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Abstrak—Penelitian ini mengkaji tentang pengaruh model pembelajaran Van Hiele 

berbantuan Cabri Geometry II untuk meningkatkan koneksi matematiksiswa SMP 

pada materi garis singgung lingkaran. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) 

Mengetahui apakah peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa yang belajar 

melalui model pembelajaran Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II lebih baik 

dibandingkan dengan peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa yang belajar 

dengan model pembelajaran Van Hiele; (2) Mengetahui bagaimanakah sikap siswa 

terhadap pembelajaran geometriVan Hiele berbantuan Cabri Geometry II. Metode 

yang digunakan adalah metode eksperimen, sedangkan populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung yang berjumlah 9 kelas, sedangkan 

untuk sampel diambil kelas VIII-I sebagai kelas eksperimen satu (Van Hiele dengan 

Cabri Geometry II/ VH CGII) dan kelas VIII-H sebagai kelas eksperimen dua (Van 

Hiele/ VH). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peningkatan kemampuan 

koneksi matematik siswa yang mendapatkan model Van Hiele berbantuan Cabri 

Geometry II dalam pembelajaran garis singgung lingkaran lebih baik dari peningkatan 

kemampuan koneksi matematik siswa yang mendapat pembelajaran dengan model 

Van Hiele. (2) Respons siswa terhadap pembelajaran Van Hiele berbantuan Cabri 

Geometry II pada umumnya positif, hal tersebut terlihat dari hasil angket dan jurnal 

harian yang diberikan kepada siswa. Dari hasil angket diperoleh bahwa rata-rata skor 

total siswa yang mendukung model Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II adalah 

sebesar 3,78. 

Kata kunci:Kemampuan koneksi matematis, Model Pembelajaran geometri Van Hiele, 

 Cabri Geometry II 

 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran penting yang diajarkan di sekolah, tidak sedikit 

permasalahan kehidupan sehari-hari yang penyelesaiannya menggunakan matematika. Oleh karena itu, 

matematika perlu dipahami dan dikuasai oleh semua lapisan masyarakat terutama siswa sekolah.  

Salah satu pelajaran matematika yang penting untuk dipelajari adalah geometri.Menurut Van de 

Walle dalam Muabuai [2],geometri perlu dipelajari karena alasan berikut: 

1. Geometri membantu manusia memiliki apresiasi yang utuh tentang dunianya. 

2. Eksplorasi dalam geometri dapat membantu mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. 

3. Geometri memerankan peran utama dalam bidang matematika lainnya. 

4. Geometri digunakan oleh banyak orang dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

5. Geometri penuh teka-teki dan menyenangkan. 

Terlihat bahwa pentingnya mempelajari geometri ini erat kaitannya dengan kemampuan dalam 

membuat hubungan (koneksi). Kemampuan membuat koneksi matematik ini merupakan salah satu 

komponen berfikir tingkat tinggi. Menurut Turmudi [4] Hal ini ditegaskan dalam kurikulum di 

Indonesiamengisyaratkan dengan jelas tujuan yang ingin di capai, yaitu: (1)Kemampuan pemecahan 

masalah (problem solving),(2)kemampuan berargumentasi dan pembuktian (reasoning and proof), 

(3)Kemampuan berkomunikasi (communication),(4)kemampuan membuat koneksi 

(connection),(5)kemampuan representasi (representation). Kelima hal tersebut oleh NCTM dalam 

Anugrah[1] dikenal dengan istilah standar proses daya matematis (Mathematical power process 

standard). 
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Keberhasilan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh proses pembelajarannya itu sendiri. Selain 

faktor internal, ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan siswa, salah satunya yaitu 

model pembelajaran dan penyajian materi pelajaran.Menurut Ruseffendi [3],“Bila kita menginginkan 

siswa belajar geometri dengan mengerti, maka tahap pengajaran kita disesuaikan dengan tahap berpikir 

siswa. Bukan sebaliknya, siswa harus menyesuaikan diri dengan tahap pengajaran kita. Oleh karena itu, 

dalam mengurutkan topik-topik geometri yang akan diajarkan harus sesuai dengan tahap kesukarannya 

agar siswa dapat memahaminya sesuai dengan perkembangan tahap berpikirnya”. 

