serta menerapkan ide-ide ini untuk
membuat berbagai kelompok dari bentuk-bentuk. Siswa sudah mampu
mengelompokkan bentuk-bentuk serupa.
Level 1: Analisis
Objek-objek pemikiran pada level 1 berupa kelompok-kelompok bentuk
bukan bentu-bentuk individual. Siswa pada tingkat analisis dapat menyatakan
semua bentuk dalam golongan selain bentuk satuannya. Siswa juga mulai
mengerti bahwa kumpulan bentuk tergolong serupa berdasarkan sifat/ciri-cirinya.
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Siswa yang berada pada level 1 akan dapat menyebutkan sifat-sifat dari bujur
sangkar, persegi panjang, dan jajaran genjang tetapi belum menyadari bahwa ada
yang merupakan bagian dari yang lain, bahwa semua bujur sangkar adalah persegi
panjang, bahwa semua persegi panjang adalah jajaran genjang. Hasil pemikiran
pada tingkat 1 adalah sifat-sifat dari bentuk.
Level 2: Deduksi Informal
Objek pemikiran pada tingkat 2 adalah sifat-sifat dari bentuk. Siswa pada
tingkat 2 akan dapat mengikuti dan mengapresiasi pendapat-pendapat informal,
deduktif tentang bentuk dan sifat-sifatnya. Hasil pemikiran pada level 2 adalah
hubungan diantara sifat-sifat obyek geometri.
Level 3: Deduksi
Objek pemikiran pada tingkat 3 berupa hubungan diantara sifat-sifat objek
geometri. Siswa pada tingkat ini mampu bekerja dengan pernyataan-pernyataan
abstrak tentang sifat-sifat geometris dan membuat kesimpulan lebih berdasarkan
pada logika daripada naluri. Seorang siswa tingak 3 dapat dengan jelas mengamati
bahwa garis diagonal dari sebuah persegi panjang saling berpotongan,
sebagaimana siswa pada tingkat yang lebih rendah pun dapat melakukannya.
Level 4: Ketepatan (Rigor)
Objek-objek pemikiran pada tingkat 4 berupa sistem-sistem deduktif dasar
dari geometri. Tingkat teratas dalam tingkatan Van Hiele, objek-objek perhatian
adalah sistem dasarnya sendiri, bukan hanya penyimpulannya dalam sistem.
Secara umum ini adalah tingkatan mahasiswa jurusan matematika yang
mempelajari geometri sebagai cabang dari ilmu matematika. Hasil pemikiran dari
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tingkat 4 berupa perbandingan dan perbedaan diantara berbagai sistem-sistem
geometri dasar.
Pada penelitian ini, peneliti mengembangkan prototipe berdasarkan
tingkatan berpikir siswa kelas I SD, yaitu level 0 atau visualisasi, karena pada
tahap ini siswa baru mengenali benda-benda yang memuat unsur geometri
berdasarkan pengamatan ataupun merasakan benda tersebut.
2.1.2.3 Fase-fase van Hiele
Pembelajaran van Hiele mempunyai fase-fase yang terstruktur yang
memperhatikan tingkatan dan level berpikir siswa. Terdapat lima fase dalam
pembelajaran van Hiele, diantaranya adalah fase informasi, fase orientasi, fase
penjelasan, fase orientasi bebas, dan fase integrasi. Fase-fase tersebut dijelaskan
sebagai berikut:
a. Fase informasi
Fase informasi merupakan tahapan pertama kali dalam pembelajaran van
Hiele. Fase ini menekankan kegiatan siswa untuk menggali informasi mengenai
materi. Tujuan dari fase ini adalah untuk mengetahui dan mempelajari
pengetahuan siswa terhadap materi yang disampaikan.
b. Fase orientasi langsung
Fase orientasi langsung merupakan tahapan kedua dalam teori van Hiele.
Pada fase ini siswa ditekankan untuk lebih aktif dalam memecahkan masalah yang
dihadapi. Siswa dapat mempelajari materi menggunakan media yang disiapkan
oleh guru. Fase ini dapat memotivasi siswa dalam bereksplorasi menemukan
konsep-konsep dalam geometri.
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c. Fase penjelasan
Fase penjelasan merupakan tahapan ketiga dalam teori van Hiele. Fase ini
dapat melatih siswa untuk menjelaskan hasil pengamatan atau eksplorasi yang
sudah dilakukan siswa. Siswa akan lebih mudah dalam mempelajari dan
memecahkan masalah melalui fase penjelasan ini.
d. Fase orientasi bebas
Fase orientasi bebas menekankan kepada siswa dalam menghadapi tugastugas ataupun masalah yang lebh kompleks untuk diselesaikan. Pada fase ini
siswa akan menemukan cara dalam memecahkan masalah berdasarkan
pengalaman siswa.
e. Fase integrasi
Fase integrasi ini merupakan tahapan terakhir dalam pembelajaran
menggunakan teori van Hiele. Pada fase ini siswa akan ditinjau kembali mengenai
materi yang sudah dipelajari. Pada kegiatan ini guru dapat membantu dalam
meringkas atau meninjau kembali materi yang dipelajari untuk membantu
menguatkan pemahaman siswa.

2.1.2.4 Karakteristik model pembelajaran van Hiele
Model pembelajaran van Hiele memiliki karakteristik dalam pemecahan
masalah geometri. model pembelajaran ini mempunyai tingkatan-tingkatan
berpikir yang membantu memecahkan masalah geometri. terdapat lima tingkatan
yang akan membedakan level seseorang, yaitu: level 0, level 1, level 2, level 3,
dan level 4. Supaya seseorang dapat mencapai level tertinggi harus bisa
menguasai level tingkatan tersebut.
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Pembelajaran dengan model van Hiele melatih siswa untuk memecahkan
masalah geometri pada setiap fase-fase yang dilalui. Pada setiap keiatan
pembelajaran terdapat fase-fase dimana siswa akan memahami konsep geometri
karena pembelajaran ini juga memuat kontekstual sehingga memudahkan siswa
memahami konsep dan materi.

2.1.3 Pengertian Pendekatan Konteksual
Pembelajaran kontekstual (Contextual teaching and learning-CTL)
menurut Nurhadi (dalam Sugiyanto:2010) merupakan konsep belajar yang
mendorong guru untuk menghubungkan antara materi dan yang diajarkan dan
situasi di dunia nyata siswa. Selain itu pembelajaran kontekstual juga membuat
hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapannya dalam
kehidupan mereka sendiri-sendiri.
Pengetahuan dan keterampilan siswa diperoleh dari usaha siswa
mengonststruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru ketika ia belajar,
sedangkan menurut Johnson (dalam Sugiyanto: 2010) CTL adalah sebuah proses
pendidikan yang bertujuan menolong siswa melihat makna di dalam materi
akademik yang mereka pelajari dengan cara menghubungkan subjek-subjek
akademik dengan konteks dalam kehidupan keseharian mereka.
Model pembelajaran kontekstual mempunyai hubungan yang erat dengan
model pembelajaran van Hiele. Kedua model pembelajaran ini mempunyai
kesamaan dalam menerapkan pembelajaran yang menghubungkan situasi atau
keadaan dunia nyata siswa dengan materi yang diajarkan. Pada setiap fase-fase
yang ada pada pembelajaran dengan model van Hiele meningkatkan kognitif
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siswa dan membangun pengetahuan baru siswa berdasarkan pengalaman. Dalam
hal ini siswa akan lebih menerima materi dan memahaminya dengan baik karena
berhubungan dengan konteks dan pengalaman sendiri.

2.1.4 Teori Inteligensi Ganda Howard Gardner
Teori inteligensi ganda atau multiple intelligences dikembangkan oleh
seorang ahli psikologi perkembangan dan profesor pendidikan dari Graduate
School of Education, Harvard University yaitu Howard Gardner. Gardner (dalam
Suparno: 2003: 17) mendefinisikan intelegensi sebagai kemampuan untuk
memecahkan peersoalan dan menghasilkan produk dalam suatu seing yang
bermacam-macam dan dalam situasi yang nyata (1983;1993), dengan kata lain
intelegensi bukan hanya kemampuan seseorang untuk menjawab suatu tes IQ
dalam kamar tertutup yang lepas dari lingkungannya, melainkan memuat
kemampuan untuk memecahkan masalah atau persoalan yang nyata dalam situasi
yang bermacam-macam.
Gardner

(dalam

Suparno:

2003:

21-22)

mengemukakan

bahwa

kemampuan disebut inteligensi apabila seseorang menunjukkan suatu kemahiran
dan keterampilan dalam memecahkan persoalan dan kesulitan yang ditemukan
dalam kehidupan. Pada awal penelitiannya, Gardner mengumpulkan ada banyak
sekali kemampuan manusia yang bisa dimasukkan dalam pengertian intelegensi.
Saat ini, Gardner mencetuskan ada sembilan inteligensi yang diterima, namun
pada penelitian ini, terdapat dua kecerdasan ganda yaitu:
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1. Inteligensi matematis-logis (logical-matematical intelligence).
Inteligensi ini adalah kemampuan yang berkaitan dengan penggunaan
bilangan dan logika secara efektif. Anak yang memiliki inteligensi ini sangat
mudah untuk membuat klasifikasi dan kategorisasi dalam pemikiran serta cara
mereka bekerja. Bila menghadapi suatu persoalan, anak terlebih dahulu akan
menganalisisnya secara sistematis, kemudian mengambil langkah untuk
memecahkannya.
2. Inteligensi ruang-visual (spatial intelligence)
Inteligensi ini adalah kemampuan untuk menangkap dunia ruang-visual
secara tepat. Termasuk di dalamnya adalah kemampuan unuk mengeal bentuk dan
benda secara tepat. Selain itu juga mengenal memiliki kepekaan terhadap
keseimbangan, relasi, warna, garis, bentuk, dan ruang. Anak yang berinteligensi
ruang-visual yang baik dapat dengan mudah belajar ilmu ukur ruang, mudah
menentukan letak suatu benda yang berada dalam ruangan dan dapat
membayangkan suatu bentuk secara benar.
Berdasarkan teori di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa terdapat dua
inteligensi ganda. Setiap inteligensi memiliki kemampuan masing-masing
sehingga setiap anak yang mempunyai salah satu/beberapa inteligensi mempunyai
karakteristik yang berbeda-beda. Berdasarkan teori inteligensi ganda menurut
Howard Gardner, mempelajari geometri dapat meningkatkan kecerdasan sembilan
inteligensi ganda, namun terdapat dua inteligensi yang lebih mendominasi dalam
penelitian

ini

yaitu

inteligensi

matematis-logis

dan

inteligensi

ruang.

Pembelajaran geometri materi bangun datar berkaitan dengan kedua inteligensi
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tersebut, karena siswa belajar dalam membayangkan benda-benda keruangan dan
mengembangkan pola logika siswa.
2.2 Penelitian yang Relevan
2.2.1 Penelitian tentang Pembelajaran Berdasarkan Teori van Hiele
Peneliti menjabarkan 3 penelitian yang sudah pernah dilakukan
sebelumnya tentang pembelajaran berbasis van Hiele guna mendukung penelitian
ini.
Penelitian yang pertama dilakukan oleh Priskilayuni, dkk pada tahun 2012
dengan judul penelitian “Pengaruh Model Pembelajaran van Hiele Terhadap
Pemahaman Konsep Geometri pada Mata Pelajaran Matematika Siswa Kelas V
SD di Desa Panji Anom”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui
pengaruh penggunaan model pembelajaran van Hiele terhadap pemahaman
konsep geometri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan rata-rata pemahaman
konsep geometri baik pada kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol.
Namun, pada kelompok kontrol tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
Pada kelompok eksperimen, mean pemahaman konsep geometri pada saat pre test
sebesar 29,21 yang berarti berada pada katagori sedang, kemudian saat post test
meningkat menjadi 55,44 yang berarti berada pada katagori sangat tinggi.
Sementara pada kelompok kontrol, mean pemahaman konsep geometri pada saat
pre test sebesar 31,38 yang berarti berada pada katagori sedang, dan mengalami
peningkatan pada saat post test menjadi 43,96 yang berarti berada pada katagori
tinggi. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh bahwa penggunaan model
pembelajaran van Hiele dapat meningkatkan pemahaman siswa.
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Penelitian yang kedua dilakukan oleh Sasmita, dkk pada tahun 2012
dengan judul “Pengaruh Teori van Hiele dalam Pembelajaran Geometri Terhadap
Hasil Belajar Siswa Kelas V SD di Desa Sinabun”. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan teori van Hiele terhadap hasil
belajar siswa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksperimen semu. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan
dalam pembelajaran

geometri

antara

kelompok

siswa

yang mengikuti

pembelajaran geometri dengan teori van Hiele dan dengan kelompok siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional. Rata-rata hasil belajar menunjukkan
bahwa kelompok siswa yang mengikuti pembelajaran geometri dengan teori Van
Hiele yaitu 42,48 lebih besar dari pada rata-rata hasil belajar kelompok siswa yang
mengikuti pembelajaran konvensional dengan rata-rata 32,77.
Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Khusnul Safrina, dkk pada tahun
2014 dengan judul penelitian “Peningkatan Kemampuan Pemecahan Masalah
Geometri melalui Pembelajaran Kooperatif Berbasis Teori Van Hiele”. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam
memecahkan masalah mengenai geometri. Penelitian ini menggunakan jenis
penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode quasi eksperimen. Penelitian
ini dilakukan dengan menerapkan pembelajaran kooperatif berbasis teori van
Hiele pada salah satu kelas, sementara satu kelas yang lain dijadikan sebagai
pembanding terhadap tingkat berpikir siswa dalam geometri. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan dalam pemecahanan
masalah geometri. Siswa dengan menggunakan pembelajaran kooperatif berbasis
teori van Hiele lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran konvensional.
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Penelitian yang keempat dilakukan oleh Kusumawati pada tahun 2015
dengan judul “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Geometri Materi
Lingkaran Berdasarkan Teori van Hiele untuk Siswa Kelas V Sekolah Dasar”.
Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan perangkat pembelajaran, untuk
menghasilkan perangkat pembelajaran geometri, dan untuk mengetahui hasil
implementasi perangkat pembelajaran geometri materi lingkaran berdasarkan teori
van Hiele untuk siswa kelas V sekolah dasar. Berdasarkan hasil penelitian
diketahui bahwa prestasi siswa yang diperoleh setelah mengunakan teori van
Hiele lebih tinggi dibandingkan sebelum menggunakan teori van Hiele.
Keempat penelitian diatas memiliki kesamaan tentang penggunaan model
pembelajaran dengan teori van Hiele. Penelitian tersebut relevan dengan
penelitian pengembangan ini karena memiliki kesamaan dalam penggunaan model
pembelajaran. Penelitian ini membahas tentang pemahaman geometri. Selain itu,
penelitian ini juga memuat langkah-langkah pembelajaran dengan teori dari van
Hiele.
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2.2.2 Peta Konsep Hasil Penelitian yang Relevan

Priskilayuni, dkk (2012)

Sasmita, dkk (2012)

Model pembelajaran van
Hiele meningkatkan
pemahaman geometri siswa
kelas V SD di Desa Panji
Anom

Hasil belajar siswa kelas V SD
yang mengikuti pembelajaran
geometri menggunakan teori
van Hiele lebih baik daripada
hasil belajar siswa yang
menggunakan pembelajaran
konvensional

Safrina, dkk (2014)

Kusumawati (2015)

Pembelajaran kooperatif
berdasarkan teori van Hiele
meningkatkan kemampuan
memecahkan masalah
geometri

Materi lingkaran berdasarkan
teori van Hiele meningkatkan
prestasi siswa kelas V SD

Yang akan diteliti:
Arifin, Muhamad (2016)
Pengembangan Perangkat Pembelajaran
Geometri Materi Bangun Datar untuk
Siswa Kelas I SD
Bagan 2.1 Peta Konsep Hasil Penelitian yang Relevan
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2.3 Kerangka Berpikir
Penelitian Priskilayuni, dkk (2012) menginspirasi peneliti bahwa model
pembeljaran van Hiele dapat meningkatkan pemahaman geometri siswa kelas V
SD di Desa Panji Anom. Bahkan menurut penelitian Sasmita , dkk (2012) hasil
belajar siswa kelas V SD yang mengikuti pembelajaran geometri menggunakan
teori van Hiele lebih baik daripada hasil belajar siswa yang menggunakan
pembelajaran

konvensional.

