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ABSTRAK 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah prestasi 
belajar siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang 

diajar dengan pendekatan Gagne. Hipotesis yang diajukan adalah prestasi belajar 
siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang diajar 

dengan pendekatan Gagnepada materi Segitiga di kelas VII SMPK Angelus 

Custos II Surabaya. 

Populasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 

VII SMPK Angelus Custos II Surabaya tahun ajaran  2010-2011 yang terdiri dari 

tiga kelas yaitu kelas VII A, VII B, VII C. Sampel penelitian ini adalah  kelas VII 

A sebanyak 35 siswa sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang diajar 

menggunakan pendekatan van Hiele dan kelas VII C sebanyak 34 siswa sebagai 

kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar menggunakan pendekatan Gagne. Metode 

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes. 

              Dari analisis data data didapatkan hasil perhitungan dengan uji 

normalitas terhadap skor tes siswa menunjukkan sampel berdistribusi normal, 

hasil perhitungan dengan uji homogenitas terhadap skor tes siswa menunjukkan 

kedua sampel memiliki varians homogen, dengan mengunakan uji-t diperoleh t 

hitung 2,598 lebih dari t daftar yaitu 1,67 sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar 

siswa yang diajar pendekatan van hiele lebih baik daripada yang diajar pendekatan 

Gagne. 

 

Kata kunci : pendekatan van hiele ,  pendekatan Gagne. 

 

COMPARATION STUDY OF STUDENTS ACHIEVEMENT LEARNING 

BETWEEN TAUGHT VAN HIELE APPROACH AND GAGNE 

APPROACH TO THE TRIANGLE SUBJECT IN SEVEN 
TH

 GRADE IN 

JUNIOR HIGH SCHOOL ANGELUS CUSTOS II SURABAYA 

 

Abstract 

 

             While the purpose of this study was to determine whether students  

learningachievement taught approach  van Hiele better than taught approach 
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Gagne. The hypothesis put forward is students learning achievements taught  

approach  van Hiele better than taught approach Gagne to the the triangle subject 

in seven
th

 Junior High School AngelusCustosII Surabaya. Population referred to 

in this study were all students in seven
th

grade Angelus CustosII Surabaya  2010-

2011 academic year consisting of three classes, namely class VII A, VII B, VII C. 

The sample of this study is the class VII A class of 35 students as an experiment, 

the class is taught using van Hiele approach and class VII C as many as 34 

students as a control class, the class is taught using  approach Gagne. The data 

collection method in this study is the test method.  

 From the data analysis of data obtained with the calculation results of 

tests of normality against the test scores of students showed normal distribution of 

samples, the results of test calculations with the homogeneity of the test scores of 

students showed both samples have a homogeneous variance, by using t-test 

obtained t count more than 2.598 t list that is 1 , 67 so that Ho is rejected it 

meansstudents learning achievements taught  approach  van Hiele better than 

taught approach Gagne to the the triangle subject in seven
th

 Junior High School 

AngelusCustosII Surabaya. 

 

Keywords:  van Hiele approach, Gagne approach. 
 

 