Menurut Van Hiele[5],terdapat 5 tahap dalam berpikir gometri, yaitu: tahap pengenalan, tahap 

analisis, tahap pengurutan, tahap deduksi, dan tahap rigor. Implementasi teori Van Hiele dalam 

pembelajaran untuk meningkatkan tahap berpikir ke tahap yang lebih tinggi, Van Hiele mengajukan 

model pembelajaran yang melibatkan 5 fase, yaitu informasi (information), orientasi langsung (directed 

orientation), penjelasan (explanation), orientasi bebas (free orientation), dan integrasi (integration). 

Salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran adalah pemanfaatan media. 

Perbedaan ukuran dapat menjadi masalah yang pokok, hal ini biasa terjadi jika pemanfaatan media 

pembelajaran tidak tepat atau kurang teliti sehingga menimbulkan kekurang-akuratan data pengukuran 

yang dihasilkan.Pemanfaatan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat membantu mengurangi 

permasalahan di atas. Oleh karena itu, perlu media dalam pembelajaran matematika. Pemanfaatan 

komputer sebagai media pembelajaran bukan merupakan hal yang baru dan aneh.Pada komputer terdapat 

program-program aplikasi (software) yang jika dimanfaatkan dengan baik dapat menghasilkan tujuan 

pembelajaran secara optimal, salah satunya yakni Software Cabri Geometry II. 

Dengan Cabri Geometry II terbuka peluang untuk terjadi proses observasi, eksplorasi, generalisasi, 

mengorganisir dan menghubungkan, sebab di dalam Cabri Geometry II siswa mengkonstruksi sendiri 

bentuk geometri yang diinginkan dari yang paling sederhana hingga yang rumit. Oleh karena itu, 

memungkinkan siswa menarik dan mengolah bentuk-bentuk tersebut sehingga dapat menemukan, 

menduga, dan membuat kesimpulan mengenai bentuk geometri yang mereka konstruksi sendiri.  

Pembelajaran Geometri Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II konsisten dengan karakteristik 

kemampuan koneksi, yaitu: 

1. Mampu memberikan informasi yang lebih geometris dan eksak. 

2. Berpeluang untuk terjadi proses observasi, eksplorasi, generalisasi, mengorganisir dan 

menghubungkan bentuk geometri yang diinginkan dari yang paling sederhana hingga yang rumit. 

3. Memungkinkan siswa menarik dan mengolah bentuk-bentuk geometri sehingga siswa dapat 

menemukan, dan membuat kesimpulan mengenai bentuk geometri yang mereka konstruksi sendiri. 

4. Siswa dapat menentukan, melakukan pengamatan, pengukuran, eksperimen, menggambar dan 

mendeskripsikan objek pada Cabri Geometry II. 

5. Memungkinkan untuk mengevaluasi jawaban soal-soal yang mungkin. 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa yang belajar dengan model pembelajaran 

Van Hiele berbantuan Cabri Geometry IIlebih baik dibandingkan dengan peningkatan kemampuan 

koneksi siswa yang belajar dengan model pembelajaran Van Hiele? 

2. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran geometriVan Hiele berbantuan Cabri Geometry II? 

C. Tujuan 

1. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa yang belajar dengan model 

pembelajaranVan Hiele berbantuan Cabri Geometry IIlebih baik dibandingkan dengan peningkatan 

kemampuan koneksi matematik siswa yang belajar dengan model pembelajaran Van Hiele. 