Selain

itu,

model

pembelajaran

kooperatif

berdasarkan teori van Hiele menurut Safrina, dkk (2012) mampu meningkatkan
kemampuan memecahkan masalah geometri. Hal ini juga tidak jauh berbeda dari
penelitian Kusumawati (2015) yang menyatakan bahwa materi lingkaran
berdasarkan teori van Hiele meningkatkan prestasi siswa kelas V SD.
Keempat

penelitian

tersebut

menjadi

acuan

peneliti

untuk

mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran dengan menggunakan model pembelajaran van
Hiele. Ada 2 perangkat pembelajaran yang peneliti kembangkan, yaitu tentang
materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Prototipe perangkat pembelajaran tersebut peneliti kembangkan untuk
menjawab permasalahan 28 siswa di SD N Ambarukmo yang belum memahami
bentuk-bentuk bangun datar. Selain itu, prototipe perngkat pembelajaran tersebut
peneliti kembangkan untuk menjawab kebutuhan guru yang memerlukan satu
contoh model pembelajaran yang dapat membantu siswa memahami geometri
materi bangun datar.
Prototipe

perangkat

pembelajaran

peneliti

kembangkan

dengan

memperhatikan tingkat berpikir geometri siswa kelas I SD, yaitu level 0 atau
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visualisasi. Tujuannya adalah supaya siswa memahami dengan tepat tentang
bentuk-bentuk bangun datar. Hal tersebut menjadi acuan peneliti dalam menyusun
RPP menggunakan lima fase model pembelajaran van Hiele yaitu fase informasi,
fase orientasi langsung, fase penjelasan, fase orientasi bebas, dan fase integrasi.
Perangkat pembelajaran berdasarkan model pembelajaran van Hiele akan
memudahkan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan geometri.

2.4 Pertanyaan penelitian
Berdasakan teori di atas, maka dapat diperoleh beberapa pertanyaan
penelitian sebagai berikut:
2.4.1

Bagaimana prosedur pengembangan prototipe perangkat pembelajaran

geometri materi bangun datar berdasarkan teori van Hiele pada siswa kelas I
Sekolah Dasar ?
2.4.2

Bagaimana kualitas prototipe perangkat pembelajaran geometri materi

bangun datar berdasarkan teori van Hiele pada siswa kelas I Sekolah Dasar yang
dikembangkan menurut pakar ahli dan guru?
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BAB III
METODE PENELITIAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai jenis penelitian, setting penelitian,
rancangan penelitian, prosedur pengembangan, instrumen penelitian, teknik
pengumpulan data, teknik analisis data, dan jadwal penelitian.
3.1 Jenis Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan prototipe perangkat
pembelajaran geometri berdasarkan model pembelajaran van Hiele materi bangun
datar segitiga, segiempat, dan lingkaran untuk siswa kelas I SD. Jenis penelitian
yang digunakan adalah dengan metode penelitian dan pengembangan atau disebut
dengan R&D (Research and Development).
Sugiyono (2012: 207) berpendapat bahwa metode penelitian Research and
Development adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan
produk tertentu, dan menguji keefektifan produk tersebut. Metode ini bersifat
analisis kebutuhan, untuk menguji keefektifaan produk memerlukan penelitian
untuk menguji keefektifannya, supaya produk dapat berfungsi di masyarakat luas.
Pengelitian ini mengembangkan prototipe perangkat pembelajaran geometri
materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran dengan memadukan model
pembelajaran van Hiele untuk siswa Sekolah Dasar kelas I. Penelitian dan
pengembangan ini menghasilkan produk yang sebelumnya sudah dilakukan
analisis kebutuhan. Hasil akhir yang didapat dari penelitian pengembangan ini
adalah produk yang diperoleh dari proses Ujicoba.
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3.2 Seting Penelitian
3.2.1 Tempat Penelitian
Tempat yang digunakan untuk penelitian adalah SD Negeri Ambarukmo
yang beralamat di Ambarukmo, Caturtunggal, Depok, Sleman, 55281.
3.2.2 Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2014 hingga Februari 2015. Tahap
pelaksanaan penelitian dideskripsikan pada jadwal penelitian.
3.2.3 Subjek penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas I SD N Ambarukmo. Jumlah
dari siswa di kelas ini adalah 31 siswa.
3.2.4 Objek penelitian
Objek penelitian berupa pengembangan produk berdasarkan model
pembelajaran van Hiele pada mata pelajaran matematika materi bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran.

31

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

3.3 Rancangan Penelitian
Menurut Sugiyono (2012: 298) penelitian dan pengembangan diuraikan
dalam 10 langkah sebagai berikut:

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Ujicoba
Pemakaian

Revisi Produk

Ujicoba
Produk

Revisi Desain

Revisi Produk

Gambar

3.1

Produksi Masal

Langkah-langkah

penelitian

pengembangan

menurut

Sugiyono

3.3.1 Potensi dan Masalah
Suatu penelitian bermula dari adanya potensi dan masalah. Potensi bisa
dikatakan sebagai segala sesuatu yang bila didayagunakan akan memiliki nilai
tambah. Masalah merupakan penyimpangan antara yang diharapkan dengan yang
terjadi. Potensi dan masalah yang dikemukakan dalam penelitian harus
ditunjukkan dengan data empirik. Pada penelitian ini potensi dan masalah
diperoleh dari observasi, amgket, dan tes prestasi.
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3.3.2 Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah lanjutan dari potensi dan masalah
yang ditemukan. Peneliti akan mengumpulkan data mapun informasi yang sudah
didapatkan untuk menentukan langkah dalam menemukan solusi dari masalah. Di
dalam penelitian ini data atupun informasi dapat berupa miskonsepsi dalam
mempelajari suatu materi.
3.3.3 Desain Produk
Desain produk dalam penelitian dan pengembangan akan disusun
berdasarkan spesifikasi dan kebutuhan dari suatu masalah yang akan dipecahkan.
Dalam penelitian ini produk yang dihasilkan berupa prototipe perangkat
pembelajaran geometri materi bangun datar berdasarkan teori van Hiele.
3.3.4 Validasi desain
Validasi desain merupakan proses kegiatan untuk menilai rancangan
produk. Tujuan dilakukan validasi desain adalah untuk memperbaiki kelemahan
produk supaya lebih bermutu. Validasi produk dapat dilakukan dengan cara
menghadirkan beberapa pakar atau tenaga ahli yang sudah berpengalaman di
bidangnya untuk menilai produk yang dirancang.
3.3.5 Revisi Desain
Produk akan diketahui kelemahannya jika sudah dilakukan validasi desain.
Kelemahan produk tersebut kemudian diperbaiki oleh peneliti dengan tujuan
produk akan lebih bermutu.
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3.3.6 Ujicoba Produk
Peneliti melakukan ujicoba produk setelelah produk diperbaiki, hal ini
dilakukan supaya peneliti dapat mengetahui keefektifan produk tersebut. Pada
penelitian ini produk diujikan pada objek terbatas.
3.3.7 Revisi Produk
Revisi produk akan terus dilakukan jika terdapat kelemahan dalam produk
tersebut. Tujuan dilakukan revisi produk adalah supaya produk yang dihasilkan
dapat digunakan dengan maksimal.
3.3.8 Ujicoba Pemakaian
Setelah dilakukan revisi produk, mungkin akan ditemukan lagi sedikit
kelemahan

sehingga

harus

dilakukan

revisi

produk

kembali.

Dalam

pengoperasiannya, tetap harus dinilai kekurangan ataupun hambatan yang muncul
guna untuk perbaikan yang lebih lanjut.
3.3.9 Revisi Produk
Pada saat uji pemakaian sebelumnya, peneliti diharapkan sudah megevaluasi
kinerja produk yang akan dikembangkan. Revisi produk kali ini dilakukan apabila
pada saat uji pemakaian masih terdapat kekurangan maupun kelemahan dari
produk.
3.3.10 Produksi Masal
Produksi produk secara masal akan dilakukan apabila produk benar
dikatankan layak, efektif, dan bermutu. Produksi secara masal bisa diterapkan
pada pembelajaran selanjutnya.
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3.4 Prosedur Pengembangan
Prosedur pengembangan prototipe perangkat pembelajaran yang dilakukan
oleh peneliti adalah hasil modifikasi dari prosedur menurut Sugiyono, tahap
pengembangan produk yang dilakukan hanya sampai tahap revisi produk.
Prosedur pengembangan yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

Potensi dan
Masalah

Pengumpulan
Data

Desain
Produk

Validasi
Desain

Ujicoba
Produk

Revisi Desain

Gambar 3.2 Prosedur Pengembangan dengan Modifikasi
Peneliti melakukan langkah-langkah pengembangan prototipe perangkat
pembelajaran sebagai berikut:
3.4.1 Potensi dan masalah
Langkah awal yang dilakukan peneliti pada tahap ini adalah mencari potensi
dan masalah yang ada di SD Negeri Ambarukmo dengan analisis kebutuhan.
Analisis kebutuhan dilakukan oleh peneliti dengan melakukan observasi
pembelajaran matematika mengenai materi bangun datar di kelas 1.
3.4.2 Pengumpulan data
Langkah selanjutnya setelah peneliti menemukan potensi dan masalah
adalah mengumpulkan data. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan
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membagikan angket pra-penelitian kepada guru kelas 2 di SD N Ambarukmo.
Peneliti juga membagikan angket kepada siswa kelas 2, peneliti memilih kelas 2
karena sudah mendapatkan materi pada saat kelas 1 semester genap. Data yang
peneliti dapatkan akan digunakan peneliti guna mengetahui kesulitan yang dialami
oleh siswa dalam mempelajari geometri dan juga dapat dijadikan sebagai acuan
peneliti dalam membuat perangkat pembelajaran geometri berdasarkan teori van
Hiele. Selain itu, peneliti mencari sumber-sumber yang bisa digunakan sebagai
acuan untuk mendapatkan solusi dalam mendesain produk guna mengatasi potensi
dan masalah.
3.4.3 Desain produk
Setelah melakukan analisis kebutuhan dan pengumpulan data, langkah
selanjutnya adalah pembuatan desain produk yang akan dikembangkan sesuai
dengan masalah dan kebutuhan guru dan siswa. Prototipe terdiri dari 3 bagian.
Bagian pertama: a) tentang kekhasan tingkat berpikir dalam belajar geometri
berdasarkan van Hiele, b) lima fase dalam pembelajaran van Hiele, c) proses
pembelajaran menggunakan van Hiele. Bagian kedua berisi silabus dan 2 RPP
tentang materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. Bagian ketiga
berisi LKS untuk pembelajaran 1 dan 2 materi segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Kemudian perangkat pembelajaran ini memuat lima fase van Hiele pada setiap
langkah pembelajarannya.
3.4.4 Validasi desain
Produk yang sudah didesain, kemudian divalidasi oleh dosen dan guru
kelas. Peneliti menunjukkan produk yang sudah didesain kepada 1 dosen dan 1

36

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

guru untuk divalidasi. Validasi desain dilakukan dengan memberikan skor pada
lembar validasi yang memuat pertanyaan tentang produk.Tujuan dilakukan
validasi desain adalah untuk memperoleh kritik maupun saran terhadap produk
yang didesain supaya produk lebih layak untuk diaplikasikan.
3.4.5 Revisi desain
Revisi desain dilakukan guna memperbaiki produk yang sudah diketahui
kelemahan dan kekurangannya yang telah divalidasi oleh dosen dan guru. Produk
yang direvisi meliputi tiga bagian dalam prototipe perangkat pembelajaran yaitu
proses pembelajaran dengan menggunakan model van Hiele, RPP dan Silabus,
dan LKS. Tujuan revisi desain adalah untuk memperbaiki produk supaya lebih
bermutu dan berkualitas.
3.4.6 Ujicoba produk
Setelah peneliti melakukan revisi desain, tahap selanjutnya adalah Ujicoba
produk. Peneliti melakukan Ujicoba produk di SD N Ambarukmo. Tujuan dari uji
produk adalah supaya peneliti mengetahui kelayakan perangkat pembelajaran
tersebut layak untuk digunakan atau tidak.

3.5 Instrumen Penelitian
Instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah lembar observasi,
angket pra-penelitian, lembar validasi angket pra-penelitian, lembar validasi
produk, dan instrumen tes fase van Hiele.

37

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

3.5.1 Lembar observasi
Lembar observasi digunakan pada saat peneliti melakukan pengamatan
ketika guru mengajar di kelas. Tujuan peneliti menggunakan lembar observasi
adalah supaya peneliti

miliki

pedoman dalam melakukan pengamatan

pembelajaran yang berlangsung, selain itu untuk mengetahui cara guru
mengajarkan materi bangun datar dan aktivitas siswa dalam pembelajaran. Kisikisi lembar observasi yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Kisi-kisi lembar observasi
No

Aspek

Pernyataan

1.

Media yang digunakan

Penggunaan media dalam pembelajaran

2.

Metode yang diterapkan

Penerapan metode pembelajaran tertentu
untuk membantu siswa dalam memahami
materi.

3.

Model yang diterapkan

Penerapan model pembelajaran tertentu
untuk membantu siswa dalam memahami
materi.

4.

Kesulitan siswa

Kesulitan yang sering muncul pada siswa.