A. Pendahuluan  

1. Latar Belakang 

       Geometri merupakan pokok bahasan yang banyak ditakuti oleh 

siswa, masih banyak siswa yang mengalami kesulitan memahami konsep-

konsep geometri. Penelitian Budiarto (2006) menunjukkan hasil 22 % dari 

54 siswa menggunakan “yang akan dibuktikan sebagai yang diketahui”, di 

samping itu 19,4 % dari 42 guru SMP dan SMU Surabaya mengalami 

kesulitan menyelesaikan permasalahan “buktikan bahwa ...”. Dalam 

penelitian yang lain didapat data 24% dari 62 siswa pada pelajaran 

geometri tidak dapat menuliskan apa yang diketahui dan apa yang 

ditanyakan  dari permasalahan yang diberikandanadanya miskonsepsi 

siswa dalam memahami konsep-konsep geometri.Temuan penelitian 

Budiarto (2006) menunjukkan siswa membuat kesalahan dalam 

menganalisis soal, hal ini terlihat dari siswa kurang memperhatikan ada 

tidaknya informasi dari suatu masalah yang diberikan. Dalam 

memecahkan masalah tidak jarang siswa tidak tahu apa yang diketahui dan 

apa yang akan dibuktikandari masalah yang diberikan.  Siswa tidak dapat 

menggunakan apa yang diketahui atau menggunakan apa yang akan 
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dibuktikansebagai yang diketahui. Siswa hanya memahami geometri 

dalam waktu sesaat saja. 

Pendekatan van Hiele adalah pendekatan pembelajaran menurut van 

Hiele (Yazdani, 2008: 60) yang memiliki 5 tahap pembelajaran. Tahap-

tahap pembelajaran itu adalah Inquiry/Information, Direct Orientation, 

Explication, Free Orientation, Integration. Pada tahap pertama, 

Inquiry/Information  guru dan siswa membahas topik dan menanyakan 

beberapa pertanyaan kepada siswa. Pada tahap kedua, Direct Orientation 

siswa menggali topik yang dipelajari. Pada tahap ketiga, Explication siswa 

mulai membentuk hubungan tentang topik yang dipelajari. Pada tahap 

keempat, Free Orientation siswa bekerja secara mandiri menyelesaikan 

permasalahan yang lebih komplek. Pada tahap kelima, Integration siswa 

meringkas dan mereview tentang topik tertentu.   

Pendekatan Gagne adalah pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 

kejadian-kejadian tertentu yang menurut Gagne (Yazdani, 2008: 60) 

terkenal dengan “Nine intructional even”atau sembilan urutan peristiwa 

yang harus dimasukkan dalampembelajaran yang efektif. Peristiwa ini 

antara lain :  mendapatkan perhatian (Gain Attention); menyatakan 

tujuan (Stating the objective); merangsang pengetahuan sebelumnya 

(Stimulating the prior knowledge); menyajikan informasi (Presenting the 

information); memunculkan kinerja (Eliciting Performance); memberikan 

bimbingan (Provide Guidance); memberikan balikan/komentar; menilai 

kinerja (Assesing Performance); meningkatkan retensi dan transfer untuk 

konteks lainnya (Enhancing Retention and Transfer to Other Contents). 

Pada pendekatan van Hiele dan pendekatan Gagne ada beberapa 

kelebihan dan kelemahan. Pada pendekatan van Hiele guru hanya berperan 

sebagai fasilitator sehingga dapat melatih siswa untuk berpikir kritis 

namun hal ini menyebabkan siswa yang pasif tidak mendapatkan 

pengetahuan yang diinginkan oleh guru. Sedangkan pada pendekatan 

Gagne guru berperan penting dalam proses pembelajaran sehingga seluruh 

siswa mendapatkan pengetahuan yang diinginkan oleh guru namun hai ini 
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menjadikan siswa terlalu bergantung pada guru dan menyebabkan siswa 

kurang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis mereka.  

Konsep segitiga merupakan salah satu materi kajian geometri dalam 

matematika sekolah yang kebanyakan siswa menemui kesulitan, terutama 

dalam mengungkapkan pengertian bangun segitiga, menggambar bangun 

segitiga sesuai dengan jenisnya, serta mengaplikasikan pada kehidupan 

sehari-hari misalnya dalam menghitung luas atau keliling benda-benda 

yang berbentuk segitiga. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu 

dilakukan suatu inovasi pembelajaran diantaranya dengan menggunakan 

pendekatan van Hiele atau pendekatan Gagne. 