2. Mengetahui bagaimanakah respon siswa terhadap pembelajaran geometriVan Hiele berbantuan Cabri 

Geometry II. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi pengembangan ilmu pendidikan khususnya pendidikan matematika, temuan penelitian dapat 

diadaptasi sebagai bahan masukan dalam mengembangkan kemampuan koneksi matematis siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

2. Bagi Praktisi di lapangan, sebagai bahan masukkan untuk pembelajaran, model pembelajaran ini 

dapat diterapkan oleh guru sebagai alternatif dalam proses belajar mengajar dengan memanfaatkan 

perkembangan IPTEK dalam upaya meningkatkan kemampuan koneksi matematis siswa. 

3. Bagi siswa, proses pembelajaran ini dapat membantu siswa meningkatkan kemampuan koneksi 

matematis, dan membuat siswa menjadi senang, aktif, dan kritis dalam mempelajari matematika. 
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4. Bagi peneliti lain, dapat memberikan wawasan baru bagi pengembangan ilmu pendidikan, 

khususnya dalam penyusunan atau pemanfaatan IPTEK dalam pembelajaran matematika agar lebih 

menarik bagi siswa. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Design Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian eksperimen.Desain penelitian yang digunakan adalah Randomized 

Control Group Pre-test-Post-testDesign. Subyek penelitian dibagi dalam dua kelompok. Karena dalam 

penelitian ini kedua kelompok masing-masing mendapatkan perlakuan, kelompok kontrol dalam 

penelitian ini tidak disamakan dengan pembelajaran konvensional pada umumnya. Oleh karena itu kedua 

kelompok dinamakan kelompok eksperimen satu, yaitu kelompok yang mendapatkan pembelajaran 

dengan model geometri Van Hieleberbantuan Cabri Geometry II (dibaca VH CGII) dan kelompok 

eksperimen dua, yaitu kelompok yang mendapatkan model pembelajaran Van Hiele (dibaca VH).  

B. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 26 Bandung tahun 

pelajaran 2011/2012. Dari populasi tersebut dipilih dua kelas secara acak sebagai sample, masing-masing 

untuk dijadikan kelas VH dan kelas VH CGII. 

C. Instrumen Penelitian 

Untuk tes kemampuan koneksi matematis yang diberikan kepada siswa berupa tes tertulis uraian yang 

disusun berdasarkan indikator kemampuan koneksi matematis.Sesuai dengan desain penelitian, terdapat 

dua tes yang dilakukan, yaitu pre-test dan post-test. Soal-soal yang terdapat pada post-testsama dengan 

soal-soal yang terdapat pada pre-test.Intrument Non-test yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

lembar observasi, angket dan jurnal harian siswa. 

Lembar observasi bertujuan untuk mengamati secara langsung aktivitas yang dilakukan oleh guru dan 

siswa yang dilakukan oleh seorang observer. Juga bertujuan untuk mengukur keterlaksanaan kegiatan 

pembelajaran serta melihat proses pembentukan kemampuan koneksiyang telah dilakukan.Pernyataan 

pada lembar observasi disusun berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswa.  

Angket sikap siswa bertujuan untuk mengetahui sikap siswa terhadap model pembelajaran yang telah 

diterapkan pada kelompok VH CGII. Merupakan angket tertutup dan penilaiannya menggunakan skala 

Likert. Angket tersebut diberikan kepada siswa setelah dilakukan post-test. Terdapat dua kategori sikap 

yang menunjukkan penilaian siswa, yaitu sikap positif dan sikap negative.Oleh karena itu, pernyataan-

pernyataan yang terdapat pada angket ini berupa pernyataan positif dan pernyataan negative dan disusun 

berdasarkan indikator yang sesuai dengan aspek yang ingin diketahui, yaitu, sikap terhadap pembelajaran 

matematika dengan menggunakan model pembelajaran Van Hiele, Sikap terhadap Cabri Geometry II 

sebagai media pembelajaran juga sikap terhadap lembar kerja yang diberikan. 

