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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pemahaman Relasional 

Kata pemahaman secara luas digunakan dalam diskusi pembelajaran 

karena dalam segi arti dan makna, pemahaman mempunyai banyak pengertian 

sehingga dalam penggunaannya bergantung pada konteks pembicaraan yang 

dihadapi (Porteus, 2008). Pemahaman (Comprehension) merupakan tingkat kedua 

di ranah kognitif dalam taksonomi Bloom. Tingkatan ini berisikan kemampuan 

mendemonstrasikan fakta dan gagasan, mengelompokkan dengan mengorganisir, 

membandingkan, menerjemahkan, memaknai, memberi deskripsi, dan 

menyatakan gagasan utama. Pemahaman yaitu kemampuan memahami arti suatu 

materi, seperti menafsirkan, menjelaskan atau meringkas suatu materi (Ali, 2014). 

Oleh karena pemahaman lebih tinggi dari pada pengetahuan. Siswa dikatakan 

memahami sesuatu apabila dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian 

yang lebih rinci tentang hal tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri 

(Sudijono, 2011). 

Dalam matematika, pemahaman diperlukan dalam memahami matematika 

secara utuh, di mana terdapat keterhubungan atau keterkaitan antara bahasa 

simbol dan arti yang terkandung dalam setiap simbol yang disajikan dalam 

matematika. Pengetahuan yang dipelajari dengan pemahaman akan memberikan 
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dasar dalam pembentukan pengetahuan baru sehingga dapat digunakan dalam 

memecahkan masalah-masalah baru. Hal ini sesuai dengan National Council of 

Teachers of Mathematics (2000) bahwa setiap siswa harus belajar matematika 

dengan pemahaman, secara aktif dapat membangun pengetahuan baru dari 

pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Belajar dengan pemahaman dapat 

menjamin siswa untuk dapat mengatasi persoalan yang dihadapi di masa 

mendatang. Oleh karena itu, pemahaman sangat penting dalam belajar 

matematika. 

Pemahaman merupakan cara berpikir logis yang membantu siswa 

memutuskan apa dan mengapa jawaban tersebut logis. Siswa perlu 

mengembangkan kebiasaan memberi argumen atau penjelasan sebagai bagian 

utuh dari setiap penyelesaian (Van de Walle, 2007). Belajar matematika tidak 

hanya memerlukan keterampilan menghitung tetapi juga memerlukan kecakapan 

untuk berpikir dan beralasan secara matematis untuk menyelesaikan masalah-

masalah baru dan mempelajari ide-ide baru yang akan dihadapi siswa di masa 

mendatang. 

Pemahaman dapat didefinisikan sebagai ukuran kualitas dan kuantitas 

hubungan suatu ide dengan ide yang telah ada (Van de Walle, 2007). Tingkat 

pemahaman bevariasi. Pemahaman tergantung pada ide yang sesuai yang telah 

dimiliki dan tergantung pada pembuatan hubungan  baru antara ide (Hiebert & 

Carpenter, 1992). Puncak pemahaman berisi hubungan yang sangat banyak. Ide 

yang dipahami dihubungkan dengan banyak ide yang lain oleh jaringan konsep 

dan prosedur yang bermakna. Semakin banyak jumlah hubungan dalam jaringan 

ide, maka semakin baik pula pemahamannya. Jaringan ide yang kaya disebut 
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pemahaman relasional, sedangkan ide-ide yang terpisah tanpa makna disebut 

sebagai pemahaman instrumental (Van de Walle, 2007). 

Pemahaman instrumental merupakan kecakapan untuk mengaplikasikan 

aturan yang diingat dalam menyelesaikan masalah tanpa mengetahui mengapa 

aturan tersebut bekerja. Pada tahapan ini, pemahaman konsep masih terpisah 

karena siswa hanya mampu menghafal rumus untuk menyelesaikan masalah 

matematika. Namun apabila siswa mengetahui apa yang dilakukan dan telah 

mengetahui alasan mengapa aturan/prosedur tersebut bekerja, berarti siswa telah 

memiliki pemahaman relasional. Skemp (2009) mendefinisikannya sebagai 

“knowing both what to do and why”. 

Siswa diharapkan tidak hanya terampil menjalankan prosedur, namun juga 

memiliki pengetahuan konseptualnya. Hal ini untuk mendorong siswa 

memperoleh pemahaman relasional. Apabila siswa tidak memiliki pengetahuan 

konseptualnya, siswa tidak akan memiliki pemahaman relasional yang memadai 

sehingga akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Hal inilah yang disebut sebagai pemahaman instrumenal. Pemahaman 

instrumental dapat terjadi apabila pengetahuan prosedural dimiliki tanpa didasari 

oleh pengetahuan konseptualnya, atau mungkin pengetahuan konseptual maupun 

prosedural telah dimiliki namun tidak dikaitkan satu sama lain. Apabila 

pengetahuan konseptual dengan pengetahuan prosedural dikaitkan dengan baik, 

maka inilah yang disebut sebagai pemahaman relasional (Utomo, 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman relasional yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah kecakapan siswa dalam mengaitkan berbagai konsep 
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matematika yang telah dipelajari, menerapkan konsep tersebut secara algoritma, 

dan mengetahui setiap alasannya. 

