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Abstrak—Kutikulum 2013 menggunakan prinsip pembelajaran Pendekatan Saintifik 

(Scientific Approach) dengan langkah-langkah pembelajaran 5M (mengamati, 

menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan). 

Adapun tujuan dalam pembelajaran pendekatan saintifik adalah: 1) Untuk 

meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi 

siswa. 2) Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah 

secara sistematik. 3) Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa 

belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. 5) 

Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, khususnya dalam menulis 

artikel ilmiah. 6) Untuk mengembangkan karakter siswa. Contoh beberapa model 

pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan saintifik yaitu (Inquiry Based 

Learning, Discovery Based Learning, Problem Based Learning, Project Based 

Learning). Pada artikel kali ini akan membahas mengenai bagaimana proses berpikir 

siswa saat pembelajaran geometri berdasarkan Teori Van Hiele yang berbasis 

pendekatan saintifik (Scientific Approach) pada kurikulum 2013. Menurut teori Van 

Hiele, siswa akan melalui lima tingkat berpikir dalam mempelajari dan memahami 

geometri, yaitu tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 (deduksi 

informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). Dalam artikel ini penulis juga 

beruapaya memberikan relasi antara proses berpikir siswa dengan teori van hiele yang 

berbasis scientific, relasi antara model pembelajaran scientific dengan tahapan 

pembelajran geometri Van Hiele, dan integrasi scientific approach dengan teori Van 

Hiele. Jadi kesimpulan dari analisis ini adalah mendapatkan sintaks baru dari hasil 

menganalisis proses berpikir siswa pada pembelajaran geometri berdasarkan teori Van 

Hiele yang berbasis Scientific Approach. 

Kata kunci: proses berpikir siswa, scientific approach, Van Hiele, kurikulum 2013 

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sistem pendidikan di Indonesia mengalami beberapa perubahan kurikulum diantaranya yaitu 

kurikulum 2013. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menyebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran 

untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan pengertian tersebut, ada dua dimensi kurikulum, 

yang pertama adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, sedangkan yang 

kedua adalah cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kurikulum 2013 diberlakukan mulai 

tahun ajaran 2013/2014 dan memenuhi kedua dimensi tersebut. Adapun karakteristik kurikulum 2013 

yaitu : (1) Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin 

tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. (2) Sekolah merupakan 

bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik 

menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber 

belajar. (3) Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai 

situasi di sekolah dan masyarakat. (4) Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan 

berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (5) Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti 
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kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran. (6) Kompetensi inti kelas menjadi 

unsur pengorganisasi (organizing elements) kompentensi dasar, dimana semua kompetensi dasar dan 

proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. 

(7) Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (reinforced) 

dan memperkaya (enriched) antarmatapelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan 

vertikal). 

Kurikulum 2013 menggunakan prinsip pembelajaran Pendekatan Saintifik (Scientific Approach) 

dengan langkah-langkah pembelajaran 5M (mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, 

mengasosiasi, dan mengkomunikasikan). Adapun tujuan dalam pembelajaran pendekatan saintifik adalah: 

(1) Untuk meningkatkan kemampuan intelek, khususnya kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. (2) 

Untuk membentuk kemampuan siswa dalam menyelesaikan suatu masalah secara sistematik. 3) 

Terciptanya kondisi pembelajaran dimana siswa merasa bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. 

(4) Diperolehnya hasil belajar yang tinggi. (5) Untuk melatih siswa dalam mengomunikasikan ide-ide, 

khususnya dalam menulis artikel ilmiah. (6) Untuk mengembangkan karakter siswa. Contoh beberapa 

model pembelajaran yang digunakan dalam pendekatan saintifik yaitu (Inquiry Based Learning, 

Discovery Based Learning, Problem Based Learning, Project Based Learning).  

Pada penelitian kali ini akan membahas mengenai pokok bahasan geometri tentang bagaimana proses 

berpikir siswa pada pembelajaran geometri kelas X SMA berdsarkan Teori Van Hiele yang berbasis 

pendekatan saintifik (Scientific Approach) pada kurikulum 2013.  