Jurnal Harian SiswaYang dimaksud adalah tanggapan, kritikan, atau komentar siswa yang dibuat 

setiap akhir pembelajaran, bertujuan untuk menjaring informasi tentang pendapat, saran dan komentar 

siswa terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. 

D. Bahan Ajar 

Bahan ajar yang disusun dalam penelitian ini yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), 

Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan software Cabri Geometry II. 

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disusun dalam empat pertemuan dan dalam dua bentuk, 

yaitu RPP untuk kelas VH CGII dan RPP untuk kelas VH.  

Lembar kerja digunakan sebagai penyajian tugas pembelajaran dalam model pembelajaran Van 

Hiele,masing-masing lembar kerja baik kelompok VH CGII maupun kelompok VH berisi petunjuk 

langkah –langkah tentang materi yang akan dipelajari dan beberapa pertanyaan terbuka mengenai materi 

yang akan dipelajari. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mengacu pada kemampuan koneksi matematis siswa 

berdasarkan indikator pembelajaran yang hendak dicapai dan sesuai dengan tahapan-tahapan pada model 

Van Hiele.Siswa juga melakukan diskusi kelompok, mengerjakan tugas mandiri secara individu. 

E. Tekhnik Pengumpulan Data 

Beberapa hal yang dilakukan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu: 

1. Melakukan tes awal (Pre-test) dan tes akhir (Post-test). 

2. Memberikan angket kepada siswa. 

3. Pengisian lembar observasi oleh observer. 
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F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Persiapan 

a. Melakukan studi literatur mengenai permasalahan yang akan diteliti, 

b.  Menentukan sekolah yang akan menjadi lokasi penelitian, 

c. Menyusun proposal penelitian, 

d. Seminar proposal, 

e. Melakukan perizinan lokasi penelitian, 

f. Menyusun rencana pembelajaran, alat dan media pembelajaran serta instrumen penelitian dan 

mengkonsultasikan pada pembimbing, 

g. Melakukan uji coba intrumen tes, 

h. Menganalisis dan merevisi hasil uji coba instrumen tes. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a. Mengadakan pre-test pada kedua kelas 

b. Melaksanakan KBM pada kedua kelas dan pengisian angket, jurnal pada kelompok VH CGII.  

c. Mengadakan post-test pada kedua kelas. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Melakukan pengolahan dan analisis data kuantitatif terhadap hasil tes kemampuan koneksi 

matematis siswa, 

b. Melakukan pengolahan dan analisis data kualitatif terhadap angket dan lembar observasi, 

c. Mengambil kesimpulan terhadap hasil analisis data yang telah dilakukan, 

d. Memberikan saran-saran terhadap aspek-aspek penelitian yang kurang. 

G. Tekhnik Analisis Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian berupa data kuantitatif dan data kualitatif.Data kuantitatif 

diperoleh dari hasil pre-test dan post-tes. Sedangkan data kualitatif diperoleh dari angket dan lembar 

observasi. Adapun analisis data yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut: 

Analisis Data Skor Tes/Kuantitatif dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 

16.0.yakni berupa analisis deskriptif dan analisis inferensi.Analisis deskriptif dilakukan untuk 

memperoleh gambaran umum mengenai data hasil pre-test dan post-test.Analisis inferensi dilakukan 

untuk memperoleh kesimpulan mengenai peningkatan kemampuan koneksi siswa kelas VH CGII dan 

kelas VH.  

Adapun langkah – langkah analisis inferensi adalah sebagai berikut: Uji normalitas menggunakan test 

of normality dari Shapiro-Wilk test dalam SPSS 16.0 for windows, Uji Homogenitas Varians 

menggunakan uji Levene,dan Uji perbedaan dua rata-rata. Jika kedua data berdistribusi normal dan 

homogen maka pengujiannya dilakukan dengan uji t. jika tidak berdistribusi normal, maka pengujian 

dilanjutkan dengan uji perbedaan dua rata-rata (non-parametric)Mann Whithney. Untuk melihat 

peningkatan hasil pre-test dan post-test kelas VH CGII dan kelas VH, digunakan gain ternormalisasi(g) 

Dalam penyusunannya angket, siswa/guru diminta menanggapi pernyataan dengan memberi cheklist 

pada kolom tanggapan Sangat Setuju(SS), Setuju(S), Tidak Setuju(TS) atau Sangat Tidak setuju(STS).  

