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Teori Belajar Matematika Dienes
• Dienes berpendapat bahwa sebenarnya matematika 

dapat diajarkan secara natural pada anak kecil seperti 
mereka belajar berbicara tanpa guru

• Permainan bukan digunakan untuk mengajarkan 
matematika melainkan untuk mengembangkan 
kemampuan berpikir matematis sejak dini

• Matematika bisa merupakan “permaina” bagi anak-anak
• Permainan dapat meningkatkan minat anak-anak 

terhadap matematika



• Setiap permainan didasarkan pada struktur matematika
• Melibatkan kemampuan verbal dan kesiapan untuk 

menulis
• Mengaktifkan penggunaan tangan (ketrampilan) 
• berlangsung dalam konteks interaksi sosial
• Sistem pembelajaran matematika fokus pada manipulasi 

benda konkrit, pemanfaatan laboratorium dan permainan



Tahapan Pembelajaran Matematika 

1. Tahap bermain bebas
2. Tahap bermain
3. Tahap Penelaahan sifat bersama
4. Tahap representasi 
5. Tahap penyimpulan
6. Tahap formalisasi



Tahap Bermain Bebas

• Anak-anak bermain menggunakan benda-benda konkrit
• Anak-anak diberikan kebebasan memainkan benda 

tersebut
• Anak-anak tidak diarahkan, dibiarkan bereksplorasi 

secara natural
• Semakin banyak variasi bendanya, akan semakin baik
• Benda yang digunakan adalah benda konkrit yang 

mengandung unsur matematis



Tahap Permainan 

• Anak-anak mulai mengamati pola, sifat-sifat 
kesamaan/ketidaksamaan, keteraturan/ketidakteraturan 
suatu konsep yang dihadirkan pada benda-benda konkrit 
yang digunakan bermain



Tahap Penelaahan Sifat Bersama

• Berlangsung setelah beberapa kali permaianan atau 
beberapa macam permainan

• Berlangsung melalui diskusi
• Anak-anak sudah dapat memberikan contoh dan bukan 

contoh



Tahap Representasi
• Anak-anak mulai menggunakan bentuk-bentuk 

representasi seperti gambar, turus, diagram atau secara 
verbal mengenai pernyataan mengenai sifat bersama, 
atau konsep yang ditemukan pada langkah sebelumnya 

Tahap Penyimpulan
• Anak-anak dituntut untuk membuat kesimpulan sendiri
• Jika belum berhasil,guru membantu untuk mengarahkan 

sampai akhirnya sesuai dengan tujuan yang diharapkan 
guru



Tahap Formalisasi

• Dikenalkan notasi-notasi matematika yang sesuai untuk 
merepresentasikan konsep yang telah dipelajari

• Siswa belajar mengorganisasikan konsep-konsep yang 
sudah dipelajari 



Buku Dienes
• Dienes dan Holt menulis buku “Lets Play”
• Memuat 10 jenis permainan
• (1)Sorting Games ; (2)Ping-Pong Puzzles ;(3) Secret 

Signs and Codes ;(4) Drawing, Painting and Cutting-out 
Games; (5)Maze and Dance Games; (6) Linking-up Card 
Games; (7) Ordering Games; (8) Time Games; (9) 
Number Games; dan (10)Pebble Games. 

• Permainan tersebut berjenjang dari anak usia pra sekolah



Diskusi 

• Bandingkan dengan teori belajar Piaget, apakah teori 
Dienes sejalan atau tidak?

• Berikan contoh permainan matematis yang sesuai 
dengan teori Dienes?

• Aspek apa saja yang perlu diperhatikan dalam 
menerapkan teori belajar Dienes dalam pembelajaran 
matematika di kelas?



Teori Belajar Geometri van Hiele

1. Level 0 (Tahap Pengenalan)
2. Level 1 (Tahap Analisis)
3. Level 2 (Tahap Pengurutan)
4. Level 3 (Tahap Deduksi)
5. Level 4 (Tahap Akurasi/Rigor)



Level 0 (Tahap Pengenalan)

• Anak mulai belajar mengenali suatu bentuk geometri 
secara keseluruhan, tetapi belum mampu mengetahui 
adanya sifat-sifat dari bentuk geometri yang dilihatnya itu.

Contoh:
seorang anak diperlihatkan sebuah kubus, ia belum 
mengetahui sifat-sifat atau keteraturan yang dimiliki oleh 
kubus itu



Tahap Analisis

• anak sudah mulai dapat mengenal sifat-sifat yang dimiliki 
benda geometri yang diamatinya. 

• Ia sudah mampu menyebutkan keteraturan yang terdapat 
pada benda geometri tersebut.

• anak belum mampu mengetahui hubungan yang terkait 
antara suatu benda geometri dengan benda geometri 
lainnya



Tahap Pengurutan
•  anak telah mampu melaksanakan penarikan kesimpulan, 

yang dikenal dengan sebutan berpikir deduksi, tetapi 
kemampuan ini belum berkembang secara penuh.

•  Pada tahap ini anak telah mulai mampu mengurutkan. 
• Pola pikir anak pada tahap ini masih belum mampu 

menerangkan mengapa diagonal suatu persegi panjang 
itu sama panjang. 