3.5.2 Angket pra-penelitian
Angket untuk guru diberikan kepada guru dan siswa. Angket pra-penelitian
yang diberikan kepada guru dan siswa adalah sebagai berikut:
3.5.2.1 Angket pra-penelitian untuk guru
Angket pra-penelitian untuk guru diberikan kepada 1 guru kelas 2. Tujuan
diberikan angket untuk guru adalah supaya peneliti mengetahui cara mengajar
ataupun permasalahan guru dalam mengajarkan materi geometri. Kisi-sisi lembar
kuesioner pra-penelitian untuk guru dapat dilihat sebagai berikut:
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Tabel 3.2 Kisi-kisi angket pra-penelitian untuk guru
Aspek
1.

Cara guru
mengajarkan bentukbentuk bangun datar
kepada siswa:
a. Segitiga
b. Segiempat
c. Lingkaran

No
Soal

Pertanyaan
1.

2.

3.

4.

5.
2.

Cara guru
mengajarkan ciriciri dasar bangun
datar:
a. Segitiga
b. Segiempat
c. Lingkaran

6.

7.

8.

9.

10.
3.

Cara guru
mengajarkan
perbedaan bentukbentuk bangun
datar :
a. Segitiga
b. Segiempat
c. Lingkaran

11.

12.

13.

14.

15.

Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami bentuk-bentuk
bangun datar (segitiga, segiempat, dan lingkaran) ?
Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami bentukbentuk bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk mengajarkan bentuk-bentuk bangun
datar?
Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi pengenalan bentuk bangun datar (segitiga,
segiempat, lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari bentuk-bentuk bangun datar?
Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami ciri-ciri dasar
yang ada pada bangun datar?
Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami ciri-ciri
dasar yang ada pada bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami ciri-ciri
dasar yang ada pada bangun datar?
Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi bangun datar (ciri-ciri segitiga, segiempat,
lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari ciri-ciri dasar bangun datar?
Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami perbedaan
bentuk yang ada pada bangun datar?
Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada bangun datar?
Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi bangun datar (perbedaan segitiga, segiempat,
lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari perbedaan bentuk bangun datar?

Saran atau Komentar:
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3.5.2.2 Angket pra-penelitian untuk siswa
Angket pra-penelitian diberikan kepada siswa kelas 2. Tujuannya adalah
supaya peneliti dapat megetahui kesulitan yang dialami oleh siswa dalam
memahami geometri materi bangun datar sederhana. Kisi-kisi lembar angket prapenelitian yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3 Kisi-kisi angket pra-penelitian untuk siswa
Nomor
No

Aspek

Skor (pernyataan)
item

1.

Manfaat mempelajari geometri bagi
anak :
1.

Bentuk-bentuk bangun datar:

1. Mengetahui

bentuk
bangun datar Segitiga.

a. Segitiga

2. Mengetahui
b. Segiempat

3.

c. Lingkaran

5, 10.

bangun
Segiempat.

3. Mengetahui

2.

Ciri-ciri dasar
bangun datar:

yang

ada

pada
2, 4, 14,
16.

bangun
Lingkaran.

Mengetahui ciri-ciri
dasar bangun datar
segitiga.

5.

Mengetahui
Mengetahui bentukbentuk bangun datar
Segiempat.

6.

Mengetahui
Mengetahui bentukbentuk bangun datar
Lingkaran.

7.

Mengatahui
perbedaan
bentuk
bangun datar Segitiga.

8.

Mengatahui
perbedaan
bangu
Segiempat.

13.

c. Lingkaran

3.

6, 7, 15.

Perbedaan bentuk bangun datar:
8, 12.
a.

b.

Segitiga

Segiempat

9.
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9.
c.

Lingkaran

11.

Mengetahui
perbedaan bentuk
bangu datar
Lingkaran.

3.5.3 Lembar validasi angket pra-penelitian
Lembar validasi angket pra-penelitian untuk guru dan siswa diberikan
kepada dosen matematika. Lembar validasi berisi penilaian yang bertujuan untuk
mengetahui kelayakan instrumen yang akan digunakan.
3.5.3.1 Lembar validasi angket pra-penelitian guru oleh dosen
Angket pra-penelitian untuk guru divalidasi oleh 1 dosen matematika
dengan memberikan skor pada lembar validasi. Lembar validasi angket prapenelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4 Lembar validasi angket pra-penelitian guru untuk dosen ahli
No.

Komponen yang dinilai
Bahasa

1

a.

1.

Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan yang baik dan benar.
b. Susunan kalimat dapat dipahami
oleh guru.
c. Susunan
kalimat
mendukung
pencarian data yang berkaitan
dengan tema penelitian.
Pertanyaan
a.

2.
b.

Skor

Pertanyaan yang diajukan untuk
mengetahui metode yang digunakan
guru saat mengajar tentang bentukbentuk bangun datar, ciri-ciri dasar
bangun datar, dan perbedaan bentuk
bangun datar.
Pertanyaan yang diajukan untuk
mengetahui media yang digunakan
guru dalam mengajarkan bentukbentuk bangun datar, ciri-ciri dasar
bangun datar, dan perbedaan bentuk
bangun datar.
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c.

d.

Pertanyaan yang diajukan untuk
mengetahui model yang digunakan
guru dalam mengajarkan bentukbentuk bangun datar, ciri-ciri dasar
bangun datar, dan perbedaan bentuk
bangun datar.
Pertanyaan yang diajukan untuk
mengetahui
kesulitan
yang
dirasakan oleh guru pada saat
mengajarkan bentuk-bentuk bangun
datar, ciri-ciri dasar bangun datar,
dan perbedaan bentuk bangun datar.
Total Skor

3.5.3.2 Lembar validasi angket pra-penelitian siswa oleh dosen
Angket pra-penelitian untuk siswa divalidasi oleh 1 dosen matematika
dengan memberikan skor pada lembar validasi. Lembar validasi angket prapenelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:
Tabel 3.5 Lembar validasi angket pra-penelitian siswa untuk dosen ahli
No.

1.

2.

Komponen yang dinilai
Bahasa
a. Bahasa sesuai dengan
kaidah penulisan yang
baik dan benar.
b. Susunan kalimat dapat
dipahami oleh siswa.
c. Susunan
kalimat
mendukung pencarian
data yang berkaitan
dengan
tema
penelitian.
Pertanyaan
a. Pernyataan
yang
diajukan
berkaitan
dengan
pemahaman
siswa tentang bentukbentuk bangun datar:
-

Segitiga

-

Segiempat
Lingkaran
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b.

Pernyataan
yang
diajukan
berkaitan
dengan
pemahaman
siswa tentang ciri-ciri
dasar yang ada pada
bangun datar :
-

c.

3.

Segitiga

- Segiempat
- Lingkaran
Pernyataan
yang
diajukan
berkaitan
dengan
pemahaman
siswa tentang perbedaan
bentuk-bentuk bangun
datar :
-

Segitiga

- Segiempat
- Lingkaran
Total Skor

3.5.4 Lembar validasi produk
Lembar validasi yang digunakan peneliti yaitu lembar validasi produk
perangkat pembelajaran berupa bahan ajar, RPP, dan LKS. Lembar validasi ini
digunakan untuk memvalidasi produk awal yang sudah didesain. Lembar validasi
berisi penilaian guna mengetahui kualitas produk yang dibuat. Lembar validasi
diberikan kepada 1 dosen dan 1 guru kelas.
3.5.4.1 Lembar validasi produk untuk dosen ahli
Lembar validasi produk untuk dosen diberikan kepada dosen ahli
matematika. Lembar validasi produk untuk dosen yang digunakan adalah sebagai
berikut:
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Tabel 3.6 Lembar validasi produk untuk dosen ahli
No.

Item yang dinilai

1.

Bahasa
a. Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan yang baik dan benar.

Keterangan

Skor
1

2

3

4

b.

2.

Susunan kalimat dapat dipahami oleh
guru dan siswa.
Format Penulisan Prototipe
a. Format penulisan prototipe sesuai
dengan kaidah penulisan buku.
b.

3.

Menggunakan kepustakaan yang
sesuai
dengan
teori
model
pembelajaran van Hiele.

Isi
a.
b.

c.

Memuat
lima
fase
model
pembelajaran van Hiele.
Memuat penerapan lima model
pembelajaran fase van Hiele dalam 2
RPP materi pembelajaran bangun
datar untuk kelas I.
Memuat bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran sesuai
dengan tahap pra-operasional anak.

d.

Memuat media yang berkaitan
dengan bangun datar segitiga ,
segiempat, dan lingkaran sehinga
membantu siswa memahami konsep
geometri.

e.

Memuat rubrik penilaian
mengetahui
pemahaman
tentang konsep geometri.

untuk
siswa

Total Skor

3.5.4.2 Lembar validasi produk untuk guru
Lembar validasi produk untuk guru diberikan kepada 1 guru kelas. Peneliti
menggunakan lembar validasi produk untuk guru sebagai berikut:
Tabel 3.7 Lembar validasi produk untuk guru
No.

Item yang dinilai

1.
2.

Kesesuaian indikator dengan KD.
Materi sesuai dengan pokok bahasan bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran).

1

44

Skor
2
3

4

Komentar

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

3.

4.

5.

Apersepsi sesuai dengan pokok bahasan bangun
datar (segitiga, segiempat, dan lingkaran).
Kegiatan inti memuat :
Fase Informasi
a. Berisi tentang materi bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
b. Memuat bahasa yang sederhana.
c. Memuat pengantar tentang bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran) secara
kontekstual.
Fase Orientasi Langsung
a. Memuat kegiatan mengeksplorasi media
pembelajaran untuk memperoleh konsep
awal tentang bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
b. Memuat tugas/aktivitas sederhana.
Fase Penjelasan
a. Memuat kegiatan siswa untuk menjelaskan
topik yang diamati dengan bahasa mereka
sendiri.
b. Memuat kegiatan siswa untuk saling
bertukar pendapat.
Fase Orientasi Bebas
a. Memuat tugas yang lebih kompleks sesuai
dengan materi bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
b. Memuat
aktivitas/kegiatan
yang
memungkinkan siswa untuk menemukan
keterkaitan antara konsep bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran) dengan
kegiatan sehari-hari.
Fase Integrasi
a. Memuat
aktivitas
siswa
untuk
menyimpulkan
materi
bangun
datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran).
b. Memuat soal evaluasi tentang bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran) dari
keseluruhan kegiatan.
c. Memuat
aktivitas
siswa
untuk
mengintegrasikan materi
bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran).dalam
bentuk refleksi yang imajinatif.
Model pembelajaran van Hiele memberi inspirasi
dalam mengajarkan materi bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran) secara :
a. Konteksual
b. Bahasa yang disampaikan kepada siswa
sesuai dengan pemahaman siswa.
c. Bahasa yang disampaikan kepada siswa
berkaitan dengan materi bangun datar
(segitiga,
segiempat,
dan lingkaran)
memudahkan
siswa
untuk
megimajinasikan/membayangkan
benda
tersebut.
d. Kelima fase van Hiele memudahkan guru
untuk mengajarkan konsep bangun datar
(segitiga, segiempat, dan lingkaran) kepada
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6.

siswa.
RPP dengan model van Hiele tersebut layak
untuk dilatihkan kepada guru-guru.
Total Skor

3.5.5 Instrumen tes untuk fase van Hiele
Instrumen tes untuk fase van Hiele digunakan untuk mengukur pemahaman
siswa mengenai materi geometri terhadap model pembelajaran van Hiele.
Instrumen berupa tes.
3.5.5.1 Fase Informasi
Tabel 3.8 Instrumen tes fase informasi
Kegiatan

Soal atau perintah

Menggali pengetahuan awal siswa
dengan mengamati benda benda di dalam
kelas

Amatilah benda-benda di sekitar
kelasmu yang berbentuk seperti bangun
datar segitiga, segiempat, dan lingkaran!

Pada fase informasi ini peneliti menggunakan kategori penilaian “Tercapai”
dan “Tidak Tercapai”. Siswa dikatakan tercapai apabila siswa melaksanakan
perintah sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh guru. Siswa dikatakan tidak
tercapai apabila siswa tidak melaksanakan perintah sesuai dengan instruksi guru.
3.5.5.2 Fase Orientasi Langsung
Tabel 3.9 Instrumen tes fase orientasi langsung
Kegiatan

Soal atau perintah

Mengamati dan mengklasifikasi

Ayo kita mengamati lingkungan sekitar
kelas, ada benda apa saja yang berbentuk
bangun datar? Ayo kita mengelompokkan!
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Pada fase orientasi langsung peneliti menggunakan kategori penilaian
“Tercapai” dan “Tidak Tercapai”. Siswa dikatakan tercapai apabila mampu
menyebutkan mengelompokkan benda-benda sesuai dengan jenis bangun datar
pada tabel yang disediakan. Siswa dikatakan tidak tercapai apabila belum mampu
mengelompokkan.
3.5.5.3 Fase Penjelasan
Tabel 3.10 Instrumen tes fase penjelasan
Kegiatan

Soal atau perintah
Diskusikan dengan kelompok ciri-ciri
bangun datar yang kamu temukan!

Diskusi dan presentasi

Pada fase penjelasan ini peneliti menggunakan kategori penilaian
“Tercapai” dan “Tidak Tercapai”. Siswa dapat dikatakan tercapai apabila siswa
mampu menjelaskan ciri-ciri bangun datar dan mempresentasikannya dengan
benar. Siswa dikatakan tidak tercapai jika belum mampu menjelaskan ciri-ciri
bangun datar dan mempresentasikannya.
3.5.5.4 Fase Orientasi Bebas
Tabel 3.11 Instrumen tes fase orientasi bebas
Kegiatan

Soal atau perintah

Menebalkan pola bergaris
berbentuk bangun datar

Ayo kita menggambar bangun datar
dengan menebalkan garis pada kotak di
bawah ini!

Pada fase orientasi bebas ini peneliti menggunakan kategori penilaian
“Tercapai” dan “Tidak Tercapai”. Siswa dikatakan tercapai apabila siswa dalam
kelompok mampu menggambarkan bangun datar segitiga, segiempat, dan
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lingkaran.

Siswa

dikatakan

tidak

tercapai

apabila

siswa

tidak

bisa

menggambarkan bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
3.5.5.5 Fase Integrasi
Tabel 3.12 Instrumen tes fase integrasi
Kegiatan

Soal atau perintah

Mengerjakan soal evaluasi

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan
tepat!

Refleksi

Jawablah pertanyaan refleksi tentang
pembelajaran hari ini di lembar refleksi yang
tersedia!