Hutapea (2004) melakukan penelitian dengan hasil bahwa dengan 

mengikuti tahap pembelajaran Gagne guru dapat memfasilitasi siswa untuk 

benar-benar dapat menguasai materi pelajaran yang diprogramkan dan 

siswa belajar lebih terarah karena tepat mendapat bimbingan dari guru 

serta mendapat umpan balik dari hasil yang dipelajari akan tetapi siswa 

cenderung cepat lupa dan pasif pada saat proses pembelajaran. Puspita 

(2009) melakukan penelitian dengan hasil bahwa melalui Penerapan teori 

belajar Gagne dengan strategi motivasi ARCS pada pokok bahasan 

segitiga dapat meningkatkan motivasi berprestasi siswa dan hasil belajar 

tetapi siswa di dalam kelas cenderung bergantung pada guru. 

Mohammad A. Yazdani melakukan suatu penelitian dengan hasil 

penelitianmenunjukkan bahwa ada kesamaan mencolok antara vanHiele 

“tingkat pemahaman geometry” dan “tingkat hirarki 

pembelajaran”dikembangkan oleh Robert Gagne. 

Segitiga merupakan materi matematika yang dapat dipelajari pada tingkat 

Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Berdasarkan wawancara 

peneliti dengan guru SMPK Angelus Custos II Surabaya kelas VII, peneliti 

mendapatkan data bahwa 75% hasil belajar siswa SMPK Angelus Custos 

II Surabaya kelas VII pada pokok bahasan segitiga  tidak tuntas.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti  tertarik untuk melakukan 

penelitian yang serupa dengan subyek siswa SLTP yaitu berjudul “Studi 

Perbandingan prestasi belajar siswa antara yang diajar dengan 
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pendekatan van Hieledan pendekatan Gagne pada materi Segitiga di 

kelas VII SMPK Angelus Custos II Surabaya ” 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dirumuskan suatu 

permasalahan adalah sebagai berikut: ”Apakah prestasi belajar siswa 

yang diajar dengan pendekatan van Hiele lebih baik daripada yang diajar 

dengan pendekatan Gagne?” 

3. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah prestasi belajar siswa yang diajar dengan pendekatan van Hiele 

lebih baik daripada yang diajar dengan pendekatan Gagne. 

4. Manfaat 

Berdasarkan tujuan yang dicapai, manfaatnya adalah sebagai 

berikut memberikan alternatif pilihan pengajaran bagi guru pada materi 

segitiga berdasarkan pendekatan van Hiele dan pendekatan Gagne. 

B. Metode Penelitian 

1. Rancangan Penelitian 

Adapun rancangan penelitian yang digunakan oleh peneliti dapat 

digambarkan dalam tabel, sebagai berikut. 

Rancangan Penelitian 

Kelas Perlakuan Tes 

Eksperimen X O1 

Kontrol Y O2 

 

Keterangan : 

X  : Pendekatan van Hiele. 

Y  : Pendekatan Gagne. 

O1 = O2 : Tes 
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2. Populasi dan sampel 

1. Populasi 

       Sesuai masalah yang diteliti, maka populasi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMPK Angelus Custos II 

Surabaya tahun ajaran  2010-2011 yang terdiri dari tiga kelas yaitu kelas 

VII A, VII B, VII C. Kesamaan sifat dari populasi ini adalah mereka 

duduk di kelas VII SMPK Angelus Custos II Surabaya, diajar oleh guru 

yang sama, buku wajib yang digunakan sama.  

2. Sampel 

      Sampel yang dipilih secara acak didapat kelas VII A sebagai kelas 

eksperimen, yaitu kelas yang diajar menggunakan pendekatan van Hiele 

dan kelas VII C sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang diajar 

menggunakan pendekatan Gagne. Kelas eksperimen dan kelas kontrol 

diajar oleh guru dan materi yang sama. Dalam penelitian ini kelas 

eksperimen yaitu kelas VII A berjumlah 35 orang dan kelas kontrol yaitu 

kelas VII C berjumlah 34 orang. 