TABEL 1. PEMBERIAN SCORE PERNYATAAN ANGKET 

Pernyataan 
Skor tiap pilihan 

SS S TS STS 

Positif 5 4 2 1 

Negatif 1 2 4 5 

Kriteria penilaiannya adalah menghitung rata-rata skor pernyataan kelas. Jika rata-rata skor >3, maka 

siswa memberikan respon positif, dan sebaliknya, jika rata-rata skor <3, maka siswa merespon negatif.  

Penilaian jurnal harian siswa dilakukan dengan menganalisis pendapat para siswa. Data yang 

terkumpul, selanjutnya ditulis dan diringkas berdasarkan masalah yang akan dijawab, sehingga data dapat 

dikelompokkan dalam kategori positif, netral, dan negatif.Kategori penilaian untuk lembar observasi 

menggunakan skala 1 sampai dengan 5, dengan kriteria 1(Sangat Kurang), 2(Kurang), 3(Cukup), 4(Baik), 

dan 5(Baik sekali). Untuk penilaian analisis yang digunakan dengan mencari rata-rata secara keseluruhan. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data Hasil Penelitian 

1. Analisis data kuantitatif tes kemampuan koneksi matematis 
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Uji Normalitas data pre-test, dengan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis uji sebagai berikut: 

H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria Uji: jika peluang H0 (Asym. Sig) ≥5% (0,05) maka H0 diterima. 

TABEL 2. DESKRIPSI HASIL UJI NORMALITAS DATA PRE-TES 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

Pretest VH CGII .368 41 .000 .771 41 .000 

pretest VH .469 41 .000 .559 41 .000 

Karena peluang (asym.sig) untuk kelas VH dan VH CGII 0,000 (0,000 < 0,005), maka H0 ditolak. 

Kemudian dilanjutkan dengan uji statistic perbedaan dua rata-rata non-parametrik.Dengan hipotesis uji: 

H0:        =    . 

H1:        ≠    . 

Dengan taraf signifikansi α=5%,maka kriteria pengujiannya apabila nilai sig.≥5%, maka H0 diterima. 

Setelah melakukan perhitungan, didapat bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0.176 ≥ 0,05. Maka H0 diterima. 

maka dilanjutkan dengan analisis uji Post-test. 

Uji Normalitas data post-test menggunakan tingkat kepercayaan 95% dengan hipotesis uji: 

H0: Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1: Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji: Terima H0 jika peluang (asym.sig) ≥0,05. 

TABEL 3. DESKRIPSI HASIL UJI NORMALITAS DATA POST-TES 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

posttest VH CGII .289 41 .000 .860 41 .000 

posttest VH .159 41 .011 .939 41 .028 

Hasil pengolahan diperoleh peluang (asym.sig) 0,028 untuk kelompok VH, dan 0,000untuk 

kelompok VH CGII. Karena peluang (asym.sig) <0,05, maka H0 ditolak, maka dilanjutkan dengan uji 

statistik perbedaan dua rata-rata non-parametrik.Perumusan hipotesis uji perbedaan dua rata-rata (uji satu 

pihak) data post-test sebagai berikut: 

H0: µVHCGII = µVH. 

H1: µVHCGII ˃ µVH. 

Dengan menggunakan taraf signifikansi 0,05 maka kriteria pengujiannya adalah: 

Jika: 
 

 
Nilai signifikansi > 0,05, maka H0 diterima, dan jika

 

 
Nilai signifikansi ≤0,05, maka H0 ditolak. 

