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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara yang 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan serta membentuk karakter 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa. 

Pendidikan di sekolah tidak akan terlepas dari proses pembelajaran. Salah 

satu pembelajaran yang diajarkan di sekolah adalah matematika. Pengetahuan 

manusia tentang matematika memiliki peran yang sangat penting dalam 

kehidupan manusia. Matematika merupakan salah satu pelajaran yang erat 

kaitannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Pentingnya matematika dalam 

kehidupan sehari-hari, matematika dijadikan salah satu pelajaran wajib pada 

setiap jenjang pendidikan di sekolah. Standar matematika di sekolah meliputi 

standar isi atau materi (mathematical content) dan standar proses (mathematical 

processes) (Shadiq dalam Hidayati dan Widodo 2015:131). Standar proses terdiri 

atas pemecahan masalah (problem solving), penalaran (reasoning), dan 

komunikasi (communication). 

Peraturan Menteri No. 21 Tahun 2016 tentang standar Isi menyebutkan 

bahwa proses pendidikan dimaksudkan untuk membentuk kompetensi dengan 

substansi tujuan pendidikan nasional dalam aspek sikap spiritual dan sikap sosial, 

pengetahuan, serta keterampilan. Masing-masing aspek memiliki proses 

pemerolehan yang berbeda. Pada aspek keterampilan khususnya, keterampilan 

dapat diperoleh melalui aktivitas-aktivitas: mengamati, menanya, mencoba, 

menalar, mengaji, dan mencipta. Ditetapkannya proses menalar dalam kompetensi 
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keterampilan, berarti bahwa penalaran menjadi salah satu aspek penting untuk 

dilibatkan dalam suatu pembelajaran yang tentunya harus dimiliki oleh siswa. 

Secara konseptual, kemampuan berpikir atau bernalar matematis telah tersurat 

dalam rangkaian kompetensi pembelajaran yang dituangkan dalam Permendikbud 

RI Nomor 37 Tahun 2018 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Satuan 

Pendidikan Dasar dan Menengah. Khususnya pada pembelajaran matematika, 

dimensi berpikir atau bernalar matematis tertuang dalam rangkaian kompetensi 

pembelajaran yang tersusun menjadi satu kecakapan khusus yang harus dikuasai  

siswa terutama pada jenjang pendidikan dasar. Kemampuan penalaran merupakan 

salah satu dari kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik. Penalaran 

adalah standar yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran matematika dan 

menjadi tujuan dari pembelajaran matematika serta sangat dibutuhkan untuk 

pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Depdiknas menyatakan bahwa 

materi matematika dan penalaran matematika merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan, yaitu materi matematika dipahami melalui penalaran dan penalaran 

dipahami dan dilatih melalui belajar materi matematika.  

Matematika menjadi salah satu pelajaran yang dapat membentuk dan 

meningkatkan kemampuan penalaran matematis siswa. Penalaran adalah proses 

mengambil kesimpulan atau membentuk pendapat berdasarkan fakta-fakta tertentu 

yang telah tersedia, atau berdasarkan konklusi-konklusi tertentu yang telah 

dibuktikan kebenarannya (Khalimi, 2011:180).   

Penalaran matematis dalam matematika yang dikemukakan oleh Loong et 

al (Panglipur, dkk, 2006:179) Penalaran matematis adalah kemampuan yang 

dijadikan pondasi dalam berpikir matematis. Nunes et al (Panglipur, dkk, 

2006:179) mengemukakan bahwa kemampuan penalaran berperan penting dalam 

kesuksesan belajar matematika salah satu adalah untuk mengembangkan 

keterampilan siswa dalam memecahkan masalah. Dengan kebiasaan bernalar 

secara matematis yang baik siswa akan mampu untuk memahami dan 

menggunakan apa yang telah mereka pelajari di sekolah untuk menyelesaikan 

masalah yang efektif. Untuk meningkatkan kemampuan penalaran yaitu dengan 

perbaikan proses pembelajaran melalui penerapan strategi metakognitif. Strategi 
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metakognitif dapat mendorong siswa untuk belajar mencari alasan terhadap  solusi 

yang benar dan lebih mendorong siswa untuk membangun, mengkonstruksi, dan 

mempertahankan solusi-solusi yang argumentatif dan benar.  

Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses belajar siswa, salah satunya 

gaya belajar siswa. Gaya belajar siswa dapat membantu siswa dalam memahami 

soal. Setiap siswa mempunyai gaya belajar sendiri yang berbeda-beda. Hal ini 

bergantung dengan kecenderungan dan kebiasaan belajar siswa tersebut. Gaya 

belajar siswa pada mata pelajaran matematika juga menentukan hasil atau prestasi 

belajar matematika. Gaya belajar sendiri dibagi menjadi tiga gaya yakni gaya 

belajar visual, gaya belajar auditori dan gaya belajar kinestetik (Bobby De Porter, 

2010). Gaya belajar visual yaitu gaya belajar yang cenderung menggunakan 

indera penglihatan. Gaya belajar auditori adalah gaya belajar yang cenderung 

menggunakan indera pendengaran. Gaya belajar kinestetik adalah gaya belajar 

yang cenderung menggunakan gerak dan sentuhan. Ketika seseorang mengetahui 

gaya belajar yang dimiliki, orang tersebut akan mengetahui apa yang menjadi 

kelebihan dan kekurangannya. Oleh karena itu, setiap gaya belajar harus 

dibedakan demi memaksimalkan trik belajar yang ada pada setiap gaya belajar. 

Kemampuan proses masing-masing siswa dapat dilihat juga dari gaya 

belajar yang digunakan. Dalam kemampuan penalaran terdapat suatu hubungan 

dengan gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Pada gaya belajar visual, 

kemampuan penalaran anak akan terangsang ketika melihat soal dengan gambar 

atau dapat menyelesaikan soal dengan bantuan gambar. Pada gaya belajar 

auditori, kemampuan penalaran anak akan terangsang ketika anak mendengarkan 

sesuatu misal ketika guru menjelaskan di depan kelas secara tidak langsung anak 

dengan gaya belajar auditori akan mendengar dan menangkap ilmu dengan baik. 

Sedangkan, pada gaya belajar kinestetik, kemampuan penalaran anak akan 

terangsang ketika anak banyak berlatih dan bergerak. Berdasarkan dari penjabaran 

tersebut, dapat dilihat bahwa gaya belajar merupakan salah satu cara untuk dapat 

memaksimalkan kemampuan penalaran. 

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Kropak 02, dengan narasumber 

Bapak Martono sebagai guru kelas di kelas IV. Berdasarkan wawancara tersebut 
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diperoleh informasi bahwa selama ini siswa memiliki kekurangan dalam hal 

kemampuan penalaran. Dimana siswa kelas IV masih banyak membutuhkan 

arahan secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan 

dengan soal-soal yang rumit, terlihat juga saat siswa mengerjakan soal matematika 

siswa masih terlihat kebingungan atau mengalami kesulitan dalam menentukan 

apa yang diketahui dan ditanya sehingga dengan hal tersebut siswa tidak dapat 

menyelesaikan atau memecahkan masalah matematika yang telah diberikan 

dengan baik. Selain itu juga siswa terbiasa dengan urutan kegiatan pembelajaran 

seperti diberikan sebuah teori kemudian diberikan contoh-contoh soal, selanjutnya 

siswa diberikan latihan soal. Dengan kondisi demikian, proses berpikir siswa dan 

kemampuan penalaran matematis siswa menjadi sangat kurang berkembang. 

Siswa dalam satu kelas memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, yaitu gaya 

belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar merupakan cara termudah 

yang dimiliki oleh individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi 

yang diterima dari proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa kelas IV SDN 02 Kropak, didapatkan data 6 siswa yang memiliki gaya 

belajar berbeda. PM dan MKR merupakan siswa kelas IV yang  memiliki gaya 

belajar visual, WK dan LO merupakan siswa kelas IV yang  memiliki gaya belajar 

auditori, serta RP dan SPA merupakan siswa kelas IV yang  memiliki gaya belajar 

kinestetik.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan PM dan MKR mengungkapkan bahwa 

mereka mampu memahami materi pelajaran ketika disajikan gambar, sehingga 

mereka bisa membangun imajinasinya melalui sebuah gambar, selain itu mereka 

sulit mengingat perintah yang disampaikan secara lisan, memiliki kemampuan 

membaca dengan cepat, lebih tertarik dengan membaca daripada dibacakan, harus 

bersikap tenang untuk menentukan sebuah sikap, suka mencoret-coret kertas 

ketika sedang mendengarkan pelajaran, tidak suka menyampaikan sesuatu dengan 

lisan, suka jawaban yang singkat, suka menunjukkan sesuatu daripada berbicara 

banyak, lebih tertarik dengan seni, tidak bisa menyampaikan apa yang dipikirkan. 

WK dan LO mengungkapkan bahwa mereka lebih memahami materi ketika 

dijelaskan oleh guru atau dengan metode ceramah, karena lebih jelas daripada 
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membaca materi sendiri. Selain itu, mereka pandai sekali menyampaikan sesuatu 

secara lisan, lebih tertarik dengan musik, lebih mudah mengingat apa yang ia 

dengarkan suka berbicara dengan panjang lebar, tidak bisa memotong sesuatu 

dengan simetris, lebih pandai mengeja, dan lebih tertarik dengan gurauan.  