 

 

3. Pelaksanaan penelitian 

Pelaksanaan penelitian  sebagai berikut. 

1. Memberikan perlakuan pada kelas eksperimen yaitu mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan van Hiele. 

2. Memberikan perlakuan pada kelas kontrol yaitu mengelola 

pembelajaran dengan menggunakan pendekatan Gagne. 

3.  Memberikan tes pada kelas eksperimen dan kelas kontrol. 

4.  Menganalisis data skor tes. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode tes. 

Yang dimaksud metode tes dalam penelitian ini adalah tes yang bertujuan 

untuk mendapatkan data kuantitatif tentang prestasi belajar yang dicapai 

siswa setelah diberi perlakuan yang berbeda. Tes dilakukan setelah siswa 

diberi perlakuan. 
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5. Instrument Penelitian 

 Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Instrumen yang digunakan adalah tes, RPP Pendekatan Van Hiele, 

RPP Pendekatan Gagne, LKS, Buku Siswa 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data dari tes prestasi belajar diperlukan untuk mengetahui 

perbandingan prestasi belajar siswa pada kelas eksperimen dan kelas 

kontrol. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut 

1. Uji Normalitas 

Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Membuat daftar distribusi frekuensi untuk masing-masing kelas 

b. Menghitung skor rata-rata (  ̅) dan simpangan baku (s) dengan  

menggunakan rumus : 

 ̅ = 
∑     

∑   
                                                ( Sudjana, 2005 : 70) 

  = 
 ∑     

  (∑     )
 

 (   )
( Sudjana, 2005 : 95) 

c.  Menghitung tabel frekuensi harapan dan pengamatan. 

             Langkah-langkah yang digunakan : 

1) Menentukan batas bawah ( xi ) pada tiap-tiap kelas 

2)  Menentukan besarnya bilangan baku (z) untuk tiap-tiap kelas  

interval  dengan rumus : 

 zi = 
    ̅

 
      untuk i = 1,2,3,….,n        ( Sudjana,2005: 99) 

                     Keterangan : 

                     zi = Bilangan baku          ̅ = Skor rata-rata             

                     xi = batas bawah kelas ke i                  s  = simpangan baku 

3) Menghitung luas tiap kelas interval ( L ) 

4) Menghitung frekuensi yang diharapkan (Ei) 

                                Ei = L x n 

d.   Menentukan Hipotesis 

  Ho = Populasi berdistribusi normal 

  H1 = Populasi tidak berdistribusi normal 

e.  Menentukan taraf nyata   = 0,05 
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f. Menentukan nilai    dengan rumus : 

   = ∑
(     )

 

  

 
    

     Keterangan: 

      k  = banyaknya kelas interval 

                      Oi = frekuensi pengamatan  

                      Ei = frekuensi harapan 

g. Mencari nilai    (1-α)(k-3) dari daftar chi-kuadrat 

h. Menentukan kriteria pengujian : 

     - Ho diterima jika    <  (1-α)(k-3) , sampel berasal dari populasi  

 berdistribusi normal. 

    -Ho ditolak jika     (1-α)(k-3) , sampel berasal dari populasi  

berdistribusi normal. 

i. Menarik kesimpulan 

2. Uji Homogenitas varians 

Uji Homogenitas Varians bertujuan untuk mengetahui apakah    

         varians penelitian homogen atau tidak. Langkah-langkah yang dilakukan    

         sebagai berikut: 

a. Menentukan hipotesis 

    H0 =   
 =   

  

                       H1 =   
    

  

b. Menentukan taraf nyata   = 0,10 

c. Menghitung F dengan rumus : 

                    F = 
                

                
 

           d. Mencari nilai   
 
 (     )

dari daftar distribusi F dimana : 

               v1 adalah derajat kebebasan pembilang 

               v2 adalah derajat kebebasan penyebut 

           e. Menentukan Kriteria H0 diterima atau ditolak 

                H0 diterima bila F <  
 
 (     )

      atau 

                H0 ditolak bila F    
 
 (     )