Pada fase integrasi ini peneliti menggunakan kategori penilaian “Tercapai”
dan “Tidak Tercapai”. Siswa dikatakan tercapai apabila seluruh siswa mampu
mendapatkan nilai rata-rata kelas mencapai KKM

68 pada kegiatan

mengerjakan soal evaluasi, kemudian siswa mampu menuliskan refleksi sesuai
dengan pertanyaan pada lembar refleksi. Siswa dikatakan tidak tercapai apabila
seluruh siswa belum mampu mencapai nilai rata-rata kelas

68 pada kegiatan

mengerjakan soal evaluasi dan siswa belum mampu menuliskan refleksi sesuai
dengan pertanyaan yang ada pada lembar refleksi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data
Peneliti melakukan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, tes
prestasi, dan penyebaran angket untuk guru dan siswa. Penjelasan mengenai
teknik penelitian adalah sebagai berikut:
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3.6.1 Tes
Riduwan (2013: 30) menyatakan bahwa tes sebagai instrumen pengumpul
data adalah serangkaian pertanyaan atau latihan yang digunakan untuk mengukur
keterampilan pengetahuan, intelegensi, kemampuan, atau bakat yang dimiliki oleh
individu atau kelompok. Menurut Riduwan, terdapat lima macam tes instrumen
pengumpul data, yaitu: tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi, tes inteligensi, tas
sikap. Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan tes prestasi sebagai teknik
pengumpulan data. Tes prestasi adalah tes yang digunakan untuk mengukur
pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Peneliti memberikan tes
prestasi berupa soal matematika materi bangun datar untuk siswa kelas I SD.
3.6.2 Observasi
Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian
untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Riduwan (2013: 30), kemudian
menurut Sugiyono (2012: 145) teknik pengumpulan data dengan observasi
digunakan apabila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja
apabila responden yang diamati tidak terlalu besar. Pendapat lain jug dikatakan
oleh Arikunto (2006: 229) bahwa dalam menggunakan metode observasi cara yag
paling efektif adalah melengkapinya dengan format atau blangko pengamatan
sebagai instrumen. Format yang disusun berisi item-item tentang kejadian atau
tingkah laku yang digambarkan akan terjadi. Observasi pada penelitian ini
dilalakukan secara langsung pada saat proses pembelajaran berlangsung. Peneliti
melakukan pengamatan terhadap objek selama proses pembelajaran.
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3.6.3 Angket (Kuesioner)
Riduwan (2013: 26) mengemukakan bahwa angket merupakan daftar
pertanyaan yang diberikan kepada orang lain bersedia memberikan respons sesuai
dengan permintaan pengguna. Tujuan penyebaran angket ialah mencari informasi
yang lengkap mengenai suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila
responden memberikn jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam
pengisian daftar pertanyaan. Pendapat lain juga dikemukakan oleh Sugiyono
(2012: 142) bahwa kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data
yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan
tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Angket merupakan teknik
pegumpulan data yang yang efisien apabila peneliti tahu dengan pasti variabel
yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Pada
penelitian ini angket diberikan kepada guru kelas dan siswa, kemudian peneliti
menganalisis data yang sudah diperoleh untuk menyempurnakan prototipe.
3.7 Teknik Analisis Data
Penelitian ini mengunakan teknik analisis kualitatif dan kuantitatif. Peneliti
mengolah data yang sudah diperoleh dari responden dengan teknik analisis secara
kualitatif dan kuantitatif.
3.7.1 Data Kualitatif
Peneliti memperoleh data kualitatif dari hasil obserbasi saat pembelajaran.
Peneliti mendeskripsikan hasil observasi pada saat proses pembelajaran
berlangsung.

50

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

3.7.2 Data Kuantitatif
Peneliti memperoleh data kuantitatif berdasarkan hasil dari validasi guru
dan validasi dosen. Peneliti memberikan instrumen kepada guru dan dosen untuk
menilai kualitas dari produk prototipe yang akan dikembangkan peneliti. Data
yang diperoleh dianalisis supaya peneliti dapat memperbaiki kelemahan dari
produk yang akan dikembangkan. Peneliti menghitung rata-rata dari perangkat
pembelajaran menggunakan kriteria penilaian. Adapun tabel kriteria penilaian
produk pengembangan yang digunakan adalah menurut Widoyoko (2012: 144)
adalah sebagai berikut :

Rumus 3.1 perhitungan persentase jawaban per item soal.
Tabel 3.13 Kriteria Penilaian Produk
Interval Tingkat Pencapaian

Kualifikasi

3,25 < M < 4,00

Sangat Baik

2,50 < M < 3,25

Baik

1,75 < M < 2,50

Kurang Baik

0,00 < M < 1,75

Tidak Baik
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3.8

Jadwal Penelitian
Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 2015 hingga Januari 2016. Tahap

pelaksanaan penelitian dideskripsikan pada jadwal penelitian.

Bulan
No

Kegiatan
Juli

1.

Pembuatan
angket
prapenelitian

2.

Penyebaran
angket
prapenelitian

3.

Penyusunan
proposal
penelitian

4.

Penyusunan
produk

5.

Uji
produk

6.

Pengolahan
data

7

Penyusunan
laporan
penelitian

8

Ujian skripsi
dan revisi

Agst

Sept

coba
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab IV ini berisi tentang (1) hasil penelitian yang terdiri dari: 1) penjelasan
proses pengembangan prototipe perangkat pembelajaran geomeri bangun datar
sederhana berdasarkan teori van Hiele untuk siswa kelas I Sekolah Dasar dan 2)
deskripsi kualitas prototipe perangkat pebelajaran van Hiele dapat membantu
siswa kelas I memahami konsep bangun datar sederhana dan (2) pembahasan.

4.1 Hasil Penelitian
Hasil penelitian pengembangan ini menerapkan prosedur pengembangan
menurut Sugiyono, namun hanya sampai pada tahap uji coba produk terbatas.
4.1.1 Penjelasan Proses Pengembangan Prototipe Perangkat Pembelajaran
Geometri Bangun Datar Sederhana Berdasarkan Teori van Hiele untuk
Siswa Kelas I Sekolah Dasar
4.1.1.1 Potensi dan masalah
Potensi yang peneliti temukan adalah tentang geometri yang penting
untuk siswa kelas I SD. Pembelajaran geometri membantu anak memahami
tentang macam-macam bangun datar dan sifat-sifatnya, selain itu, anak juga
dilatih mengembangkan kecerdasan ruang visual dan kecerdasan matematis logis.
Masalah yang peneliti lihat pada waktu Probaling II peneliti melakukan
observasi di kelas I SD Negeri Daratan I pada hari Senin, 13 April 2015 dan
Jumat, 17 April 2015. Peneliti melihat bahwa siswa mengalami kesulitan dalam
memahami materi geometri. Adapun hasil observasinya sebagai berikut:
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Tabel 4.1 Rekapan Hasil Observasi Pembelajaran I dan II
Tanggal : Senin, 13 April 2015 dan Jumat, 17 April 2015
Materi : Mengenal bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran
No
1.

Aspek yang diamati
Penggunaan
pembelajaran

media

Deskripsi Hasil Pengamatan
dalam

Pembelajaran
I:
Guru
menggunakan media kertas.
Pembelajaran II: Guru tidak
menggunakan media.

2.

Penerapan metode pembelajaran
tertentu untuk membantu siswa
dalam memahami materi.

Pembelajaran I: Tanya jawab,
ceramah, dan penugasan.
Pembelajaran II: Ceramah dan
penugasan.

3.

4.

Penerapan model pembelajaran
tertentu untuk membantu siswa
dalam memahami materi.

Pembelajaran I: Kontekstual

Kesulitan
siswa.

Pembelajaran I: Siswa masih
mengalami kesulitan dalam
membedakan jenis-jenis bangun
datar.

yang

muncul

pada

Pembelajaran II: Kontekstual
namun belum begitu maksimal.

Pembelajaran
II:
Siswa
kesulitan dalam memahami ciriciri bangun datar.

Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti mendapatkan data bahwa cara
mengajar guru kurang maksimal, hal ini bisa dilihat dari kurangnya penggunaan
media dalam pengajaran. Terlebih guru hanya menggunakan metode ceramah dan
tanya jawab untuk menjelaskan materi kepada siswa. Guru juga kurang menggali
pengetahuan

siswa,

pembelajaran

lebih

berpusat

kepada

guru.

Model

pembelajaran kontekstual yang dilakukan oleh guru kurang maksimal. Setelah
penjelasan materi, guru melakukan penugasan dengan memberikan soal-soal
latihan untuk dikerjakan oleh siswa. Masalah yang nampak adalah siswa kurang
begitu memahami penjelasan dari guru.
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4.1.1.2 Pengumpulan data
Instrumen pra-penelitian untuk guru dan siswa divalidasi oleh seorang
validator dengan latar belakang seorang dosen matematika dan hasilnya adalah 2,9
dan 3.
Dengan demikian, instrumen penelitian tersebut layak untuk dibagikan
kepada guru dan siswa. Peneliti menyusun ngket pra-penelitian guna memperkuat
data pada saat melakukan observasi ketika peneliti melakukan kegiatan Probaling
II di SD Negeri Daratan. Kisi-kisi yang ada pada pertanyaan angket guru
berkaitan dengan cara guru mengajarkan geometri materi bangun datar dengan
pertanyaan berjumlah 15 item. Kemudian untuk kisi-kisi pertanyaan angket siswa
berkaitan dengan jenis-jenis bangun datar, ciri-ciri dasar bengun datar, dan sifatsifat bangun datar. Jumlah pertanyaan pada angket siswa adalah 16 item.

4.1.1.2.1 Hasil angket pra-penelitian untuk guru
Angket pra-penelitian untuk guru diberikan kepada seorang guru kelas II
di SD Negeri Ambarukmo pada tanggal 7 Agustus 2015. Hasil angket prapenelitian dapat diamati pada tabel berikut:
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Tabel 4.2 Hasil Angket untuk Guru SD N Ambarukmo
No.

Pertanyaan

Jawaban

Bangun Datar (bentuk-bentuk segitiga, segiempat, dan lingkaran)
1.

2.

3.

4.

5.

Bagaimana
metode
yang
digunakan Bapak/Ibu untuk
membantu siswa memahami
bentuk-bentuk bangun datar
(segitiga,
segiempat,
dan
lingkaran)?
Bagaimana model pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
membantu siswa memahami
bentuk-bentuk bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
mengajarkan
bentuk-bentuk
bangun datar?

Ceramah, demonstrasi.

Jigsaw

Dengan membuat dari kertas warna
yang
diperbesar,
dengan
mencontohkan benda real yang
mempunyai permukaan serupa
dengan bangun datar tersebut.
Bagaimana ketercapaian nilai Sekitar 85%
KKM siswa pada materi
pengenalan bentuk bangun datar
(segitiga, segiempat, lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering Siswa sulit mengidentifikasi nama
muncul pada siswa saat bangun
datar,
siswa
sulit
mempelajari
bentuk-bentuk mengidentifikasi nama bagianbangun datar?
bagian bangun datar.
Bangun Datar (ciri-ciri segitiga, segiempat, dan lingkaran)

6.

7.

8.

9.

Bagaimana
metode
yang
digunakan Bapak/Ibu untuk
membantu siswa memahami
ciri-ciri dasar yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana model pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
membantu siswa memahami
ciri-ciri dasar yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
membantu siswa memahami
ciri-ciri dasar yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana ketercapaian nilai
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10.

KKM siswa pada materi bangun
datar
(ciri-ciri
segitiga,
segiempat, lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering Siswa kesulitan menamai bagian
muncul pada siswa saat bangun datar.
mempelajari
ciri-ciri
dasar
bangun datar?
Bangun Datar (perbedaan segitiga, segiempat, dan lingkaran)

11.

12.

13.

14.

15.

Bagaimana
metode
yang
digunakan Bapak/Ibu untuk
membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana model pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran
yang Bapak/Ibu gunakan untuk
membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada
bangun datar?
Bagaimana ketercapaian nilai
KKM siswa pada materi bangun
datar
(perbedaan
segitiga,
segiempat, lingkaran)?
Kesulitan apa yang sering
muncul pada siswa saat
mempelajari perbedaan bentuk
bangun datar?

Ceramah dan demonstrasi

Jigsaw, pengamatan benda sekitar

Kertas tempel, lingkungan/halaman
sekolah untuk mencari benda
sebangun.

80%

Sering menyebut segitiga dengan
persegitiga,
sering
menyebut
segiempat dengan persegi.

Berdasarkan hasil angket tersebut, terlihat bahwa guru mengajarkan
geometri materi bangun datar dengan metode ceramah, tanya jawab, dan
demonstrasi. Model pembelajaran yang diterapkan adalah jigsaw. Kesulitan yang
nampak adalah siswa kurang memahami materi dan merasa kesulitan dalam
mengetahui nama-nama bangun datar dan jenis-jenis bangun datar.
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4.1.1.2.2 Hasil angket pra-penelitian untuk siswa
Angket pra-penelitian oleh siswa diberikan kepada siswa kelas II di SD
Negeri Ambarukmo dengan jumlah 22 siswa pada tanggal 07 Agustus 2015.
Angket pra penelitian diberikan kepada kelas II karena siswa kelas II sebelumnya
sudah pernah mendapatkan pembelajaran geometri materi bangun datar pada saat
kelas I semester genap. Hasil rekapan angket pra-penelitian yang diberikan kepada
siswa adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3 Rekapan Hasil Angket Pra-Penelitian Siswa
No

1.
2.

Nomor
Item

Persentase
Ketidakterca
paian

Mengetahui bentuk bangun datar segitiga.

1

5%

Mengetahui bentuk bangun datar segiempat

3

Indikator pernyataan

3.

5%

5

5%

10

5%

2

5%

4

24%

14

5%

16

5%

Mengetahui bentuk bangun datar lingkaran.
4.
Mengetahui ciri-ciri dasar bangun datar segitiga.

5.

5%
Mengetahui bentuk bangun datar segiempat.

6.
Mengetahui ciri-ciri bangun datar lingkaran.

7.

13
6

24%

7

17%

15

62%

8

10%

12

10%

Mengetahui perbedaan bentuk bangun datar segitiga.
8.

Mengetahui perbedaan bentuk bangun datar segiempat

9

5%

9.

Mengetahui perbedaan bentuk bangun datar lingkaran

11

5%
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Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa item terdapat 3 item yaitu
nomor 4, 6, dan 15. Item nomor 15 memiliki persentase ketidaktercapaian terbesar
dengan indikator mengetahui ciri-ciri bangun datar lingkaran dengan persentase
62%, kemudian item no 4 dengan indikator mengetahui perbedaan bentuk bangun
datar segitiga memiliki persentase 24%. Item nomor 6 dengan indikator
mengetahui perbedaan bentuk bangun datar segiempat memiliki persentase 24%.
4.1.1.3 Desain Produk
Berdasarkan hasil observasi dan angket, peneliti merancang prototipe
perangkat pembelajaran yang berjudul “Prototipe Perangkat Pembelajaran
Geometri Bangun Datar Sederhana berdasarkan Teori van Hiele untuk Siswa
Kelas 1 Sekolah Dasar”. prototipe yang dibuat oleh peneliti terdiri dari 3 bagian.
Bagian pertama: a) tentang kekhasan tingkat berpikir dalam belajar geometri
berdasarkan teori van Hiele, b) lima fase dalam pembelajaran van Hiele, c) proses
pembelajaran menggunakan van Hiele. Bagian kedua berisi silabus dan 2 RPP
tentang materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. Bagian ketiga
berisi LKS untuk pembelajaran 2 pembelajaran dengan materi bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran.
a) Bagian pertama
Bagian pertama pada prototipe perangkat pembelajaran adalah
pendahuluan untuk memberikan gambaran kepada pembaca guna
mengetahui model pembelajaran van Hiele. Bagian pertama terdiri dari 3
sub judul, antara lain:
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1) Kekhasan tingkat berpikir van Hiele dalam pembelajaran
geometri, yakni: level 0 (visualisasi), level 1 (analisis), level 2
(deduksi

informal),

level

3

(deduksi),

dan

level

4

(ketepatan/rigor).
2) Terdapat lima fase model pembelajaran van Hiele dalam
mempelajari geometri, antara lain: 1) fase informasi, 2) orientasi
langsung, 3) penjelasan, 4) orientasi bebas, dan 5) integrasi.
3) Proses pembelajaran dengan teori van Hiele menjelaskan
mengenai langkah-langkah kegiatan pembelajaran dengan
dilengkapi gambar-gabar, media pembelajaran yang digunakan
pada saat pembelajaran.
b) Bagian kedua
Bagian kedua berisi silabus dan RPP yang digunakan dalam
pembelajaran geometri bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran
untuk siswa kelas I SD. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
1) Silabus
Silabus yang digunakan disusun berdasaekan kurikulum
KTSP kelas bawah dengan menggunakan pendekatan tematik.
Silabus

memuat

2

pembelajaran.

