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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki peranan 

penting dalam pendidikan. Matematika dapat berdiri sendiri sebagai ilmu dan juga 

ikut berperan bagi perkembangan ilmu lain, baik ilmu eksak maupun sosial. Oleh 

karena itu, matematika sangat penting untuk dipelajari. Salah satu tujuan belajar 

matematika bagi siswa adalah agar siswa memiliki kemampuan dalam 

memecahkan masalah atau soal-soal matematika, sebagai sarana baginya untuk 

mengasah penalaran yang cermat, logis, kritis, dan kreatif(Widjajanti, 2009). 

Penyelesaian masalah bukan aktifitas yang seragam dan monoton. 

Permasalahannya juga tidak selalu sama, tergantung konten, bentuk atau 

prosesnya. Hal ini mengisyaratkan bahwa kecakapan menyelesaikan masalah 

tergantung dari banyak faktor, diantaranya variasi masalah, cara menyajikan 

masalah ke penyelesaian masalah, dan perbedaan individu (Baiduri dkk, 2013). 

Dalam menyajikan masalah ke penyelesaian masalah diperlukan pemahaman. 

Tanpa pemahaman, masalah tidak akan dapat diselesaikan dengan benar. Pada 

hakikatnya pemahaman memang sangat diperlukan. Di setiap tingkat pendidikan, 

siswa dituntut untuk memiliki pemahaman konseptual dan prosedural seperti yang 

tercantum pada kompetensi inti (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
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Nomor 21 Tahun 2016). Namun dalam kenyataannya, banyak siswa memiliki 

pemahaman prosedural tetapi tidak memiliki pemahaman konseptual. Sering 

terjadi bahwa siswa mampu menyelesaikan masalah matematika dengan benar 

namun tidak mengetahui alasan prosedur itu dilakukan. Siswa hanya dapat 

menerapkan rumus ke dalam soal dan tidak mengerti alasan penggunaannya. 

Prosedur tanpa dasar konsep hanyalah merupakan aturan tanpa alasan yang akan 

membawa kepada kesalahan dalam menyelesaikan masalah matematika. Semua 

prosedur matematika harus dikaitkan dengan ide-ide konseptual yang menjelaskan 

mengapa prosedur tersebut berlaku. Pemahaman prosedur yang disertai dengan 

pemahaman konsep inilah yang disebut sebagai pemahaman relasional. 

Mengajar pemahaman relasional memerlukan banyak waktu dan usaha. 

Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari pemahaman relasional membuat 

usaha yang dilakukan tidak hanya bermanfaat tetapi juga penting. Keuntungannya 

antara lain memberi penghargaan, meningkatkan ingatan, sedikit mengingat, 

membantu mempelajari konsep dan cara baru, meningkatkan kemampuan 

pemecahan masalah, membangun sendiri pemahaman, serta memperbaiki sikap 

dan rasa percaya diri (Van de Walle, 2007). Sedangkan menurut Skemp (2009) 

paling sedikit terdapat empat keuntungan dalam pemahaman relasional, yaitu: 

lebih mudah diadaptasi pada tugas atau persoalan baru; lebih mudah untuk 

diingat; pemahaman relasional dapat lebih efektif sebagai tujuan; dan skema 

relasional merupakan hal yang pokok dalam kualitas ilmu pengetahuan. Oleh 

karena itu, pemahaman relasional sangat penting untuk dimiliki setiap siswa, 

khususnya dalam menyelesaikan masalah matematika.  
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Faktor lain yang juga mempengaruhi penyelesaian masalah matematika 

adalah perbedaan individu (Baiduri dkk, 2013). Terdapat beberapa jenis 

perbedaan individu, yaitu perbedaan jenis kelamin dan gender, perbedaan 

kemampuan, perbedaan kepribadian, dan perbedaan gaya belajar. Dengan 

demikian, gaya belajar juga mempengaruhi siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika.Terdapat tiga jenis gaya belajar yaitu visual, auditorial, dan kinestetik 

(DePorter & Hernacki, 2010). 

