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      Menurut teori Van Hiele, siswa yang didukung dengan pengalaman 

pengajaran yang tepat, akan melewati lima tingkatan, dimana siswa tidak dapat 

mencapai satu tingkat pemikiran tanpa melewati lima tingkatan sebelumnya. 

Tingkatan tersebut antara lain: (1) Tingkat 0 (visualisasi), (2) Tingkat 1 (Analisis), 

(3) Tingkat 2 (deduksi informal) (4) Tingkat 3 (Deduksi) (5) Tingkat 4 (Rigor). 

Setiap tingkatan menunjukkan kemampuan berpikir yang digunakan seseorang 

dalam belajar konsep geometri. 

      Alan Hoffer dalam Muarifah (2016) menangkap perspektif penting dalam 

artikel yang berjudul “Geometry is more than proof” , bahwa jika pembuktian 

adalah komponen penting, maka ada beberapa keterampilan penting lain yang 

harus ditanamkan dalam kurikulum geometri. Hoffer mengkategorikan lima 

keterampilan dasar dalam belajar geometri yaitu: (1) Keterampilan visual, (2) 

Keterampilan verbal (3) Keterampilan verbal (4) Keterampilan logika, (5) 

Keterampilan terapan. 

      Tujuan dari penelitian ini adalah: mendeskripsikan keterampilan geometri 

siswa tingkat 0 (visual), 1 (analisis) dan 2 (deduksi informal) dalam memecahkan 

masalah trigonometri berdasarkan teori Van Hiele. Jenis penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Sampel dalam penelitian ini adalah siswa kelas X-

IPA 1 SMA Darul Ulum Sugio tahun ajaran 2018/2019. Subjek penelitan terdiri 

dari 2 siswa siswa tingkat 0 (visual), 2 siswa tingkat 1 (analisis) dan 2 siswa 

tngkat 2 (deduksi informal). Subjek dipilih berdasarkan hasil tes tingkat bepikir 

geometri siswa berdasatkan teori van Hiele dan rekomendasi dari guru 

matematika. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes I tingkat 

berpikir geometri siswa berdasarkan teori van Hiele, Tes 2 keterampilan geometri 

siswa dan wawancara untuk mengetahui bagaimana keterampilan geometri yang 

dimiliki oleh siswa. 

      Hasil penelitian menunjukkan keterampilan geometri siswa dengan tingkat 

berpikir geometri tingkat 0 (visualisasi) memiliki keterampilan visual, verbal, 

menggambar dan logika, namun dalam keterampilan verbal, menggambar, dan 

logika keterampilan yang dimiliki siswa tingkat ini masih belum sempurna. Siswa 

dengan tingkat berpikir geometri tingkat 1 (anailsis) memiliki keterampilan visual, 

verbal, menggambar dan logika, namun dalam keterampilan menggambar, dan 

logika keterampilan yang dimiliki siswa tingkat ini masih belum sempurna. Siswa 

dengan tingkat berpikir geometri tingkat 2 (deduksi informal) memiliki 

keterampilan visual, verbal, menggambar, logika dan terapan.  
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