Kegiatan

pada

setiap

pembelajaran dikolaborasikan dengan fase-fase dalam model
pembelajaran van Hiele. Mata pelajaran yang dikaitkan adalah
Matematika dan SBK.
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2) Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
RPP disusun dengan menerapkan lima fase dalam model
pembelajaran van Hiele, antara lain 1) fase informasi, 2) orientasi
langsung, 3) penjelasan, 4) orientasi bebas, dan 5) integrasi. RPP
yang disusun terdiri dari 2 pembelajaran dengan materi bangun
datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. Penyusunan RPP
memuat

identitas,

standar kompetensi,

kompetensi

dasar,

indikator, tujuan pembelajaran, materi, model/pendekatan/metode
pembelajaran,

media/alat/sumber

belajar,

langkah-langkah

kegiatan pembelajaran, dan penilaian.
c) Bagian ketiga
Bagian ketiga berisi Lembar Kerja Siswa dan lampiran soal
evaluasi. Kegiatan yang ada pada LKS disesuaikan dengan lima
fase dalam model pembelajaran van Hiele. LKS yang disusun
terdiri dari 2 pembelajaran dengan materi bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran.

4.1.1.4 Validasi Desain
Prototipe perangkat pembelajaran divalidasi oleh 1 dosen ahli matematika
dan guru kelas 1. Hasil validasi desain akan ditampilkan sebagai berikut:
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4.1.1.4.1 Hasil validasi produk oleh dosen ahli
Tabel 4.4 Hasil Validasi Produk oleh Dosen Ahli
Nama validator:
No.

Item yang dinilai

Skor

Bahasa
1.

1

c.

Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan yang baik dan benar.

d.

Susunan kalimat dapat dipahami oleh
guru dan siswa.

2

Keterangan
3

4

√
√

Format Penulisan Prototipe
c.

Format penulisan prototipe sesuai
dengan kaidah penulisan buku.

√

d.

Menggunakan kepustakaan yang
sesuai
dengan
teori
model
pembelajaran van Hiele.

√

f.

Memuat
lima
fase
pembelajaran van Hiele.

model

√

g.

Memuat penerapan lima model
pembelajaran fase van Hiele dalam 2
RPP materi pembelajaran bangun
datar untuk kelas I.
Memuat bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran sesuai
dengan tahap pra-operasional anak.

√

2.

3.

Isi

h.

i.

Memuat media yang berkaitan
dengan bangun datar segitiga ,
segiempat, dan lingkaran sehinga
membantu siswa memahami konsep
geometri.

j.

Memuat rubrik penilaian
mengetahui
pemahaman
tentang konsep geometri.

√

√

√

untuk
siswa
30

Total Skor
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Penghitungan rata-rata skor validasi :
Rata-rata skor validasi =
=
= 3,6

Jumlah rata-rata skor validasi produk oleh dosen ahli adalah 3,6.
Perhitungan rata-rata skor tersebut berdasarkan kriteria penilaian produk menurut
Widoyoko menunjukkan interval tingkat pencapaian dengan kualifikasi sangat
baik. Hal ini memberikan bukti yang kuat bahwa produk berupa prototipe
perangkat pembelajaran geometri yang dikembangkan peneliti termasuk ke dalam
kategori sangat baik, sehingga produk tersebut layak untuk diujicobakan.
4.1.1.4.2 Hasil validasi produk oleh guru kelas
Tabel 4.5 Hasil Validasi Produk oleh Guru Kelas
Skor
No.

Item yang dinilai

Komentar
1

2

3

4

√

Penyusunan indikator
sudah sesuai dengan
KD

1.

Kesesuaian indikator dengan KD.

2.

Materi sesuai dengan pokok bahasan
bangun datar (segitiga, segiempat, dan
lingkaran).

√

3.

Apersepsi sesuai dengan pokok
bahasan bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).

√

Kegiatan inti memuat :
Fase Informasi
d.

Berisi tentang materi bangun
datar (segitiga, segiempat, dan
lingkaran).
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√

Apersepsi sesuai dan
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bendabenda yang ada di
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e.

Memuat bahasa yang sederhana.

f.

Memuat
pengantar
tentang
bangun datar (segitiga, segiempat,
dan lingkaran) secara kontekstual.
Fase Orientasi Langsung
4.

c.

d.

Memuat kegiatan mengeksplorasi
media
pembelajaran
untuk
memperoleh konsep awal tentang
bangun datar (segitiga, segiempat,
dan lingkaran).
Memuat
tugas/aktivitas
sederhana.

√
√

√

√

Sudah
memuat
aktivitas
sederhana
yang sesuai untuk kelas
rendah.

Fase Penjelasan
Memuat kegiatan siswa untuk
menjelaskan topik yang diamati
dengan bahasa mereka sendiri.
d. Memuat kegiatan siswa untuk
saling bertukar pendapat.
Fase Orientasi Bebas

√

c.

c.

d.

Memuat tugas yang lebih
kompleks sesuai dengan materi
bangun datar (segitiga, segiempat,
dan lingkaran).
Memuat aktivitas/kegiatan yang
memungkinkan
siswa
untuk
menemukan keterkaitan antara
konsep bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran) dengan
kegiatan sehari-hari.

√

√

√

Aktivitas
seperti
menghubungkan titiktitik menjadi sebuah
bangun
datar
memudahkan
siswa
untuk
menemukan
keterkaitan konsep ini
pada kehidupan seharihari.

Fase Integrasi
d.

5.

Memuat aktivitas siswa untuk
menyimpulkan materi bangun
datar (segitiga, segiempat, dan
lingkaran).
e. Memuat soal evaluasi tentang
bangun datar (segitiga, segiempat,
dan lingkaran) dari keseluruhan
kegiatan.
f. Memuat aktivitas siswa untuk
mengintegrasikan materi bangun
datar (segitiga, segiempat, dan
lingkaran).dalam bentuk refleksi
yang imajinatif.
Model pembelajaran van Hiele
memberi inspirasi dalam mengajarkan
materi
bangun
datar
(segitiga,
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segiempat, dan lingkaran) secara :
e.

Konteksual

√

f.

Bahasa yang disampaikan kepada
siswa sesuai dengan pemahaman
siswa.
Bahasa yang disampaikan kepada
siswa berkaitan dengan materi
bangun datar (segitiga, segiempat,
dan lingkaran) memudahkan
siswa
untuk
megimajinasikan/membayangkan
benda tersebut.
Kelima
fase
van
Hiele
memudahkan
guru
untuk
mengajarkan konsep bangun datar
(segitiga,
segiempat,
dan
lingkaran) kepada siswa.

√

g.

h.

6.

√

√

Kelima fase van Hiele
memudahkan
guru
dalam
penyampaian
materi. Fase van Hiele
juga memberikan ruang
untuk siswa menggali
pengetahuannya
sendiri.
√

RPP dengan model van Hiele tersebut
layak untuk dilatihkan kepada guruguru.

Layak
dilatihkan
kepada
guru-guru
sebagai referensi dalam
penyampaian
pembelajaran
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Penghitungan rata-rata skor validasi :
Rata-rata skor validasi =
=
= 3,55

Jumlah rata-rata skor validasi produk oleh guru kelas I adalah 3,55. Hasil
penghitungan rata-rata skor tersebut berdasarkan kriteria penilaian produk
menurut Widoyoko menunjukkan interval tingkat pencapaian dengan kualifikasi
sangat baik.
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Berdasarkan jumlah rata-rata dari data diatas, hal ini membuktikan bahwa
produk berupa prototipe perangkat pembelajaran geometri yang dikembangkan
peneliti termasuk ke dalam kategori sangat baik, sehingga produk tersebut layak
untuk digunakan dalam pembelajaran geometri di sekolah.
4.1.1.5 Revisi Desain
Berdasarkan penilaian dan komentar dari validator maka dilakukan revisi
desain oleh peneliti. Validasi dari pihak dosen mengoreksi adanya kesalahan
dalam penulisan, kata-kata yang kurang lengkap, dan ada gambar yang menutupi
tulisan pada prototipe yang dibuat, sedangkan dari pihak guru juga mengoreksi
adanya kesalahan dalam penulisan ataupun kata-kata yang kurang lengkap.

4.1.1.6 Ujicoba Prototipe
Produk yang peneliti hasilkan berupa prototipe perangkat pembelajaran
geometri materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran berdasarkan teori
van Hiele untuk kelas I SD. Ujicoba terbatas peneliti lakukan di kelas I SD Negeri
Ambarukmo pada hari Selasa, 15 Desember 2015. Ujicoba prototipe dilaksanakan
pada saat jam pembelajaran sekolah dengan jumlah siswa sebanyak 31 siswa.
Alokasi waktu yang digunakan yaitu 2 JP (2 x 35 menit) dari ukul 08.10 – 09.20
WIB. Perangkat pembelajaran yang diujicobakan hanya 1 pembelajaraan, yakni
pembelajaran ke-1 dengan materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Peneliti memilih pembelajaran ke-1 dalam mengujicobakan prototipe karena
media yang digunakan pada pembelajaran ke-1 lebih mudah dipersiapkan dalam
waktu rentang ujicoba yang hanya sebentar. Hasil ujicoba pembelajaran ke-1
mendapatkan nilai rata-rata sebesar 90,05 dengan presentase nilai sebagai berikut:
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10% siswa mendapat nilai 10, 48% siswa mendapat nilai 9,3, 32% siswa
mendapat nilai 8,6, 10% siswa mendapat nilai 8.

4.1.2 Deskripsi Kualitas Prototipe Perangkat Pebelajaran van Hiele dapat
Membantu Siswa Kelas I Memahami Konsep Bangun Datar Sederhana
Peneliti saat melakukan ujicoba prototipe mengajarkan materi bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran dengan tujuan supaya siswa memahami konsep
bangun datar. Adapun prosesnya sebagai berikut:

4.1.2.1 Fase Informasi
Pembelajaran dimulai dengan mempersiapkan keadaan siswa sebelum
proses kegiatan belajar dimulai. Guru mengajak siswa untuk berdoa terlebih
dahulu. Pada kegiatan apersepsi, guru mencoba untuk menggali pegetahuan awal
siswa dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi yang akan
disampaikan. Kegiatan selanjutnya adalah guru meminta siswa untuk mengamati
benda-benda yang ada di sekitar kelas yang berbentuk segitiga, segiempat, dan
lingkaran. Kegiatan tersebut dilakukan oleh siswa dengan melihat benda-benda di
sekitar kelas yang memuat unsur-unsur bangun datar.
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Gambar 4.1 Siswa menunjukkan benda-benda yang diamati
Berdasarkan pengamatan guru, siswa sudah melakukan kegiatan fase
informasi dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan gambar foto di atas, siswa
sedang menunjukkan benda-benda yang memuat unsur bangun datar segiempat,
siswa menunjukkan bingkai foto yang ada di atas papan tulis. Hal serupa juga
dilakukan oleh siswa yang lain dengan menunjukkan benda-benda seperti jam
dinding, jendela, dan lain-lain. Hal tersebut berarti seluruh tujuan dari fase
informasi telah tercapai seluruh siswa.
4.1.2.2 Fase Orientasi Langsung
Kegiatan pada fase sebelumnya telah membantu siswa dalam menggali
pengetahuan awal siswa. Kegiatan selanjutnya adalah fase orientasi langsung.
Pada fase ini kegiatan siswa siswa adalah menggolongkan atau engelompokkan
benda-benda sekitar kelas yang mempunyai unsur bangun datar. Siswa
menggolongkan berdasarkan jenis-jenis bangun datar. Kegiatan ini dilakukan
secara berkelompok supaya siswa dapat saling berdiskusi dalam memecahkan
persoalannya. Kegiatan ini mendorong siswa untuk melakukan eksplorasi.
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Gambar 4.2 Siswa berdiskusi dalam menggolongkan benda-benda
Kegiatan tersebut menunjukkan bahwa siswa sudah melakukan kegiatan
yang menunjukkan fase orientasi langsung. Siswa menggolongkan benda-benda di
sekitar kelas yang memuat unsur bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran
dengan menuliskannya ke dalam Lembar Kerja Siswa dengan berkelompok.
Sebelumnya siswa sudah mengamati benda-benda yang ada di sekitar kelas.
Melalui kegiatan ini, siswa juga belajar mengenai karakteristik benda yang
ditemukan seperti ciri-ciri dasar bangun datar.
Berdasarkan kegiatan diatas, siswa bisa menggolongkan benda-benda
berbentuk bangun datar sesuai dengan jenisnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada
fase orientasi langsung, kegiatan sudah tercapai oleh siswa.

4.1.2.3 Fase Penjelasan
Fase penjelasan merupakan tindak lanjut dari fase orientasi langsung. Pada
dase ini siswa menyampaikan hasil diskusi dengan kelompok dalam
menggolongkan benda-benda berbentuk bangun datar yang sudah diamati dengan
mempresentasikannya

di

depan

kelas.

Masing-masing

kelompok

mempresentasikan hasil pekerjaanya, guru membenarkan hasil penjelasan dari
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siswa yang kurang tepat. Hal ini bertujuan supaya siswa tidak mengalami
kesalahan dalam memahami konsep bangun datar.

Gambar 4.3 Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok
Gambar di atas menunjukkan bahwa siswa melakukan kegiatan fase
penjelasan tentang menggolongkan benda-benda berbetuk bangun datar. Masingmasing kelompok melakukan presentasi dan menyampaikan hasil mengamati
benda-benda yang berbentuk bangun datar. Hal tersebut menunjukkan tujuan dari
fase penjelasan sudah tercapai oleh siswa.