Salah satu cabang ilmu matematika adalah geometri. Pada dasarnya geometri mempunyai peluang 

yang sangat besar untuk dipahami oleh siswa. Hal ini karena ide-ide geometri sudah dikenal oleh siswa 

sejak sebelum mereka masuk sekolah, misalnya pengenalan garis, bidang dan ruang [2]. Salah satu materi 

geometri yang dipelajari siswa kelas X SMA adalah dimensi tiga. Pada materi ini siswa diajarkan 

bagaimana menentukan kedudukan dan jarak yang melibatkan titik, garis, dan bidang dalam bangun 

ruang. Pembelajaran pada materi ini lebih banyak ditekankan kepada fakta-fakta yang dipelajari secara 

parsial, dan perhitungan yang mendasari langkah, “pokoknya untuk mengerjakan soal demikian perlu 

dilakukan langkah yang demikian”[4], sehingga tidak mengherankan apabila siswa kurang menguasai 

materi tentang dimensi tiga. Lemahnya penguasaan materi geometri pada dimensi tiga kemungkinan 

disebabkan karena pemahaman konsep siswa yang belum maksimal. 

Menurut teori Van Hiele, siswa akan melalui lima tingkat berpikir dalam mempelajari dan memahami 

geometri, yaitu tingkat 0 (visualisasi), tingkat 1 (analisis), tingkat 2 (deduksi informal), tingkat 3 

(deduksi), dan tingkat 4 (rigor). 

Dalam penelitian ini akan menganalisis bagaimana teori van hiele dalam pembelajaran geometri yang 

berbasis pendekatan ilmiah atau scientific approach. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai 

berikut : 

Bagaimanakah proses berpikir siswa pada saat pembelajaran geometri kelas X SMA berdasarkan teori 

van Hiele yang berbasis pendekatan saintifik (scientific approach). 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

Menganalis dan mengetahui bagaimana proses berpikir siswa pada saat pembelajaran geometri kelas X 

SMA berdasarkan teori van Hiele yang berbasis pendekatan saintifik (scientific approach). 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai  berikut : (1) Bagi guru, diharapkan 

dapat memberikan referensi dalam mengajar menggunakan kurikulum 2013. (2) Bagi lembaga 

pendidikan, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika baik di sekolah maupun di luar sekolah. (3) Bagi peneliti, merupakan 

sebuah pengalaman yang berharga dapat menganalisis pembelajaran geometri kelas X SMA berdasarkan 

teori van Hiele yang berbasis pendekatan saintifik (scientific approach). (4) Bagi peneliti lain, sebagai 

bahan acuan dan pertimbangan untuk melakukan penelitian yang lebih lanjut pada masalah yang berbeda. 
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II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian meta-analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

merangkum, mereview dan menganalisis data penelitian dari beberapa hasil penelitian sebelumnya (Neill, 

2006). Dengan menggunakan meta-analisis, beragam pertanyaan dapat ditelusur sepanjang pertanyaan 

tersebut logis dan tersedia data untuk menjawabnya.  Penelitian diawali dengan merumuskan masalah dan 

tujuan penelitian kemudian dilanjutkan dengan menelusuri hasil-hasil penelitian terbaru yang relevan. Data 

penelitian telah diperoleh dari peneliti sebelumnya, peneliti kemudian menganalisis dan melaporkannya 

kembali dalam bentuk penelitian baru. Dengan demikian, laporan penelitian ini bukan duplikasi dari 

penelitian yang sudah pernah dilakukan. Data penelitian pada meta-analisis adalah berupa data sekunder 

yang diambil dengan metode dokumentasi. Data pada laporan penelitian yang diacu masih sangat luas dan 

banyak. Dalam laporan ini, data diolah kembali dengan cara merangkum dan mengambil intisari hasil 

penelitian saja. Selanjutnya, data dilaporkan kembali secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Proses Berpikir 

Berdasarkan teori Piaget, seseorang mengalami tahap perkembangan kognitif tertentu pada periode 

umur tertentu dalam hidupnya. Setiap tahap harus dilalui sebelum seseorang dapat meningkat pada tahap 

berikutnya. Tabel berikut menunjukkan klasifikasi antara umur dan tahap tertentu yang dikaitkan dengan 

struktur mental yang disarankan. 

