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Geometri merupakan salah satu materi yang penting dalam matematika 

sekolah. Banyak siswa yang kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal geometri, 

salah satunya soal bangun ruang berbasis PISA pada konten space and shape. Oleh 

karena itu perlu untuk mengetahui tingkat kemampuan berpikir geometri siswa. 

Berdasarkan teori Van Hiele tingkat kemampuan berpikir geometri siswa ada lima 

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

informal), tingkat 3 (deduksi), dan tingkat 4 (rigor). 

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan geometri siswa 

matematika tinggi, sedang dan rendah pada tahap visualisasi, analisis dan deduksi 

informal dalam menyelesaikan soal bangun ruang berbassis PISA pada konten 

space and shape.  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan 

di MTSM 07 Takerharjo Solokuro. Subjek penelitian adalah siswa kelas VIII. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode tes dan wawancara.  

Metode tes digunakan untuk memperoleh data kemampuan berpikir geometri siswa 

dalam menyelesaikan soal bangun ruang berbasis PISA pada konten space and 

shape. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi lebih dalam 

mengenai kemampuan berpikir geometri siswa. Teknik analisis data menggunakan 

pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh: (1) Pada tahap visualisasi siswa 

kemampuan tinggi dan sedang sudah berada pada tahap visualisasi, sedangkan 

siswa kemampuan rendah belum berada pada tahap ini; (2) Pada tahap analisis 

siswa kemampuan tinggi sudah berada pada tahap analisis, sedangkan siswa 

kemampuan sedang dan rendah belum berada pada tahap ini; (3) pada tahap deduksi 

informal siswa kemampuan tinggi sudah berada pada tahap deduksi informal, 

sedangkan siswa kemampuan sedang dan rendah belum berada pada tahap ini. 

 