4.1.2.4 Fase Orientasi Bebas
Kegiatan pada fase orientasi bebas adalah pemberian tugas kepada siswa.
Guru memberikan tugas kepada siswa untuk menghubungkan titik-titik menjadi
sebuah bangun datar. Kegiatan ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk
memperkuat pemahaman tentang materi bangun datar. Penugasan ini sebagai
perpaduan materi matematika dan SBK.
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Gambar 4.4 Siswa menghubungkan pola titik-titik bangun datar
Gambar di atas menunjukkan bahwa siswa sudah melakukan kegiatan fase
orientasi bebas dengan menghubungkan pola titik-titik menjadi sebuah bangun
datar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru, siswa berhasil
menghubungkan pola titik-titik tersebut dengan rapi. Hal ini menunjukan bahwa
fase penjelasan telah tercapai oleh siswa.

4.1.2.5 Fase Integrasi
Fase integrasi merupakan fase terakhir dalam kegiatan pembelajaran
menggunakan teori van Hiele. Kegiatan pada fase ini dilakukan dengan
engerjakan soal evaluasi, merangkum materi yang telah dipelajari, dan menuliskan
refleksi mengenai pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Pada kegiatan
megerjakan soal evaluasi bertujuan untul mengukur pemahaman siswa terhadap
materi yang sudah disampaikan. Siswa secara individu mengerjakan soal evaluasi.
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Gambar 4.5 Siswa mengerjakan soal evaluasi secara
individu
Semua siswa mengerjakan soal evaluasi secara individu. Beberapa siswa
menanyakan mengenai soal yang belum dipahami. Berdasarkan hasil soal evaluasi
yang diberikan rata-rata nilai evaluasi seluruh siswa yang berjumlah 31 siswa
adalah 90,02 dengan nilai tertinggi 100 dan nilai terendah 80 dengan rincian 10%
(3 siswa) mendapatkan nilai 10, 48% (15 siswa) mendapatkan nilai 15, 32% (10
siswa) mendapatkan nilai 8,6, dan 10% (3 siswa) mendapatkan nilai 8. KKM di
SD Negeri Ambarukmo adalah 68. Hal ini menunjukkan bahwa hasil nilai ratarata kelas pada fase integrasi telah tercapai, dengan nilai rata-rata > 68. Setelah
mengerjakan soal evaluasi, kegiatan selanjutnya adalah menuliskan refleksi. Pada
saat menuliskan refleksi siswa menanyakan hal yang belum dipahami sehingga
guru membimbing siswa pada saat penulisan refleksi.
Pelaksanaan ujicoba di SD N Ambarukmo pada pembelajaran geometri
materi bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran sudah menerapkan fasefase van Hiele pada setiap kegiatan pembelajarannya. Proses pembelajaran
terlaksa dengan lancar, walaupun beberapa siswa masih susah dalam
dikondisikan. Beberapa siswa masih bingung dalam memahami soal evaluasi yang
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diberikan dan pada saat penulisan refleksi, guru juga masih membimbing siswa
dalam penulisannya. Namun, secara keseluruhan siswa sudah memahami materi
yang diberikan dengan baik. Siswa juga terlihat aktif dan antusias pada saat
pembelajaran berlangsung. Hal tersebut juga nampak pada hasil rubrik penilaian.
Berdasarkan rubrik penilaian, peneliti mendapatkan data sebagai berikut:
Tabel 4.6 Rubrik Penilaian Indikator
Jumlah siswa yang mendapatkan skor
No.

Indikator
5

1.

2.

3.

4.

10

Menyebutkan benda berbentuk
bangun datar segitiga, segiempat,
dan lingkaran melalui kegiatan
mengamati.
Mempresentasikan
ciri-ciri
bangun datar segitiga, segiempat,
dan lingkaran dengan percaya
diri.
Menunjukkan kerjasama saat
melakukan
pengamatan
lingkungan
dalam
mendeskripsikan
sifat-sifat
bangun datar.
Membuat gambar bangun datar
dengan mengikuti pola bergaris.

-

15

20

25

29%

71%

22%

78%

35%

65%

10%

90%

Berdasarkan hasil tabel rubrik penilaian indikator dapat diketahui bahwa
prototipe perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar sederhana
berdasarkan teori van Hiele dapat membantu siswa kelas I

Sekolah Dasar

memahami bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. Hal tersebut
dikarenakan penyusunan prototipe perangkat pembelajaran disesuaikan dengan
tingkat berpikir geometri van Hiele level 0, yaitu level visualisasi. Hal ini
dibuktikan dari 1) 71% (22 siswa) dapat menyebutkan benda berbentuk bangun
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datar melalui kegiatan pengamatan, 2) 78% (24 siswa) dapat mempresentasikan
ciri-ciri bangun datar dengan percata diri, 3) 65% (20 siswa) dapat menunjukkan
kerjasama saat melakukan pengamatan dalam mendeskripsikan sifat-sifat bangun
datar, dan 4) 90% (28 siswa) dapat menggambar bangun datar dengan mengikuti
pola bergaris.

4.2 Pembahasan
Hasil validasi produk berupa prototipe perangkat pembelajaran oleh dosen
mendapatkan skor rata-rata 3,6 dengan kategori sangat baik. Sedangkan hasil
validasi dari guru mendapatkan skor rata-rata 3,55 dengan kategori sangat baik.
Berdasarkan hasil ujicoba produk, siswa dapat melakukan semua kegiatan pada
setiap fase dengan baik. Siswa terlihat dapat memahami materi dengan mudah
menggunakan model pembelajaran van Hiele.
Dengan demikian, model pembelajaran van Hiele ini dapat membantu
siswa dalam memahami konsep bangun geometri pada materi bangun datar. Hal
yang mendorong tercapainya pembelajaran geometri ini adalah perangkat
pembelajaran berdasarkan teori van Hiele disusun oleh peneliti dengan
memperhatikan hal-hal berikut:

1. Prototipe disesuaikan dengan tahap berpikir siswa.
Prototipe perangkat pembelajaan geometri untuk siswa kelas I tersebut
disesuaikan dengan tahapan berpikir geometri menurut van Hiele yaitu level 0
atau visualisasi. Prototipe ini dapat membantu siswa dalam memahami konsep
bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
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Berdasarkan data penilaian pada indikator 3 terdapat 35% siswa belum
begitu terbantu pada saat bekerjasama melakukan pengamatan lingkungan dalam
mendeskripsikan sifat-sifat bangun datar, hal tersebut dikarenakan siswa belum
begitu memenuhi kriteria penilaian kerjasama dalam bekerja kelompok. Dengan
demikian, guru perlu melatih siswa supaya dapat bekerjasama sesuai dengan
kriteria penilaian.
2. Perangkat pembelajaran dengan teori van Hiele dapat mengasah
kecerdasan ruang visual.
Kecerdasan ruang visual merupakan kemampuan dalam menguasai dunia
ruang-visual dengan tepat, seperti kemampuan dalam menggambarkan suatu
benda dalam pikiran dan mengubahnya dalam bentuk nyata, maupun
mengungkapkan data atau hal dalam suatu grafik. Siswa dapat mengenal bentukbentuk benda secara tepat melalui kegiatan pengamatan maupun merasakan
benda. Prototipe perangkat pembelajaran dengan teori van Hiele dapat membantu
siswa mengasah kecerdasan ruang-visual. Hal tersebut dapat dibuktikan dari: 1)
71% siswa dapat menyebutkan benda berbentuk bangun datar segitiga, segiempat,
dan lingkaran, 2) 78% siswa dapat mempresentasikan ciri-ciri bangun datar
dengan percaya diri, 3) 65% siswa dapat bekerjasama dalam mendeskripsikan
sifat-sifat bangun datar melalui pengamatan lingkungan kelas, dan 4) 90% siswa
dapat menggambar bentuk bangun datar dengan mengikuti pola bergaris.
Berdasarkan data tersebut perlu digunakan pembelajaran yang lebih
menarik dengan memanfaatkan media yang dapat mendukung ketercapaiannya
pembelajaran supaya lebih mendapatkan hasil yang maksimal.
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3. Perangkat pembelajaran dengan teori van Hiele dapat mengasah
kecerdasan matematis-logis
Kecerdasan matematis-logis adalah kemampuan yang berkaitan dengan
penggunaan bilangan dan logika secara efektif. Pengembangan perangkat
pembelajaran geometri ini dapat membantu siswa dalam mengembangkan
kecerdasan matematis-logis dalam memecahkan masalah matematika dan
kepekaan terhadap logika.
Siswa diberikan soal evaluasi pada fase integrasi yang berupa soal pilihan
ganda dan soal isian singkat. Pemberian soal evaluasi pada fase integrasi
bertujuan untuk melatih siswa dalam memecahkan masalah mengenai matematika
dan melatih logika siswa. Soal evaluasi pada fase integrasi dapat dilihat pada
lampiran 6.3.
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4. Kelebihan dan kekurangan produk:
a. Kelebihan produk:
- Perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar sederhana untuk
siswa kelas I sekolah dasar dimuat berdasarkan fase van Hiele disertai
dengan gambar dan desain perangkat pembelajaran yang menarik bagi
siswa.
- Perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar sederhana
berdasarkan model pembelajaran van Hiele untuk siswa kelas I sekolah
dasar disertai dengan media pembelajaran yang berkaitan dengan materi
bangun datar, sehingga dapat membantu siswa dalam memahami bentukbentuk bangun datar dan ciri-ciri dasar bangun datar melalui pembelajaran
yang kontekstual dan benda-benda konkret.
- Pemahaman setiap fase van Hiele terlihat dari hasil jawaban siswa pada
instrumen yang tersedia.
b. Kekurangan produk :
- Produk berupa perangkat pembelajaran geometri berdasarkan teori van
Hiele hanya bisa dibuat oleh seseorang yang sungguh mengerti tentang
teori van Hiele.
- Penyusunan produk berupa perangkat pembelajaran geometri berdasarkan
teori van Hiele membutuhkan waktu yang lama karena harus
mengintegrasikan lima fase van Hiele ke dalam langkah-langkah kegiatan
pembelajaran.
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BAB V
PENUTUP
Bab ini akan diuraikan kesimpulan, keterbatasan penelitian, dan saran
5.1 Kesimpulan
Produk penelitian pengembangan ini berupa “Prototipe Perangkat
Pembelajaran Geometi Materi Bangun Datar untuk Siswa Kelas I SD” telah
dilakukan melalui langkah langkah pengebangan menurut Sugiyono, sehingga
menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan selama proses pembelajaran di
kelas I SD Negeri Ambarukmo dapat diperoleh kesimpulan bahwa:
5.1.1

Prosedur prototipe perangkat pembelajaran geometri materi bangun datar

mengadopsi 6 langkah pengembangan menurut Sugiyono dengan langkah-langkah
sebagai berikut: 1) Potensi dan Masalah, 2) Pengumpulan data, 3) Desain Poduk,
4) Validasi desain, 5) Revisi desain, dan 6) Uji coba produk..
5.1.2

Kualitas dari prototipe perangkat pembelajaran geometri materi bangun

datar dilakukan melalui dua tahap validasi. Hasil validasi pertama kepada dosen
adalah 3,6, kemudian hasil validasi ke dua kepada guru kelas I adalah 3,55,
sehingga dapat diperoleh nilai rata-rata 3,57. Dengan demikian prototipe
perangkat pembelajaran dinyatakan sangat baik. Berdasarkan hasil ujicoba kepada
siswa kelas I di SD N Ambarukmo yang berjumlah 31 siswa, peneliti
mendapatkan data yang berkaitan dengan pemahaman siswa terhadap materi
bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran, yaitu: 1) 10% siswa mendapatkan

78

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

nilai 8, 2) 32% siswa mendapatkan nilai 8,6, 3) 48% siswa mendapatkan nilai 9,
dan 4) 10% siswa mendapatkan nilai 10. Sehingga dapat dikethui nilai rata-rata
kelas yaitu 9,02 dengan demikian dapat disimpulkan bahwa prototipe dapat
membantu siswa dalam memahami konsep bangun datar segitiga, segiempat, dan
lingkaran.

5.2 Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
5.2.1

Perangkat pembelajaran yang terdiri dari 2 pembelajaran hanya bisa

diujicobakan 1 pembelajaran saja, dikarenakan pihak sekolah hanya mengijinkan
peneliti untuk mengajar sebanyak 2 JP (2 x 35 menit)
5.2.2

Pelatihan kepada guru tentang model pembelajaran van Hiele belum bisa

dilaksakan dikarenakan keterbatasan waktu.
5.3 Saran
Berdasarkan keterbatasan dari penelitian ini, maka peneliti memperoleh
beberapa saran sebgai berikut:
5.3.1

2 materi pembelajaran

tentang bangun datar segitiga, segiempat, dan

lingkaran yang sudah dikembangkan, sebaiknya diujicobakan. Sehingga peneliti
dapat mengetahui peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep bangun datar
segitiga, segiempat, dan lingkaran.
5.3.2

Perlu adanya pelatihan kepada guru supaya mereka dapat menerapkan

model pembelajaran van Hiele dalam pembelajaran.
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LAMPIRAN 1
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Lampiran 1.1
Lembar Observasi

No

Aspek yang diamati

1

Membuka pelajaran

2

Penyajian materi

3

Penerapan

Deskripsi Hasil Pengamatan

metode

pembelajaran tertentu untuk
membanu pemahaman siswa
dalam memahami materi
4

Penerapan

model

pembelajaran tertentu untuk
membanu

siswa

dalam

memahami materi
5

Kesulitan yang dialami oleh
siswa

6

Pengelolaan kelas

7

Penggunaan

media

dalam

pembelajaran
8

Cara menutup pelajaran
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Lampiran 1.2
Hasil Observasi Pembelajaran I

Hari, tanggal : Senin, 13 April 2015
Materi

: Mengenal bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.

No

Aspek yang diamati

Deskripsi Hasil Pengamatan

1

Membuka pelajaran

Guru membuka pelajaran dengan berdoa.

2

Penyajian materi

Materi disajikan dalam bentuk mencatat.

3

Penerapan

metode ceramah dan penugasan.

pembelajaran tertentu untuk
membanu pemahaman siswa
dalam memahami materi
4

Penerapan

model Kontekstual namun belum begitu maksimal

pembelajaran tertentu untuk
membanu

siswa

dalam

memahami materi
5

6

Kesulitan yang dialami oleh Siswa kesulitan dalam memahai ciri-ciri
siswa

bangun datar.

Pengelolaan kelas

Guru dapat mengelola kelas dengan baik,
kegiatan pembelajaran kondusif.

7

Penggunaan

media

dalam Guru tidak menggunakan media.

pembelajaran
8

Cara menutup pelajaran

Menyimpulkan materi dan menutup dengan
doa.
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Lampiran 1.3
Hasil Observasi Pembelajaran I

Hari, tanggal : Jumat, 17 April 2015
Materi

: Mengenal bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.

No

Aspek yang diamati

Deskripsi Hasil Pengamatan

1

Membuka pelajaran

Guru membuka pelajaran dengan berdoa.

2

Penyajian materi

Materi disajikan dalam bentuk mencatat.