Setelah dilakukan pengolahan data post-test oleh uji Mann-Whithney diperoleh bahwa nilai Sig. (2-

tailed) adalah 0,000. Karena 0,00<0,05 maka, H0 ditolak.  

Selanjutnya untuk melihat peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa pada kedua kelompok, 

dilakukan analisis data gain, menggunakan gain ternormalisasi, dengan formula sebagai berikut: 

 Indeks gain (g) = 
                       

                         
 (1) 

Hasil pengolahan kelas VH CGII, indeks gain maksimum 0,93 dan indeks gain minimum sebesar 

0,58. Sedangkan kelas VH, indeks gain maksimum sebesar 0,85dan indeks gain minimumsebesar 0,33. 

Untuk mengetahui lebih jelas tentang peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa, dilakukan 

uji perbedaan dua rata-rata dengan langkah melakukan uji normalitas data gain ternormalisasidengan 

menggunakan tingkat kepercayaan 95%, dengan hipotesis uji sebagai berikut: 

H0 : Sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal 

H1 : Sampel berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal 

Kriteria uji: Terima H0 jika peluang (asym.sig) ≥0,05.  

TABEL 4. HASIL UJI NORMALITAS INDEKS GAIN 

 Kolmogorov-Smirnov
a
 Shapiro-Wilk 

 Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 
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IG_VHCGII .191 41 .001 .918 41 .006 

IG_VH .154 41 .015 .947 41 .053 

Indeks gain kelompok VH CGII adalah 0.006<0,05 sehingga H0 ditolak. Sementara, untuk kelompok 

VH nilai signifikansinya adalah 0.053> 0,05 sehingga H0 diterima. 

Karena salah satu kelompok memiliki sampel yang tidak berdistribusi normal, maka tidak dilakukan 

uji homogenitas, melainkan dilakukan dengan uji statistic non-parametrik dengan uji Mann Whitney. 

Perumusan hipotesis uji perbedaan rata-rata gain ternormalisasi adalah sebagai berikut: 

H0:   Peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa kelas VH CGII tidak lebih baik secara signifikan 

daripada peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa kelas VH. 

H1:   Peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa kelas VH CGII lebih baik secara signifikan 

daripada peningkatan kemampuan koneksi matematik siswa kelas VH. 

Uji statistic non-parametrik dengan mengambil taraf signifikansi sebesar 0,05 dengan kriteria uji :  

Jika 
 

 
 nilai Sig. (2-tailed) ≥ 0,05; maka H0 diterima. Jika 

 

 
 nilai Sig. (2-tailed) < 0,05; maka H0 ditolak, 

Diperoleh taraf signifikansi (2-tailed) sebesar 0,000. Karena 0,00<0,05 maka H0 ditolak. 