 

            f. Menarik kesimpulan  
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3. Uji kesamaan dua rata-rata 

Uji kesamaan dua rata-rata digunakan untuk membandingkan dua 

keadaan yang berbeda dengan menggunakan uji t. 

a. Jika   
 =   

 =  ,   tidak diketahui, maka prosedur pengujian yang   

   ditempuh sebagai berikut: (Sudjana, 2005 : 243) 

1) Menentukan hipotesis 

                    H0 = µ1  µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar 

pendekatan van Hiele tidak lebih baik 

daripada siswa yang diajar pendekatan Gagne 

                     H1 = µ1> µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar 

pendekatan van Hiele lebih baik daripada 

siswa yang diajar pendekatan Gagne. 

2) Menentukan taraf nyata   = 0,05 

3) Menentukan kriteria pengujian 

                     H0 diterima jika t < (   )dengan dk = ( n1 + n2 -2) 

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus : 

                     t = 
  ̅̅̅̅    ̅̅̅̅

 √
 

  
 √
 

  

                                 ( Sudjana, 2005 : 239) 

                     dengan s
2 

= 
(    )  

  (    )  
 

       
 

5) Menarik kesimpulan 

b. Jika   
    

  dan keduanya tidak diketahui, maka prosedur    

             pengujian yang  ditempuh sebagai berikut: 

1) Menentukan hipotesis 

  H0 = µ1  µ2 Prestasi belajar siswa yang diajar pendekatan 

van Hiele tidak lebih baik daripada siswa 

yang diajar pendekatan Gagne 

                            H1 = µ1> µ2  Prestasi belajar siswa yang diajar 

pendekatan van Hiele lebih baik daripada 

siswa yang diajar pendekatan Gagne 

2) Menentukan taraf nyata   = 0,05 

3)  Menentukan kriteria pengujian 
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                      H0 diterima jika -
         
     

< t‟ <
         
     

 

                      Dengan : w1 =
  
 

  
 ; w2 = 

  
 

  
 

                       t1=  
.  
 

  
 /(    )

   ;    t2=  
.  
 

  
 /(    )

 

4) Menghitung statistik ujinya dengan rumus : 

                         t
‟
 = 
  ̅̅ ̅   ̅̅ ̅

√
  
 

  
 √
  
 

  

                            ( Sudjana, 2005 : 241) 

5) Menarik kesimpulan 

C. Pembahasan 

Berdasarkan hasil analisis di atas diperoleh: 

1. Dari hasil uji normalitas kelas eksperimen didapat      = 2,5676 dan  

  (1-α)(k-3) =    (0,095)(3) = 7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah   

                penerimaan yaitu   <  (1-α)(k-3) yang berarti kelas eksperimen 

merupakan sampel  yang berasal dari populasi  berdistribusi normal. 

2. Dari hasil uji normalitas kelas eksperimen didapat      = 3,0815 dan  

  (1-α)(k-3) =    (0,095)(3) = 7,81. Hipotesis ( Ho) berada pada daerah    penerimaan 

yaitu   <  (1-α)(k-3) yang berarti kelas kontrol merupakan sampel  yang 

berasal dari populasi  berdistribusi normal. 

3. Dari hasil uji homogenitas didapat Fhitung 1,1335 kurang dari nilai F dari 

daftar yaitu 1,74 maka  H0 diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

kedua sampel memiliki varians homogen. 

4. Setelah diketahui kedua sampel berdistribusi normal dan memiliki 

varians yang homogen maka dilakukan uji kesamaan dua rata-rata 

dengan uji t diperoleh nilai t hitung 2,598 lebih dari t daftar yaitu 1,67 

sehingga Ho ditolak artinya prestasi belajar siswa yang diajar 

pendekatan van hiele lebih baik daripada yang diajar pendekatan 

Gagne. 
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