3

Penerapan

metode Tanya jawab, ceramah, dan penugasan.

pembelajaran tertentu untuk
membanu pemahaman siswa
dalam memahami materi
4

Penerapan

model Kontekstual

pembelajaran tertentu untuk
membanu

siswa

dalam

memahami materi
5

6

Kesulitan yang dialami oleh Siswa masih mengalami kesulitan dalam
siswa

memahami ciri-ciri bangun datar.

Pengelolaan kelas

Guru dapat mengelola kelas dengan baik,
kegiatan pembelajaran kondusif.

7

Penggunaan

media

dalam Guru menggunakan media kertas.

pembelajaran
8

Cara menutup pelajaran

Menyimpulkan materi dan menutup dengan
doa.
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LAMPIRAN 2
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Lampiran 2.1
Lembar Validasi Pra-Penelitian Guru oleh Dosen

No.

Komponen yang dinilai

Skor

Bahasa

1

d. Bahasa

sesuai

dengan

kaidah penulisan yang baik
dan benar.
1.

e. Susunan

kalimat

dapat

dipahami oleh guru.
f. Susunan

kalimat

mendukung pencarian data
yang berkaitan dengan tema
penelitian.
Pertanyaan
e. Pertanyaan yang diajukan
untuk mengetahui metode
yang digunakan guru saat
mengajar

tentang bentuk-

bentuk bangun datar, ciriciri dasar bangun datar, dan
2.

perbedaan bentuk bangun
datar.
f. Pertanyaan yang diajukan
untuk

mengetahui

media

yang digunakan guru dalam
mengajarkan bentuk-bentuk
bangun datar, ciri-ciri dasar
bangun

datar,

dan

perbedaan bentuk bangun
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datar.
g. Pertanyaan yang diajukan
untuk mengetahui model
yang digunakan guru dalam
mengajarkan bentuk-bentuk
bangun datar, ciri-ciri dasar
bangun

datar,

dan

perbedaan bentuk bangun
datar.
h. Pertanyaan yang diajukan
untuk mengetahui kesulitan
yang dirasakan oleh guru
pada

saat

bentuk-bentuk

mengajarkan
bangun

datar, ciri-ciri dasar bangun
datar, dan perbedaan bentuk
bangun datar.
Total Skor
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Lampiran 2.2
Hasil Validasi Pra-Penelitian Guru oleh Dosen
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Lampiran 2.3
Lembar Validasi Pra-Penelitian Siswa oleh Dosen

No.

Komponen yang dinilai
Bahasa

skor
1

d. Bahasa sesuai dengan
kaidah penulisan yang
baik dan benar.
1.

e. Susunan kalimat dapat
dipahami oleh siswa.
f. Susunan

kalimat

mendukung pencarian
data

yang

dengan

berkaitan
tema

penelitian.
Pertanyaan
d. Pernyataan

yang

diajukan
dengan

berkaitan
pemahaman

siswa tentang bentukbentuk bangun datar:
2.

-

Segitiga

-

Segiempat

-

Lingkaran

e. Pernyataan
diajukan
dengan

yang
berkaitan
pemahaman

siswa tentang ciri-ciri
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dasar yang ada pada
bangun datar :

-

Segitiga

-

Segiempat

-

Lingkaran

f. Pernyataan

yang

diajukan
dengan

berkaitan
pemahaman

siswa tentang perbedaan
bentuk-bentuk

bangun

datar :
-

Segitiga

-

Segiempat

-

Lingkaran

Total Skor
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Lampiran 2.4
Hasil Angket Pra-Penelitian untuk Siswa
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LAMPIRAN 3
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Lampiran 3.1
Lembar Angket Pra-Penelitian untuk Guru

No.

Pertanyaan

Jawaban

Bangun Datar (bentuk-bentuk segitiga, segiempat, dan lingkaran)
1.

Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami bentuk-bentuk
bangun datar (segitiga, segiempat, dan lingkaran)?

2.

Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami
bentuk-bentuk bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk mengajarkan bentuk-bentuk
bangun datar?

3.

4.

Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi pengenalan bentuk bangun datar (segitiga,
segiempat, lingkaran)?

5.

Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari bentuk-bentuk bangun datar?

Bangun Datar (ciri-ciri segitiga, segiempat, dan lingkaran)
6.

Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami ciri-ciri dasar
yang ada pada bangun datar?

7.

Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami ciriciri dasar yang ada pada bangun datar?

8.

Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami ciriciri dasar yang ada pada bangun datar?

9.

Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi bangun datar (ciri-ciri segitiga, segiempat,
lingkaran)?
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10.

Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari ciri-ciri dasar bangun datar?
Bangun Datar (perbedaan segitiga, segiempat, dan lingkaran)

11.

Bagaimana metode yang digunakan Bapak/Ibu
untuk membantu siswa memahami perbedaan
bentuk yang ada pada bangun datar?

12.

Bagaimana model pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada bangun datar?
Bagaimana media pembelajaran yang Bapak/Ibu
gunakan untuk membantu siswa memahami
perbedaan bentuk yang ada pada bangun datar?

13.

14.

Bagaimana ketercapaian nilai KKM siswa pada
materi bangun datar (perbedaan segitiga,
segiempat, lingkaran)?

15.

Kesulitan apa yang sering muncul pada siswa saat
mempelajari perbedaan bentuk bangun datar?
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Lampiran 3.2
Hasil Angket Pra-Penelitian untuk Guru
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Lampiran 3.3
Lembar Angket Pra-Penelitian untuk Siswa
Nama

:

Sekolah

:

Hari/Tanggal :
Petunjuk
Mohon anak-anak memberi pendapat dengan cara memberi tanda centang
(√ ) pada kolom “Ya” dan “Tidak”!
Jawaban
No.

Pertanyaan
Ya

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Apakah kamu tahu bentuk segitiga?

Apakah kamu tahu bahwa segitiga memiliki 3 sisi?

Apakah kamu tahu bentuk segiempat?

Apakah kamu tahu bahwa segitiga mempunyai 4 sisi?

Apakah kamu tahu bentuk lingkaran?

Apakah lingkaran mempunyai sisi?

Apakah lingkaran mempunyai 1 sisi?

Apakah kamu tahu perbedaan segitiga dengan
8.

lingkaran?

Apakah kamu tahu perbedaan segiempat dengan
9.

segitiga?
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Apakah ini bentuk segitiga?
10.

Apakah gambar ini sama?
11.

Apakah gambar ini sama?
12.

Apakah gambar ini memiliki 3 sisi
13.

Apakah gambar ini memiliki 4 sisi?
14.

Apakah gambar ini tidak mempunyai sisi?
15.

Apakah gambar ini mempunyi 1 sisi?
16.
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Lampiran 3.4
Hasil Angket Pra-Penelitian untuk Siswa
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Lampiran 3.5
HASIL REKAP NILAI PER-ITEM SOAL
ANGKET PRA-PENELITIAN SISWA

nama/nomor
soal
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
12 13 14
15 16
danis
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
nabila
0
0
0
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
0
wientang
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
dafa
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
shindy
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
audita
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
radit
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
rafif
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
0
1
Rio
1
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Farit
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Alif
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Ferro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
tegar
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
Raka
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
jesika
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Vera
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Cintia
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
diva
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Slamet
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Adelia
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Agus
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
Jumlah
20 20 20
16 20
16
18
19 20 20 20
19 20 20
8 20
Presentase
5% 5% 5% 24% 5% 24% 15% 10% 5% 5% 5% 10% 5% 5% 62% 5%
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LAMPIRAN 4
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Lampiran 4.1
Angket Validasi Produk untuk Dosen
Nama validator:
No.

Item yang dinilai

Skor

Bahasa
1.

1

e. Bahasa sesuai dengan kaidah
penulisan yang baik dan benar.
f. Susunan kalimat dapat dipahami
oleh guru dan siswa.
Format Penulisan Prototipe

2.

3.

e. Format penulisan prototipe
sesuai dengan kaidah penulisan
buku.
f. Menggunakan kepustakaan yang
sesuai dengan teori model
pembelajaran van Hiele.
Isi
k. Memuat lima fase model
pembelajaran van Hiele.
l. Memuat penerapan lima model
pembelajaran fase van Hiele
dalam
2
RPP
materi
pembelajaran bangun datar
untuk kelas I.
m. Memuat bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran sesuai
dengan tahap pra-operasional
anak.
n. Memuat media yang berkaitan
dengan bangun datar segitiga ,
segiempat,
dan
lingkaran
sehinga
membantu
siswa
memahami konsep geometri.
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Keterangan
3

4
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o. Memuat rubrik penilaian untuk
mengetahui pemahaman siswa
tentang konsep geometri.
Total Skor
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Lampiran 4.2
Hasil Validasi Produk oleh Dosen
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Lampiran 4.3
Angket Validasi Produk untuk Guru

Skor
No.

Item yang dinilai

Komentar
1

1.

Kesesuaian
KD.

indikator

dengan

2.

Materi sesuai dengan pokok
bahasan bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).

3.

Apersepsi sesuai dengan pokok
bahasan bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
Kegiatan inti memuat :
Fase Informasi

4.

g. Berisi
tentang
materi
bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
h. Memuat
bahasa
yang
sederhana.
i. Memuat pengantar tentang
bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran)
secara kontekstual.
Fase Orientasi Langsung
e. Memuat
kegiatan
mengeksplorasi
media
pembelajaran
untuk
memperoleh konsep awal
tentang
bangun
datar
(segitiga, segiempat, dan
lingkaran).
f. Memuat
tugas/aktivitas
sederhana.
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Fase Penjelasan
e. Memuat kegiatan siswa
untuk menjelaskan topik
yang diamati dengan bahasa
mereka sendiri.
f. Memuat kegiatan siswa
untuk
saling
bertukar
pendapat.
Fase Orientasi Bebas
e. Memuat tugas yang lebih
kompleks sesuai dengan
materi
bangun
datar
(segitiga, segiempat, dan
lingkaran).
f. Memuat aktivitas/kegiatan
yang memungkinkan siswa
untuk
menemukan
keterkaitan antara konsep
bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran)
dengan kegiatan sehari-hari.
Fase Integrasi

5.

g. Memuat aktivitas siswa
untuk menyimpulkan materi
bangun datar (segitiga,
segiempat, dan lingkaran).
h. Memuat
soal
evaluasi
tentang
bangun
datar
(segitiga, segiempat, dan
lingkaran) dari keseluruhan
kegiatan.
i. Memuat aktivitas siswa
untuk
mengintegrasikan
materi
bangun datar
(segitiga, segiempat, dan
lingkaran).dalam
bentuk
refleksi yang imajinatif.
Model pembelajaran van Hiele
memberi
inspirasi
dalam
mengajarkan materi bangun
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datar (segitiga, segiempat, dan
lingkaran) secara :
i. Konteksual

6.

j. Bahasa yang disampaikan
kepada siswa sesuai dengan
pemahaman siswa.
k. Bahasa yang disampaikan
kepada siswa berkaitan
dengan materi bangun datar
(segitiga, segiempat, dan
lingkaran)
memudahkan
siswa
untuk
megimajinasikan/membayan
gkan benda tersebut.
l. Kelima fase van Hiele
memudahkan guru untuk
mengajarkan konsep bangun
datar (segitiga, segiempat,
dan
lingkaran)
kepada
siswa.
RPP dengan model van Hiele
tersebut layak untuk dilatihkan
kepada guru-guru.
Total Skor

113

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Lampiran 4.4
Hasil Validasi Produk oleh Guru
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Lampiran 5.1
Hasil Pekerjaan Siswa pada Soal Evaluasi
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Lampiran 5.2
Hasil Rekap Nilai Soal Evaluasi
Nama/Item
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
a1
b1
c1
d1
e4
rata-rata

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
1

3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1

6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1

7
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
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8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1

9 10 11 12
1 1 0 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 1 1
0 1 1 1
1 1 0 1
0 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
0 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 0
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 0 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1
1 0 1 1
1 1 1 1

13 14 15 Jumlah Nilai
1 1 1
14
9,3
1 1 1
14
9,3
1 0 0
13
8,6
1 1 1
14
9,3
0 0 1
13
8,6
1 1 1
14
9,3
1 1 1
13
8,6
1 1 0
13
8,6
1 1 1
13
8,6
1 1 1
15
10
1 1 1
14
9,3
1 1 0
14
9,3
0 1 1
13
8,6
1 1 1
14
9,3
1 1 1
13
8,6
1 1 1
15
10
1 1 1
12
8
1 0 1
12
8
0 1 1
12
8
1 1 0
14
9,3
1 1 1
13
8,6
1 1 1
15
10
1 1 1
14
9,3
1 1 1
13
8,6
1 0 1
14
9,3
1 1 1
14
9,3
1 1 1
13
8,6
1 1 1
14
9,3
1 1 1
14
9,3
1 1 1
14
9,3
1 1 1
14
9,3
9,02
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Lampiran 5.3
Hasil Rekap Nilai Indikator

No

Nama

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Aaaaaaaaa
Aaaaaa
Aaaaa
Addaaa
Saaaaaaaaaaaa
Sddda
Daaaaaaaaaaaaa
Ddddaa
Dddaaaaa
Ddddaaaaa
Ddaaaaaa
Daaaaaaaaaa
Ddaaaaaaaaaaaa
Ddddaa
Ddddaaaaa
Dddaaaaaaaaaa
Dddddddd
Ddaaaaaaaaaaa
Ddaaaaaaa
Dddaaaaaaaaaaaa
Dddddddda
Dddaaaaaaaaaaaaaa
Dddddddd
Ddddaaaaaaa
Ddaaaaaaaaaaaaaaaa
Dddaaaaaaaaaaaa
Ddddaaaaaaaa
Ddaaaaa
Daaaaaaaaaaaaaaaaa
Ddddddaaaaad
Dzzzssssaaaa

1
20
25
20
25
25
25
20
25
20
20
20
25
20
25
25
25
25
25
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
Rata-rata
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Skor per indikator
2
3
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
25
25
20
25
25
25
20
25
20
25
20
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
20
20
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
25
25
20
25
25
20
25
20
20
25

4
25
25
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Jumlah
skor
95
100
90
100
100
100
90
95
95
90
90
95
95
100
95
85
90
100
95
85
90
100
100
100
95
90
100
95
95
95
95
95
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LAMPIRAN 6

124

PLAGIAT
PLAGIATMERUPAKAN
MERUPAKANTINDAKAN
TINDAKANTIDAK
TIDAKTERPUJI
TERPUJI

Lampiran 6.1
Silabus
Nama Sekolah
:
Mata Pelajaran
: Tematik
Kelas
:I
Semester
: II
Standar Kompetensi :
Matematika
6. Mengenal bangun datar sederhana
SBK
8. Mengekspresikan diri melalui karya seni rupa.
Kompetensi Dasar

Matematika
6.1

Materi
Pembelajaran

Kegiatan
Pembelajaran

1. mengenal

Fase Informasi

Mengenal ciri-ciri

Penilaian
Indikator

Matematika

 Guru

segitiga, segi empat, bangun

menampilkan

dan lingkaran.

datar

benda-benda

sederhana

sekitar
yang

Teknik
Bentuk
Penilaian Instrumen
Tes
Tes soal
Tertulis
essay

6.1.1 Mengidentifikasi
di

kelas
berbentuk

ciri-ciri bangun
datar

segitiga,

segiempat, dan
Observas Lembar
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Instrumen
Sebutkan
ciri-ciri
bangun
datar
segitiga,
segiempat,
dan
lingkaran.