TABEL I. KLASIFIKASI ANTARA UMUR, TAHAP, DAN STRUKTUR MENTAL 

Tahap Umur Struktur Mental 

Sensori motor 0 – 2 th Tindakan pada objek-objek 

Praoperasional 2 – 6 th Tindakan pada realita 

Operasi konkrit 6 – 12 th Tindakan pada operasi 

Operasi formal > 12 th Operasi pada operasi 

 

Dari table di atas terlihat bahwa Piaget mengusulkan empat tahap perkembangan struktur operasi 

manusia dari lahir hingga dewasa, yaitu sensori motor, praoperasional, operasi konkrit, dan operasi 

formal. Perkembangan pengetahuan dapat diamati melalui perkembangan struktur operasi yang 

bersangkutan. Menurut Cahan (dalam Sutrisno, 1993:2) perkembangan struktur operasi dapat dijelaskan 

melalui dua proses yang saling komplementer dari asimilasi dan akomodasi. Masukan dari lingkungan 

diasimilasi oleh struktur yang telah ada, kemudian timbullah disekuilibrium. Ekuilibrium berakhir bila 

masukan tadi telah diakomodasi sehingga terbentuk struktur baru yang siap untuk berasimilasi dengan 

masukan lain yang datang dari lingkungan. 

Selanjutnya Piaget (dalam Suparno, 1997:30) mengemukakan bahwa teori pengetahuan itu pada dasarnya 

adalah teori adaptasi pikiran ke dalam suatu realitas, seperti organisme beradaptasi ke dalam lingkungan. 

Berikut ini dijelaskan secara ringkas beberapa istilah yang digunakan dalam proses seseorang mencapai 

pengertian. 

a. Skema 

Skema adalah suatu struktur mental atau kognitif yang dengan struktur mental itu seseorang secara 

intelektual beradaptasi dan mengkoordinasi lingkungan sekitarnya. Skema itu akan beradaptasi dan 

berubah selama perkembangan mental anak. Dia merupakan suatu rangkaian proses dalam sistem 

kesadaran orang; dengan demikian tidak dapat dilihat secara fisik. Skema adalah hasil kesimpulan atau 

bentukan mental seperti kreativitas, naluri, dan kemampuan. Karena skema beradaptasi dan berubah 

selama perkembangan mental, berarti semakin dewasa seseorang semakin banyak skema dalam dirinya. 

Skema ini digunakan dalam memproses dan mengidentifikasi rangsangan dari luar. Seorang anak kecil 

mempunyai sedikit skema yang dalam perkembangannya kemudian akan menjadi lebih umum dan lebih 

lengkap.  

b. Asimilasi 

Asimilasi adalah proses kognitif yang digunakan seseorang untuk mengintegrasikan persepsi, konsep, 

atau pengalaman baru ke dalam skema yang sudah ada dalam pikirannya. Menurut Wadsworth (dalam 

Suparno, 1997:31) asimilasi tidak menyebabkan perubahan skema, melainkan mengembangkan skema. 

Seseorang yang baru mengenal konsep bola, dalam pikirannya ia mempunyai skema “bola”. Apabila bola 



 ISBN. 978-602-73403-0-5 

570 

 

itu dilambungkannya dan dilihat bola itu memantul dengan keras maka berkembanglah skema tentang 

bola. Ia tetap mempunyai skema tentang bola. Ia tetap mempunyai skema yang sama tentang bola. Hanya 

saja skemanya tentang bola diperluas dan diperinci lebih lengkap dengan mengetahui sifat-sifat bola. 

Asimilasi dapat dipandang sebagai suatu proses kognitif yang menempatkan dan mengklasifikasikan 

kejadian atau rangsangan yang baru dalam skema yang telah ada. Proses ini berjalan terus, dan seseorang 

biasanya selalu secara terus menerus mengembangkan proses ini. Asimilasi dapat dipandang juga sebagai 

suatu proses seseorang dalam mengadaptasi dan mengorganisasi diri dengan lingkungan baru sehingga 

pengertiannya berkembang. 