2. Analisis data kualitatif 

TABEL 5. SKALA RESPON SISWA TERHADAP SETIAP PERNYATAAN 

No Pernyataan SS S TS STS Total Rerata Respon 

1 
Saya Senang dengan matematika, khususnya 

Geometri 
3 29 9 0 149 

3,886 Positif 4 
Matematika tidak berkaitan dengan mata pelajaran 

lain 
2 5 24 10 158 

18 
Matematika tidak bermanfaat di kehidupan sehari-

hari 
2 2 20 17 171 

3 
Model pembelajaran ini membuat saya bosan untuk 

belajar matematika 
2 15 20 4 132 

3,390 Positif 5 

Belajar dengan guru menerangkan dan saya 

memperhatikan lebih saya senangi daripada 

pembelajaran ini 

6 16 17 2 116 

20 
Dengan model pembelajaran ini, saya menjadi lebih 

mengenal tentang kemampuan diri saya sendiri 
11 27 3 0 169 

6 
Saya merasa senang belajar matematika dengan 

menggunakan computer 
24 15 2 0 184 

4,366 Positif 

8 
Dengan belajar menggunakan Cabri Geometry II, 

saya merasa terbantu dalam mempelajari geometri 
14 25 2 0 174 

7 
Dengan cara belajar seperti ini, saya lebih cepat 

mengerti belajar matematika khususnya geometri 
7 26 7 1 154 

3,717 Positif 

13 

Dengan pembelajaran ini saya mengerti langkah 

apa yang harus saya ambil dalam menyelesaikan 

suatu persoalan 

3 32 6 0 155 

15 

Pembelajaran ini membuat saya tidak mengerti 

hubungan matematika dengan kehidupan sehari-

hari 

0 11 23 7 149 

17 
Saya ingin belajar materi matematika lain dengan 

pembelajaran seperti ini 
2 27 11 1 141 

19 
Dengan pembelajaran seperti ini saya menjadi tidak 

aktif dalam belajar 
0 5 27 9 163 

10 
Mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari 

mempermudah saya untuk memahami materi 
8 32 1 0 170 

3,693 Positif 

11 
Bila menemukan kesulitan dalam menyelesaikan 

soal, saya malas untuk mencoba cara lain. 
3 13 21 4 133 

12 
Soal-soal yang diberikan membuat saya berfikir 

lebih dari biasanya. 
6 32 3 0 164 

14 
Lama-kelamaan saya terbiasa dan bisa mengerjakan 

soal-soal yang diberikan. 
3 27 10 1 144 

16 
Saya belajar menghubungkan materi yang sedang 

dipelajari dengan materi sebelumnya. 
4 27 8 2 146 

2 
Selama proses pembelajaran, guru memberikan 

saya kesempatan untuk bertanya 
9 30 1 1 168 

3,878 Positif 

9 Guru sama sekali tidak membimbing saya untuk 0 11 22 8 150 
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menemukan solusi dari soal-soal yang diberikan 

 Skor Total     3090   

 Rata-rata respon siswa     3,768  Positif 

Dari keseluruhan perhitungan diperoleh skor rata-rata adalah 3,768, ini berarti respon siswa 

keseluruhan terhadap pembelajaran positif. 

B. Pembahasan 

Uji normalitas skor pretest kelompok VH CGII dan VH dengan taraf signifikansi α=0,05 memperoleh 

nilai Sig. sama, yaitu 0,000. (0,000 < 0,05) maka kedua sampel berasal dari populasi yang tidak 

berdistribusi normal. Karena kedua kelompok tidak berdistribusi normal, maka uji perbedaan dua rata-

rata dilakukan dengan statistik non-parametrik, dengan taraf signifikansi α= 0,05. Dari hasil uji diperoleh 

nilai Sig. (2-tailed) = 0,176 yang berarti nilai Sig. > 0,05. Berdasarkan kriteria uji, maka H0 diterima. Ini 

berarti bahwa tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan awal koneksi matematik siswa SMP kelas 

VH CGII dan kelas VH. 

Uji normalitas skor postest kelas VH CGII dan kelas VH dengan taraf signifikansi α= 0,05 

memperoleh nilai Sig. berturut turut 0,000 dan 0,028. Oleh karena 0,000 < 0,05 dan 0,028 < 0,05, maka 

H0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua sampel berasal populasi yang tidak berdistribusi 

normal, maka uji perbedaan dua rata-rata dilakukan uji statistik non-parametrik uji satu pihak, dengan 

taraf signifikansi α= 0,05. Dari hasil uji diperoleh nilai Sig. (2-tailed) = 0,000, karena nilai Sig. tersebut 

untuk uji dua pihak, maka untuk uji satu pihak signifikansi tersebut menjadi 0,00(< 0,05). Berdasarkan 

kriteria uji, maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa rata-rata kemampuan koneksi matematik siswa SMP 

kelompok VH CGII lebih besar dari kemampuan koneksi matematik kelompok VH. Dengan kata lain 

dapat disimpulkan bahwa kemampuan koneksi matematik siswa yang pembelajarannnya menggunakan 

model Van Hiele berbantuan Cabri geometry II lebih baik dibandingkan siswa yang pembelajarannya 

menggunakan model Van Hiele saja. 