• Anak mungkin belum memahami bahwa belah ketupat 
dapat dibentuk dari dua segitiga yang kongruen.



Tahap Deduksi
• anak sudah mampu menarik kesimpulan secara deduktif, 

yakni penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum 
menuju hal-hal yang bersifat khusus. 

• Mereka juga telah mengerti peranan unsur-unsur yang 
tidak didefinisikan, di samping unsur-unsur yang telah 
didefinisikan. 

• Misalnya anak telah mampu memahami dalil.
•  Selain itu, pada tahap ini anak telah mampu 

menggunakan postulat atau aksioma yang digunakan 
dalam pembuktian.



Tahap Akurasi
• anak telah mulai menyadari betapa pentingnya ketepatan dari 

prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Misalnya 
ia mengetahui pentingnya aksioma-aksioma atau postulat-postulat 
dari geometri Euclid. 

• tidak semua anak, meskipun sudah duduk dibangku sekolah 
lanjutan atas, masih belum sampai pada tahap berpikir ini.

• Pada tingkat akurasi ini, dibutuhkan kemampuan generalisasi 
untuk dapat melakukan pembuktian. Kemampuan memperoleh 
suatu pengertian dari hal-hal khusus untuk mengidentifikasi hal-
hal yang umum dibutuhkan hampir dalam setiap proses 
pembuktian.



Model Pembelajaran van Hiele
(1) inkuiri, 
(2) orientasi terarah, 
(3) uraian,
(4) orientasi bebas
(5) integrasi (Crowley, 1987:5). 
• Hoffer (1986) dan Geddes & Fortunato (1993) menyatakan bahwa 

tahap-tahap tersebut tidak harus dilalui secara linier. 
• Seringkali siswa melalui tahapan-tahapan tersebut beberapa kali 

sebelum memperoleh fase berpikir yang baru pada tingkat 
berikutnya.



Tahap1: Inquiry/Information

• Guru dan siswa terlibat dalam percakapan dan aktivitas 
mengenai objek-objek yang dipelajari pada tahap 2. 

• Pengamatan dilakukan, pertanyaan harus dikemukakan 
dan perbendaharaan istilah geometri untuk tahap ini 
harus dikenalkan. 

• Guru mendorong dan mengarahkan siswa untuk 
mengamati mengapa objek-objek itu sama atau mengapa 
objek-objek berbeda



Tahap 2 : Directed Orientation 
• Siswa menjajagi topik pelajaran melalui materi yang telah disusun 

urut oleh guru secara cermat. 
• Guru mengarahkan siswa untuk mengamati karakteristik khusus 

dari objek-objek yang dipelajari.
• Guru mengarahkan siswa untuk meneliti karakteristik khusus dari 

objek-objek yang dipelajari dengan merancang aktivitas yang 
merangsang respon siswa untuk melakukan eksplorasi objek 
(misalnya memutar, melipat, mengukur) untuk mendapatkan 
hubungan prinsip dari hubungan yang sudah terbentuk.



Tahap 3:Explication 
• siswa bertukar pikiran dengan mengungkapkan pandangan dan pendapat 

tentang konsep-konsep yang mereka pelajari. 
• Pada tahap ini siswa diharapkan mulai sadar tentang hubungan konsep-

konsep geometri
• Siswa mencoba mengekspresikan pemahamannya dengan menggunakan 

bahasanya sendiri sekaligus mempelajari bahasa teknis yang tepat dan 
akurat untuk mengekspresikan konsep-konsep yang pelajarinya. 

• Peran guru pada tahap ini selain mengenalkan terminologi-terminologi yang 
berkaitan dengan topik geometri yang dipelajari juga membawa objek-objek 
yang dipelajari (objek-objek geometri, pola-pola, hubungan-hubungan) ke 
tingkat pemahaman melalui diskusi antar siswa dengan menggunakan 
bahasanya sendiri. 



Tahap 4 : Free Orientation
• siswa mendapatkan tugas yang lebih rumit, yaitu 

menggunakan banyak langkah yang dapat diselesaikan 
dengan beberapa cara dan tugas-tugas terbuka.

• Siswa pada tahap ini mendapatkan pengalaman dari 
usaha mencari cara sendiri dalam menyelesaikan tugas. 

• Pada tahap ini, guru menyediakan tugas yang dapat 
diselesaikan siswa dengan cara yang berbeda dan 
membuat siswa menjadi lebih mahir dibandingkan 
dengan pengetahuan geometri yang sudah ditentukan 
sebelumnya. 



Tahap 5 : Integration 
• siswa mengulas dan meringkas apa yang telah mereka 

pelajari dengan tujuan membuat suatu ikhtisar ringkas 
mengenai hubungan antara objek-objek yang dipelajari.

• Pada tahap ini siswa tidak meneliti suatu ide baru, 
melainkan mencoba untuk mengintegrasikan apa yang 
telah diteliti dan didiskusikan.

• Peran guru adalah memberi dorongan pada siswa untuk 
merefleksikan dan mengonsolidasikan pengetahuan 
geometri mereka serta mengoptimalkan penggunaan 
struktur matematika.