c. Akomodasi 

Akomodasi dapat diartikan sebagai pembentukan skema baru yang cocok dengan rangsangan baru, atau 

dapat juga merupakan modifikasi skema yang ada sehingga cocok dengan rangsangan yang baru. Sebagai 

contoh seorang anak mempunyai skema bahwa semua kendaraan beroda dua atau empat. Skema ini 

didapat dari abstraksinya terhadap kendaraan-kendaraan yang sering dilihatnya. Pada suatu ketika dia 

pergi ke suatu daerah, ternyata dilihatnya ada kendaraan beroda tiga, enam, bahkan lebih dari enam. Anak 

ini berpendapat skema lamanya tidak cocok lagi dengan rangsangan baru yang dilihatnya. Terjadi konflik 

dalam pikirannya. Ia harus mengubah skema lamanya tentang jumlah roda kendaraan. Dengan demikian 

ia mengadakan akomodasi dengan membentuk skema baru bahwa kendaraan tidak hanya memiliki roda 

tiga atau enam saja. Menurut Piaget (dalam Suparno, 1997:32) proses asimilasi dan akomodasi ini terus 

berjalan dalam diri seseorang. 

d. Ekuilibrium 

Ekuilibrium dapat diartikan sebagai pengaturan diri secara mekanis untuk mengatur keseimbangan 

proses asimilasi dan akomodasi. Sedangkan disekuilibrium adalah keadaan tidak seimbang antara 

asimilasi dan akomodasi. Proses dari disekuilibrium ke ekuilibrium disebut ekuilibrasi. Proses ini 

berlangsung terus dalam diri seseorang melalui asimilasi dan akomodasi. Apabila terjadi 

ketidakseimbangan, maka seseorang akan berusaha untuk mencari keseimbangan dengan asimilasi dan 

akomodasi. 

 

B. Proses Berpikir Anak Dalam Menyelesaikan Permasalahan 

Proses berpikir anak dalam menyelesaikan suatu masalah matematika penting untuk diketahui seorang 

guru. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan matematika siswa tidak lepas 

dari kemampuan guru mengorganisasikan metode pembelajaran di kelas. Metode pembelajaran di kelas 

akan baik dan terorganisir, serta dengan mudah materi pelajaran dicerna anak apabila guru dapat dengan 

tepat memahami proses berpikir anak didiknya. Marpaung (dalam Ambarwati, 1993:27) mengemukakan, 

yang dimaksud dengan proses berpikir adalah proses yang dimulai dari penerimaan informasi (dari dunia 

luar atau dalam diri siswa), pengolahan, penyimpanan, dan pemanggilan informasi itu dari dalam ingatan 

serta pengubahan-pengubahan struktur yang meliputi konsep-konsep atau pengetahuan-pengetahuan itu. 

Ambarwati (1993, 139) dalam penelitiannya menemukan secara interpretative bahwa ada dua cara 

(proses) berbeda yang dilakukan siswa saat menyelesaikan soal yaitu: (1) Menyelesaikan soal dengan 

berdasarkan ide yang jelas, artinya proses selama menyelesaikan soal dimulai dari langkah pertama 

sampai penjelasannya dapat diikuti dengan jelas. (2) Menyelesaikan soal dengan ide yang tidak jelas, 

artinya siswa kesulitan menyelesaikan soal dan juga kesulitan saat menerangkan jawaban yang dibuatnya. 

Ginsburg (dalam Zulkarnain, 1996:21) pada intinya mengemukakan bahwa untuk mengetahui proses 

berpikir siswa dapat diamati melalui proses cara mengerjakan tes dan hasilnya yang ditulis secara terurut 

serta perlu ditambah dengan wawancara untuk mengenali cara kerjanya. 

Pada bagian lain Suryabrata (1995:54) mengemukakan bahwa proses berpikir merupakan proses dinamis 

yang dapat melukiskan menurut proses atau jalannya. Sehubungan dengan proses berpikir, Marpaung 

(1992:2) pada intinya mengemukakan bahwa tugas pendidikan matematika adalah mempelajari proses 

berpikir seseorang dalam mempelajari matematika dan bagaimana pengetahuan itu direpresentasikan 

dalam pikiran. 

Masih berkaitan dengan proses berpikir, Dahar  (1988:186) pada intinya mengemukakan bahwa pada usia 

kira-kira 11 tahun, anak dapat menggunakan operasi-operasi konkritnya untuk membentuk operasi-

operasi yang lebih kompleks. Kemajuan utama anak pada periode ini  ialah ia tidak perlu berpikir dengan 

pertolongan benda-benda atau peristiwa-peristiwa konkrit. Ia mempunyai kemampuan untuk berpikir 

abstrak. 
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Berdasarkan beberapa pendapat di atas, untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika hanya dapat diamati melalui proses cara mengerjakan soal dan hasilnya yang 

ditulis secara terurut serta perlu dilakukan wawancara yang mendalam (dept interview).   