Alokasi
Waktu

2x35
menit

Sumber
Belajar

Kismiantin
i,

dkk.

2008.
Dunia
Matematik
a

untuk
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bangun

datar

segitiga,

lingkaran.
6.1.2

i

observasi

Kelas

Mempresentasi

Berilah

SD/MI.

kan

ciri-ciri

tanda cek

Jakarta:

datar

(√) sesuai

Pusat

segitiga,

dengan

Perbukuan.

segiempat, dan

kenyataan

Daperteme

siswa mengenai

lingkaran

yang

n

benda-benda

dengan

segiempat,

dan

lingkaran.

bangun

 Guru bertanya
jawab

dengan

2.

yang berbentuk

menggolong

bangun

kan

yang

SBK

gambar-

ditampilkan

8.1

gambar

oleh guru.

Mengekspresikan

bangun

percaya diri.

Produk
Lembar
observasi

Pendidikan

siswa.

Nasional.

datar
Buatlah
gambar

SBK

 Siswa mencoba 8.1.1

Membuat

bangun

mengamati

gambar bangun datar

datar

seni

lingkungan

dengan

dengan

ekspresif.

ada

pada

diri melalui karya datar
gambar dengan

1

mengikuti

teknik

sekitar

kelas pola bergaris.

menempel

yang berbentuk

pola titik-

bangun

titik.

datar
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segitiga,
segiempat, dan
lingkaran.

Fase

Orientasi

Langsung
 Siswa

bersama

dengan
kelompok
mengidentifikasi
benda-benda
yang

berbentuk

bangun

datar

yang

sudah

diamati.
 Siswa

bersama

kelompok
mengidentifikasi
ciri-ciri

dari
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benda-benda
sekitar

di
yang

berbentuk
bangun datar.
Fase Penjelasan
 Siswa bersama
kelompok
menyampaikan
hasil

diskusi

tentang bangun
datar

yang

sudah diperoleh
ke depan kelas.

Fase

Orientasi

Bebas
 Siswa
menggambar
bentuk bangun
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datar

segitiga,

segiempat, dan
lingkaran
dengan
mengikuti pola
titik-titik

yang

berbentuk
bangun datar.

Fase Integrasi
 Guru

memberi

penguatan
tentang

topik

bangun

datar

yang

sudah

dipelajari.
 Guru
dengan

bersama
siswa

membuat

129
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ringkasan tentang
topik

bangun

datar yang sudah
dipelajari.
 Guru

bersama

siswa
menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari.
Matematika
6.2 Mengelompokk
an bangun datar
menurut
bentuknya.

1.

men

Fase Informasi

Matematika



6.2.1

Guru

Tes
Tertulis

Mengelompokk

ggolongka

menunjukkan

an

n bangun

benda-benda

datar

lingkungan sekitar

berdasarkan

sederhana

sekolah

bentuknya.

di

yang

Tes soal
essay

jenis-jenis

bangun

datar

Sebutkan
sifat-sifat
bangun
datar
segitiga,
segiempat,
dan
lingkaran.

berbentuk bangun
datar
segiempat,

segitiga,
dan 6.2.2

Mempresentasi

130

Observas Lembar

Berilah

2x35
menit
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lingkaran.


kan

sifat-sifat i

bangun
Guru

bertanya

jawab

dengan

siswa

observasi

(√) sesuai

datar

dengan percaya

dengan

diri.

kenyataan
yang

mengenai bangun
SBK
8.2 Mengekspresikan
diri

melalui

datar

yang

ditampilkan

oleh
Produk

seni rupa dua dimensi



dengan

mencoba

teknik

2.

men

SBK

yang

bangun

bentuk

datar

datar

dengan

segiempat,

teknk

lingkaran.

Buatlah

tentang

8.2.1 Menggolongkan

lingkungan sekitar

ggolongkan

Lembar
observasi

gambar

Siswa

mengamati

menempel.

ada

pada siswa

guru.

karya

tanda cek

mempunyai
bangun

bentuk-bentuk bangun
datar dengan teknik
menempel.

alam
sekitar
yang
bentuknya
hampir

segitiga,

sama

dan

dengan
bangun
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menempel

Fase Orientasi

datar yang

Langsug

sudah



kamu

Siswa

pelajari!

bersama kelompok
mengidentifikasi
ciri-ciri dari bendabenda di sekitar
yang

berbentuk

bangun datar.


Siswa

bersama

dengan

kelompok
menggolongkan
benda-benda yang
ada di lingkungan
sekitar kelas yang
berbentuk bangun
datar

segitiga,
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segiempat,

dan

lingkaran.


Siswa

bersama

dengan

kelompok
mengidentifikasi
bangun datar yang
sudah digolongkan
Fase Penjelasan


Siswa

bersama kelompok
menyampaikan
hasil

diskusi

tentang

bangun

datar yang sudah
diperoleh ke depan
kelas.
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Fase Orientasi
Bebas


Siswa

menggolongkan
jenis-jenis bangun
datar berdasarkan
bentuknya dengan
teknik menempel.

Fase Integrasi


Guru

memberi
penguatan tentang
topik bangun datar
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yang

sudah

disampaikan

oleh

masing-masing
kelompok


Guru

bersama
siswa

dengan
membuat

ringkasan tentang
topik bangun datar
yang

sudah

dipelajari.


Guru

bersama

siswa

menyimpulkan
materi yang telah
dipelajari.
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Lampiran 6.2
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

Satuan Pendidikan

:

Kelas / Semester

: I / II

Mata Pelajaran

: Tematik

Pertemuan

:1

Alokasi Waktu

: 2 x 35 menit

A. Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikator
Muatan Pelajaran

: Matematika

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
Indikator
6. Mengenal bangun 6.1 Mengenal segitiga, 6.1.1 Menyebutkan benda
datar sederhana
berbentuk bangun
segi
empat,
dan
datar
segitiga,
lingkaran.
segiempat,
dan
lingkaran
melalui
kegiatan
mengamati.
6.1.2 Mempresentasikan
ciri-ciri
bangun
datar
segitiga,
segiempat,
dan
lingkaran
dengan
percaya diri.
6.1.3 Menunjukkan
kerjasama
saat
melakukan
pengamatan
lingkungan dalam
mendeskripsikan
sifat-sifat
bangun
datar.

Muatan Pelajaran

: SBK

Standar Kompetensi
Kompetensi Dasar
8. Mengekspresikan diri 8.1 Mengekspresikan diri
melalui karya seni rupa.
melalui
karya
seni
gambar ekspresif.
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Indikator
8.1.1 Membuat gambar
bangun datar dengan
mengikuti
pola
bergaris.
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B. Tujuan
1. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat bangun datar segitiga, segiempat,
dan lingkaran.
2. Siswa dapat mempresentasikan sifat-sifat bangun datar segitiga, segiempat,
dan lingkaran dengan percaya diri.
3. Siswa dapat membuat gambar bangun datar segitiga, segiempat, dan
lingkaran.
C. Materi Pokok
1.

Sifat-sifat bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. (terlampir)

2.

Gambar-gambar bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.

D. Metode Pembelajaran
-

Model Pembelajaran

: van Hiele

-

Metode

: ceramah, diskusi, tanya jawab, presentasi.

E. Kegiatan Pembelajaran
a. Pendahuluan (10 menit)
 Guru mengucapkan salam pembuka kepada siswa.
 Guru menunjuk salah satu siswa untuk memimpin berdoa.
 Guru mengecek presensi kehadiran siswa.
Apersepsi
 Guru menggali pengetahuan awal siswa dengan menanyakan hal-hal yang
berkaitan dengan materi yang akan disampaikan “ayo, coba kita amati
bentuk meja. Bagaimana dengan bentuk pinggirnya?”.
Orientasi

 Guru menyampaikan tujuan pembelajaraan yang akan dipelajari.
Motivasi
 Guru memberikan semangat kepada siswa untuk mengikuti pelajaran.
b. Kegiatan Inti (50 menit)
Eksplorasi
 Guru menampilkan benda-benda di sekitar kelas yang berbentuk bangun
datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. (fase informasi)
 Guru bertanya jawab dengan

siswa mengenai benda-benda yang

berbentuk bangun datar yang ditampilkan oleh guru. (fase informasi)
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 Siswa mencoba mengamati lingkungan sekitar kelas yang berbentuk
bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran. (fase informasi)
Elaborasi
 Siswa dibentuk dalam 5 kelompok.
 Siswa bersama dengan kelompok mengidentifikasi benda-benda yang
berbentuk bangun datar yang sudah diamati. (fase orientasi langsung)
 Siswa bersama kelompok mengidentifikasi ciri-ciri dari benda-benda di
sekitar yang berbentuk bangun datar. (fase orientasi langsung)
 Siswa bersama kelompok menyampaikan hasil diskusi tentang bangun
datar yang sudah diperoleh ke depan kelas. (fase penjelasan).
 Siswa menggambar bentuk bangun datar segitiga, segiempat, dan
lingkaran dengan mengikuti pola titik-titik yang berbentuk bangun datar.
(fase orientasi bebas)
Konfirmasi
 Guru memberi penguatan tentang topik bangun datar yang sudah
dipelajari.
 Guru bersama dengan siswa membuat ringkasan tentang topik bangun
datar yang sudah dipelajari. (fase integrasi)
c. Penutup (10 menit)
 Guru bersama siswa menyimpulkan materi yang telah dipelajari. (fase
integrasi)
 Guru menanyakan kesulitan yang dihadapi siswa saat pembelajaran.
 Guru mengarahkan siswa untuk melakukan refleksi bersama-sama.
 Guru mengucapkan salam penutup.

F. Sumber Belajar dan Media Pembelajaran:
a. Lembar kerja siswa
b. Kismiantini, dkk. 2008. Dunia Matematika untuk Kelas 1 SD/MI. Jakarta:
Pusat Perbukuan. Dapertemen Pendidikan Nasional.
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G. Teknik Penilaian dan Instrumen Penilaian
Ranah

Indikator

Pengetahuan

Instrumen

Tes Tertulis

Tes soal essay

Matematika
6.1.1
Menyebutkan
benda
berbentuk bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran melalui
kegiatan mengamati.

Sikap

Teknik
Penilaian

Matematika
6.1.2

6.1.3

Ketrampilan

Mempresentasikan ciriciri bangun datar segitiga,
segiempat, dan lingkaran
dengan percaya diri.
Menunjukkan kerjasama
saat
melakukan
pengamatan lingkungan
dalam mendeskripsikan
sifat-sifat bangun datar.

Observasi

Lembar observasi

SBK
8.1.1 Membuat gambar bangun
datar dengan mengikuti pola
bergaris.

Produk

Lembar observasi

H. Penilaian
Indikator 1

Indikator

: Menyebutkan benda berbentuk bangun datar

segitiga, segiempat, dan lingkaran melalui kegiatan mengamati.
Teknik Penilaian

: Observasi

Bentuk Instrumen

: Lembar Observasi

Instrumen

: berilah tanda centang (√) sesuai pengamaan

pada siswa.
Benda-benda berbentuk bangun datar segiriga, segiempat, dan lingkaran:
1. Jam dinding
2. Papan tulis
3. Meja
4. Pintu
5. Jendela
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Format Kriteria Penilaian:
Aspek yang dinilai

5

10

Skor
15

20

25

Jumlah dalam menyebutkan
benda-benda
berbentuk
bangun
datar
segitiga,
segiempat, dan lingkaran

Keterangan:
Skor 5 = siswa dapat menyebutkan 1 benda di dalam kelas yang berbentuk
bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Skor 10 = siswa dapat menyebutkan 2 benda di dalam kelas yang
berbentuk bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Skor 15 = siswa dapat menyebutkan 3 benda di dalam kelas yang
berbentuk bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Skor 20 = siswa dapat menyebutkan 4 benda di dalam kelas yang
berbentuk bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.
Skor 25 = siswa dapat menyebutkan 5 benda di dalam kelas yang
berbentuk bangun datar segitiga, segiempat, dan lingkaran.

Indikator 2

Indikator

: Mempresentasikan ciri-ciri bangun datar

segitiga, segiempat, dan lingkaran dengan percaya diri
Teknik Penilaian
: Observasi
Bentuk Instrumen

: Lembar Observasi

Instrumen

: berilah tanda centang (√) sesuai pengamatan

pada siswa.
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Format Kriteria Peniaian:
Skor

Aspek yang dinilai
(sikap percaya diri)

Baik

Kurang baik

Berani maju ke depan kelas
Suara lantang
Konsentrasi
Komunikatif
Menggunakan bahasa yang baik

Keterangan: baik mendapatkan skor 5, kurang baik mendapatkan skor 0
Indikator 3

Indikator

: Menunjukkan kerjasama saat melakukan

pengamatan lingkungan dalam mendeskripsikan sifat-sifat bangun datar.
Teknik Penilaian

: Observasi

Bentuk Instrumen

: Lembar Observasi

Instrumen

: berilah tanda centang (√) sesuai pengamaan

pada siswa.

Format Kriteria Penilaian:
Skor

Aspek yang dinilai
(kerjasama)

Baik

Saling membantu
Tidak mendominasi kelompok
Mendengarkan pendapat teman
Bersama-sama

mengerjakan

panduan
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Bersama-sama menyelesaikan tugas
sesuai waktu yang ditentukan.

Keterangan:
Baik mendapatkan skor 5
Kurang baik mendapatkan skor 0

Indikator 4

Indikator

: Membuat gambar bangun datar dengan

mengikuti pola bergaris.
Teknik Penilaian

: Observasi

Bentuk Instrumen

: Lembar Observasi

Instrumen

: berilah tanda centang (√) sesuai pengamaan

pada siswa.

Format Kriteria Penilaian:
Kriteria

Produk
gambar

Baik sekali

Baik

Cukup

Kurang

4

3

2

1

Memenuhi 4

Memenuhi 3 aspek

Memenuhi 2 aspek

Memenuhi 1

aspek penilaian

penilaian

penilaian

aspek penilaian

(cepat, rapi,
bersih, dan tanpa
bantuan).

Nilai = Jumlah skor maksimal

Penilaian soal evaluasi pada fase integrasi:
1 soal = 2 poin
Penilaian =
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Yogyakarta, .......
Guru Kelas

Mahasiswa

Muhamad Arifin
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Lampiran 6.3
Lembar Kerja Siswa
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LAMPIRAN 7
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Lampiran 7.1
Foto Uji Coba Produk
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LAMPIRAN 8
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penulis banyak mengikuti kegiatan di kampus Universitas Sanata Dharma. Berikut
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