Siswa harus mengetahui gaya belajar yang dimilikinya. Jika siswa akrab 

dengan gaya belajarnya sendiri, siswa dapat mengambil langkah-langkah penting 

untuk membantu dirinya belajar lebih cepat dan lebih mudah.Hal ini ditegaskan 

oleh Indarto (2012) bahwa siswa yang mengenali gaya belajarnya sendiri akan 

membantu memahami materi yang diberikan guru sehingga mudah memproses 

materi. Oleh karena itu, model pembelajaran yang tidak sesuai dengan gaya 

belajar akan menghambat siswa tersebut dalam memahami materi sehingga siswa 

kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika.  

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 22 Malang karena SMP tersebut 

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sedang dalam berkembang. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru kelas VII-A SMP, guru 

menyampaikan bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah matematika dan apabila siswa dapat menyelesaikan masalah matematika, 

maka siswa tersebut belum tentu mengetahui alasan setiap langkah yang 

dilakukannya. Siswa cenderung menyelesaikan masalah matematika dengan 

metode yang mirip dengan masalah sebelumnya.  
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Terkait dengan penelitian tentang pemahaman relasional dalam 

menyelesaikan masalah matematika, Hanifah (2015) menyatakan bahwa siswa 

berkemampuan tinggi memiliki pemahaman relasional, siswa berkemampuan 

sedang dikatakan mencapai pemahaman relasional, sedangkan siswa 

berkemampuan rendah tidak memiliki pemahaman relasional. Sedangkan Rahma, 

dkk (2015) menyatakan bahwa pemahaman relasional siswa berkemampuan 

tinggi, sedang, dan rendah masih kurang dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Hal ini dikarenakan siswa berkemampuan tinggi, sedang, dan rendah 

telah dapat menyelesaikan masalah tetapi siswa belum dapat menyatakan alasan 

setiap langkah yang dilakukan.  

Penelitian-penelitian tersebut melihat pemahaman relasional siswa dari 

hasil penyelesaian masalah yang diberikan dengan memperhatikan kemampuan 

matematika siswa, tidak memperhatikan gaya belajar siswa. Padahal gaya belajar 

juga berpengaruh terhadap kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian tentang pemahaman relasional 

dalam menyelesaikan masalah matematika ditinjau dari gaya belajar siswa, baik 

visual, auditorial, maupun kinestetik penting untuk dilakukan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang digunakan sebagai fokus utama pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar visual dalam 

menyelesaikan masalah matematika? 
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2. Bagaimana pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar auditorial dalam 

menyelesaikan masalah matematika? 

3. Bagaimana pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar kinestetik dalam 

menyelesaikan masalah matematika? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendeskripsikan pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar visual 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 

2. Mendeskripsikan pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar 

auditorialdalam menyelesaikan masalah matematika. 

3. Mendeskripsikan pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar kinestetik 

dalam menyelesaikan masalah matematika. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. 

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat menjadi 

sumbangan pikiran dalam dunia pendidikandan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.Sedangkan 

secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat membantu guru mengetahui 

pemahaman relasional siswa dengan gaya belajar yang berbeda sehingga guru 

dapat memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas untuk meningkatkan 

pemahaman relasional siswa. Siswa juga dapat menyadari bahwa dalam belajar 
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matematika perlu adanya pemahaman relasional sehingga siswa dapat 

menyelesaikan masalah matematika dengan tepat walaupun masalah itu 

merupakan masalah yang  baru baginya.  

 

1.5 Definisi Operasional 

Berikut merupakan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini 

agar tidak terjadi kesalahan penafsiran. 

1. Pemahaman relasional yaitu kecakapan siswa dalam mengaitkan berbagai 

konsep matematika yang telah dipelajari, menerapkan konsep tersebut secara 

algoritma, dan mengetahui setiap alasannya dengan menggunakan bahasa 

sendiri. 

2. Masalah matematika dalam penelitian ini adalah masalah penemuan berupa 

soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang harus diselesaikan. 

3. Penyelesaian masalah matematika yang dimaksudkan adalah proses 

menemukan solusi dari masalah matematika yang diberikan sesuai dengan 

tahap penyelesaian masalah menurut Tahap Polya, yaitu memahami masalah, 

menyusun rencana penyelesaian masalah, melaksanakan rencana penyelesaian 

masalah, dan memeriksa kembali.  

4. Gaya belajar yaitu cara tercepat dan terbaik bagi siswa dalam menyerap, 

mengatur, dan mengolah informasi sehingga memudahkannya dalam 

memahami informasi tersebut. Tipe gaya belajar yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. 

 

 