 

C. Kriteria Kejelasan Ide Siswa 

Untuk mengetahui kejelasan ide dalam proses berpikir siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika, dilakukan analisis terhadap langkah-langkah penyelesaian yang dikerjakan siswa pada tes 

tulis atau dari hasil wawancara. 

Kriteria yang ditetapkan untuk mengklasifikasikan kejelasan ide siswa dalam proses berpikirnya adalah 

sebagai berikut. (1) Siswa dikatakan menyelesaikan soal berdasarkan ide yang jelas, apabila jawaban tes 

tulis siswa benar dan penjelasannya dalam wawancara dapat diikuti langkah demi langkah dengan benar. 

(2) Siswa dikatakan menyelesaikan soal berdasarkan ide yang tidak jelas, apabila siswa kesulitan 

menyelesaikan soal atau kesulitan saat menerangkan jawaban yang dibuatnya. 

D. Teori Level Van Hiele Dalam Pembelajaran Geometri 

Adapun tahap – tahap Van Hiele tersebut digambarkan sebagai berikut ini: 

Tahap 1 Informasi (Information): Pada awal tingkat ini, guru dan siswa menggunakan tanya-jawab dan 

kegiatan tentang objek-objek yang dipelajari pada tahap berpikir siswa. Dalam hal ini objek yang 

dipelajari adalah sifat komponen dan hubungan antar komponen bangun-bangun segi empat. Guru 

mengajukan pertanyaan kepada siswa sambil melakukan observasi. Tujuan dari kegiatan ini adalah: (1) 

guru mempelajari pengalaman awal yang dimiliki siswa tentang topik yang dibahas. (2) guru mempelajari 

petunjuk yang muncul dalam rangka menentukan pembelajaran selanjutnya yang akan diambil. 

Tahap 2 Orientasi Terarah/Terpadu (Guided Orientation): Siswa menggali topik yang dipelajari melalui 

alat-alat yang dengan cermat telah disiapkan guru. Aktivitas ini akan berangsur-angsur menampakkan 

kepada siswa struktur yang memberi ciri-ciri sifat komponen dan hubungan antar komponen suatu bangun 

segi empat. Alat atau pun bahan dirancang menjadi tugas pendek sehingga dapat mendatangkan respon 

khusus. 

Tahap 3 Penjelasan (Explicitation): Berdasarkan pengalaman sebelumnya, siswa menyatakan pandangan 

yang muncul mengenai struktur yang diobservasi. Di samping itu, untuk membantu siswa menggunakan 

bahasa yang tepat dan akurat, guru memberi bantuan sesedikit mungkin. Hal tersebut berlangsung sampai 

sistem hubungan pada tahap berpikir mulai tampak nyata. 

Tahap 4 Orientasi Bebas (Free Orientation): Siswa menghadapi tugas-tugas yang lebih kompleks berupa 

tugas yang memerlukan banyak langkah, tugas yang dilengkapi dengan banyak cara, dan tugas yang 

open-ended. Mereka memperoleh pengalaman dalam menemukan cara mereka sendiri, maupun dalam 

menyelesaikan tugas-tugas. Melalui orientasi di antara para siswa dalam bidang investigasi, banyak 

hubungan antar objek menjadi jelas. 

Tahap 5 Integrasi (Integration): Siswa meninjau kembali dan meringkas apa yang telah dipelajari. Guru 

dapat membantu siswa dalam membuat sintesis ini dengan melengkapi survey secara global terhadap apa 

yang telah dipelajari. Hal ini penting, tetapi kesimpulan ini tidak menunjukkan sesuatu yang baru. Pada 

akhir fase kelima ini siswa mencapai tahap berpikir yang baru. Siswa siap untuk mengulangi fase-fase 

belajar pada tahap sebelumnya. 