Sedangkan RP dan SPA yang memiliki gaya belajar kinestetik mengungkapkan 

bahwa ia senang belajar menggunakan media-media pembelajaran serta banyak 

bertanya. Selain itu, mereka juga suka menyentuh orang lain dalam 

berkomunikasi, berdiri dekat ketika berbicara dengan orang lain, banyak gerakan, 

suka berolahraga, lebih suka belajar melalui praktik, suka menghafal dengan cara 

berjalan, ketika membaca sering menunjuk bacaan dengan menggunakan jari, 

tidak bisa duduk diam dalam waktu yang lama.  

Hubungan antara gaya belajar dengan kemampuan penalaran matematis siswa 

telah dijelaskan dari hasil penelitian Ridwan (2017: 204) menunjukkan bahwa 

kemampuan penalaran matematis siswa visual dan kinestetik memiliki 

kemampuan memanipulasi, menarik kesimpulan, memberikan alasan atau bukti 

adalah cukup. Kemampuan penalaran matematis siswa visual dalam memberikan 

argumennya kurang sedangkan kemampuan penalaran matematis siswa kinestetk 

dalam menarik kesimpulannya kurang serta kemampuan memberikan kesahihan 

jawaban atau argumen, ia memberikan jawaban dengan unik dan jelas. Oleh 

karena itu dapat disimpulkan bahwa gaya belajar memiliki hubungan dengan 

penalaran matematis siswa.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang relevan 

yang dilakukan oleh Giarto (2016:3-4) yang menyatakan bahwa kemampuan 

penalaran masih perlu mendapatkan perhatian dari guru terutama bagi peserta 

didik tingkat SMP yang memiliki gaya belajar visual dan auditori. (Giarto, 

2016:3-4) menyebutkan bahwa rata-rata keseluruhan peserta didik dalam 

menyelesaikan soal penalaran untuk tingkat SMP sebesar 85,7% lebih besar 

dibandingkan SMA sebesar 63,25%. Sejalan dengan pendapat Puspendik (Giarto, 

2016:3-4) juga menyebutkan bahwa 2% peserta didik Indonesia usia 10-15 

tahunan yang mampu menyelesaikan soal penalaran 63,25%. Selanjutnya TIMSS 

(Puspendik, 2012) juga menyebutkan bahwa hanya 2% peserta didik Indonesia 
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usia 10-15 tahunan yang mampu menyelesaikan soal penalaran berlevel tinggi. 

15% mampu menyelesaikan soal berkategori penalaran sedang, selebihnya hanya 

sampai pada penalaran rendah. Selain itu berdasarkan keterangan SMP Negeri 1 

Sidareja, peserta didik dapat menyelesaikan soal matematika ketika sudah 

diberikan contoh atau setidaknya membaca. Akan tetapi, jika soal yang diberikan 

berbeda dengan yang dicontohkan, peserta didik kesulitan padahal materi sudah 

diajarkan dan contoh sudah diberikan. 

Pentingnya penalaran matematis dikuatkan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Kusumawardani, Dyah Retno, Wardono dan Kartono (2018: 589) 

yang menyatakan bahwa penalaran memiliki peran penting dalam matematika 

karena dijadikan sebagai pondasi bagi standar proses lainnya. Selain itu, bahwa 

penalaran dan matematika tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika memerlukan penalaran sedangkan 

kemampuan penalaran dapat dilatih dengan belajar matematika. Berdasarkan 

uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian yang 

berjudul “Analisis Kemampuan Penalaran Matematis Siswa Dalam 

Menyelesaikan Permasalahan Matematika Ditinjau Dari Gaya Belajar” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembahasan dari masalah diatas, maka perumusan 

masalah yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar visual? 

2. Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar auditorial? 

3. Bagaimana kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar kinestetik? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas yang telah dirumuskan, maka tujuan 

penelitian ini  

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar visual. 

2. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar 

auditorial. 

3. Untuk mendeskripsikan kemampuan penalaran matematis siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika ditinjau dari gaya belajar 

kinestetik. 

3.4 Manfaat Penelitian 

3.4.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi pengembangan 

penelitian yang serupa dan dapat memberikan manfaat terhadap upaya 

peningkatan kemampuan penalaran matematis siswa berdasarkan gaya belajar 

siswa. 

3.4.2 Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa Sekolah Dasar 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan peningkatan 

dalam pengembangan proses pembelajaran di sekolah guna 

meningkatkan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika dan 

dapat memperoleh hasil belajar yang baik. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam menambah 

wawasan dan pengetahuannya sebagai alternatif pembelajaran dan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi dalam rangka upaya peningkatan 

kemampuan penalaran matematis siswa dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika dengan gaya belajar siswa yang berbeda. 
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c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan 

pemikiran dalam rangka perbaikan dan pengembangan proses 

pembelajaran di sekolah guna meningkatkan prestasi belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

d. Bagi Peneliti 

Memberikan pengalaman yang berharga untuk membangun inovasi 

dalam dunia pendidikan melalui gaya belajar yang berbeda serta dapat 

mengembangkan pembelajaran. 

 

 

 

 

 