Uji normalitas gain (Normalized Gain) kelas VH CGII dan kelas VH dengan taraf signifikansi α= 

0,05 memperoleh nilai sig. berturut-turut 0,006 dan 0,053. Oleh karena 0,006 < 0,05 maka sampel berasal 

dari populasi yang tidak berdistribusi normal, dan oleh karena 0,053 > 0,05 maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal.Karena salah satu sampel 

berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal, maka untuk pengujian perbedaan dua rata-rata 

dilakukan uji statistic non-parametrik dengan uji satu pihak dan mengambil taraf signifikansi α = 0,05. 

Diperoleh taraf sig. (2-tailed) sebesar 0,000. Sig., sehingga untuk uji satu pihak nilai sig. adalah 0,00. 

(0,00 < 0,05) maka hipotesis nol ditolak. Dengan kata lain rata-rata peningkatan kemampuan koneksi 

matematik siswa yang pembelajarannya menggunakan model Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II 

lebih baik daripada kelas yang pembelajarannya menggunakan model VanHiele saja. 

Untuk pembahasan hasil analisis data kualitatif, dalam suasana pembelajaran dengan menggunakan 

pembelajaran geometri Van Hiele berbantuan cabri geometry, siswa menjadi lebih semangat belajar. Hal 

ini dikarenakan dalam pembelajaran Van Hiele berbantuan cabri geometry siswa belajar dengan sistem 

menyesuaikan dengan tahapan tahapan yang dibutuhkan dalam pembelajaran geometri dan menggunakan 

cabri geometry, yang membuat mereka lebih ingin tahu, karena pada tahap orientasi langsung siswa 

mengkonstruksi sendiri bangun-bangun geometri, sehingga memiliki pengalaman langsung dan 

kemampuan untuk melihat hubungan konsep matematik prasyarat dengan konsep yang dipelajari sebagai 

representative dari pengkonstruksian cabri geometry. 

Berdasarkan hasil observasi disetiap pertemuan diketahui bahwa seluruh tahapan pembelajaran telah 

berlangsung secara sistematis, berjalan sesuai dengan skenario dalam setiap pertemuannya serta telah 

berjalan sesuai dengan karakteristik dalam pendekatan model Van Hiele dan indikator-indikator 

kemampuan koneksi matematik. 

Dari hasil analisis angket, lembar observasi, dan jurnal harian, terlihat bahwa siswa memberikan 

tanggapan yang positif terhadap pembelajaran geometry Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II. 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Kemampuan koneksi matematik siswa khususnya pada materi garis singgung lingkaran pada 

kelompok VH CGII lebih baik dari siswa pada kelompok VH. 

2. Penggunaan media belajar komputer dengan bantuan software Cabri Geometry II dalam 

pembelajaran geometri memiliki pengaruh dalam meningkatkan kemampuan koneksi matematik. 
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3. Respon siswa terhadap penerapan pembelajaran Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II cukup 

baik. Siswa merasa senang, aktif, dan menganggap pembelajar 

B. Saran 

1. Pembelajaran Van Hiele berbantuan Cabri Geometry II hendaknya menjadi salah satu alternatif 

diterapkan disekolah untuk meningkatkan kemampuan koneksi matematik siswa SMP. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian tentang penerapan pembelajaran Van Hiele berbantuan Cabri 

Geometry II terhadap pokok bahasan bangun datar dan bangun ruang yang lebih luas atau pokok 

bahasan lainnya dengan kompetensi matematika yang berbeda. 

3. Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk melihat peningkatan pada kemampuan lainnya yang 

mampu diterapkan dalam model Van Hiele berbantuan Cabri Geoemetry. 
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