E. Relasi Model-model Pembelajaran Scientific Approach dengan Tahapan Pembelajaran Geometri 

Menurut Van Hiele 

Berdasarkan pemaparan-pemaparan di atas, dapat kita sajikan relasi antara model-model pembelajaran 

dengan tahapan pembelajaran geometri menurut van Hiele, seperti berikut : 
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GAMBAR 1. RELASI ANTARA MODEL PEMBELAJARAN SCIENTIFIC APPROACH DENGAN TAHAPAN PEMBELAJARAN GEOMETRI 

MENURUT VAN HIELE 

Berdasarkan relasi di atas terlihat bahwa semua model pembelajaran yang disajikan memiliki relasi 

yang sesuai dengan point-point pada tahapan pembelajaran geometri menurut van Hiele. Sehingga guru 

dapat menyajikan materi geometri dengan menggunakan beberapa metode di atas yaitu (Inquiry based 

learning, Discovery based learning, Problem based learning, Project based learning). Namun perlu 

diadakan analisis lebih dalam untuk menentukan bagaimana Teori level van hiele yang berbasis 

pendekatan saintifik atau scientific approah dalam pembelajaran geometri. 

F. Mengintegrasikan Scientific Approach dengan Teori Van Hiele 

Pengintegrasian scientific approach dengan teori van hiele dilakukan dengan cara menganalisis 5M 

pada scientific approach yang dikaitkan dengan teori van hiele. 
 

 

 

GAMBAR 1. PENGINTEGRASIAN SCIENTIFIC APPROACH DENGAN TEORI VAN HIELE 

Pada gambar 2 dapat kita amati beberapa point diantaranya, pada point (1) dan (2) ada relasi antara proses 

mengamati dan menanya dengan visualisasi hal ini dikarenakan langkah mengamati pada pendekatan 

saintifik yaitu siswa mendengar, membaca, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat) sama dengan 

proses visualisasi pada teori van hiele yaitu pada tahap ini anak mulai belajar mengenal suatu bentuk 

geometri secara visual, namun belum mampu mengetahui adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang 

dilihatnya itu. 

Point (3) pada tahap mengumpulkan informasi kegiatan siswa yaitu melakukan eksperimen, membaca 

atau mendapatkan info dari sumber lain selain buku teks, dan bisa juga dengan mengamati objek atau 

kejadian dan secara tidak langsung hal ini membantu tahap analisis pada teori van hiele yaitu anak sudah 

mulai mengenal sifat-sifat yang dimiliki suatu bangun geometri yang diamatinya tetapi tahap ini nak 
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belum mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu benda geometri dengan benda geometri 

lainnya. 

Point (4) pada tahap mengasosiasi atau menalar kegiatan siswa mengolah informasi yang sudah 

dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan 

mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang 

bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari 

solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan. 

Kemudian hubungannya dengan tahap deduksi informal atau pengurutan pada teori van hiele adalah pada 

saat mengolah informasi siswa sudah mulai mampu melaksanakan penarikan kesimpulan namun 

kemampuan ini belum berkembang secara penuh. Satu hal juga yang perlu diketahui adalah, siswa pada 

tahap ini sudah mulai mampu mengurutkan  

Point (5) dan (6) pada tahap mengomunikasikan yaitu menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan 

berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis atau media lainnya. Hubungannya pada teori van hiele 

yaitu pada tahap deduksi dan akurasi. Pada tahap deduksi siswa sudah mampu menarik kesimpulan secara 

deduktif, yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat 

khusus kemudian dilanjutkan dengan tahap akurasi yaitu siswa sudah mulai menyadari betapa pentingnya 

ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Tahap akurasi merupakan tahap 

berfikir yang tinggi, rumit, dan kompleks. Oleh karena itu tidak mengherankan jika nantinya tidak semua 

anak, meskipun sudah duduk dibangku sekolah lanjutan atas, masih belum sampai pada tahap berfikir ini. 

 

Teori level Van Hiele yang telah berbasis scientific approach 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

 Berdasakan sumber-sumber diatas ada tiga hal yang saling berhubungan yaitu proses berpikir, teori 

Van Hiele, dan scientific approach. Dalam proses seseorang mencapai pengertian ada beberapa istilah yang 

digunakan yaitu skema, asimilias, akomodasi, dan ekuilibrium. Pada tahapan skema sama halnya dengan 

tahapan visualisasi pada Van Hiele, Asimilasi sama halnya dengan analisis, akomodasi sama dengan 

deduksi, dan Ekuilibrium sama dengan Akurasi. Proses berpikir siswa pada pelajaran geometri memang 

lebih condong untuk menggunakan Van Hiele dan ternyata teori Van Hiele ini bisa di integrasikan juga 

dalam scientifc approach yang sedang  berjalan pada kurikulum 2013 saat ini. 
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