 

2.2 Masalah Matematika dan Penyelesaiannya 

Pada umumnya, yang dianggap masalah bukanlah soal yang biasa 

dijumpai siswa. Suatu soal atau pertanyaan merupakan suatu masalah apabila soal 

atau pertanyaan tersebut menantang untuk diselesaikan atau dijawab, dan prosedur 

untuk menyelesaikannya atau menjawabnya tidak dapat dilakukan secara rutin 

(Widjajanti, 2009). Hal ini serupa dengan pendapat Suherman, dkk (2003) bahwa 

suatu masalah biasanya memuat suatu situasi yang mendorong seseorang untuk 

menyelesaikannya akan tetapi tidak tahu secara langsung apa yang harus 

dikerjakan untuk menyelesaikannya. 

Suatu masalah dapat merupakan masalah penemuan atau masalah 

pembuktian (Polya, 2004). Masalah penemuan dapat berupa masalah teoritis atau 

praktis, abstrak atau konkrit, masalah yang serius atau hanya sebuah teka-teki. 

Bagian utama masalah penemuan adalah sesuatu yang tidak diketahui dan dicari, 

data yang diketahui, dan syarat/kondisi. Ketiga bagian utama tersebut merupakan 

landasan untuk dapat menyelesaikan soal penemuan. Masalah penemuan 

bertujuan untuk menemukan nilai atau objek tertentu yang tidak diketahui dan 

merupakan sesuatu yang dicari dalam masalah tersebut. Sedangkan masalah 

pembuktian bertujuan untuk menunjukkan apakah suatu pernyataan benar atau 

salah. Bagian utama masalah pembuktian adalah hipotesis dan kesimpulan. 

Pembuktian bahwa suatu pernyataan itu benar dilakukan dengan memproses 

pernyataan yang logis dari hipotesis menuju kesimpulan, sedangkan pembuktikan 
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bahwa suatu pernyataan itu salah dapat dilakukan dengan memberikan contoh 

penyangkalnya. 

Masalah penemuan lebih penting dalam matematika elementer, sedangkan 

masalah pembuktian lebih penting dalam matematika lanjut (Polya, 2004). 

Masalah penemuan merupakan jenis masalah yang perlu diberikan kepada siswa 

untuk melatih pemikiran siswa tentang proses bagaimana suatu konsep atau 

prinsip ditemukan (Baiduri dkk, 2013). Berdasarkan uraian di atas, yang 

dimaksud masalah matematika dalam penelitian ini adalah masalah penemuan 

berupa soal cerita yang terkait dengan kehidupan sehari-hari yang harus 

diselesaikan. 

Suatu masalah diberikan kepada siswa agar siswa secara aktif memahami 

masalah, menguji ide-ide, membuat dugaan, memberi alasan, dan menjelaskan 

hasil kerjanya (Van de Walle, 2007). Mempelajari dan menyelesaikan masalah 

matematika merupakan cara untuk memperoleh pengalaman matematis. Jadi, para 

siswa menyelesaikan masalah bukan untuk menerapkan matematika, tetapi untuk 

belajar matematika yang baru. Dengan kata lain, belajar adalah hasil dari proses 

penyelesaian masalah (In’am 2015; Van de Walle, 2007). 

Matematika seharusnya diajarkan melalui penyelesaian masalah, yakni 

tugas atau kegiatan berbasis masalah. Penyelesaian masalah menempatkan fokus 

pada perhatian siswa terhadap ide dan pemahamannya. Ketika menyelesaikan 

masalah, siswa perlu memikirkan ide-ide yang melekat pada masalah. Ide-ide 

yang muncul lebih mungkin terintegrasi dengan ide-ide yang telah ada sehingga 

memperbaiki pemahaman siswa. Saat siswa melibatkan diri dalam tugas-tugas 

berbasis masalah yang dipilih dengan baik dan memfokuskan pada metode-
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metode penyelesaiannya, maka hasilnya adalah pemahaman baru tentang 

matematika yang tersisipkan di dalam tugas tersebut. Ketika siswa sedang aktif 

mencari hubungan, menganalisis pola, menemukan metode mana yang sesuai atau 

tidak sesuai, menguji hasil, atau menilai dan mengkritisi pemikiran temannya, 

maka siswa secara optimal sedang melibatkan diri dalam berpikir reflektif tentang 

ide-ide yang terkait. Hal serupa juga dijelaskan oleh NCTM (2000) mengenai 

standar penyelesaian masalah yang menyatakan bahwa semua siswa harus 

membangun pengetahuan matematika baru melalui penyelesaian masalah. 

Pernyataan ini dengan jelas mengindikasikan bahwa penyelesaian masalah harus 

dipandang sebagai sarana siswa mengembangkan ide-ide matematika. 

Penyelesaian masalah pada dasarnya adalah proses yang ditempuh oleh 

seseorang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya sampai masalah itu 

tidak lagi menjadi masalah baginya (Hudojo, 2001). Langkah-langkah yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah matematika yaitu: memahami apa yang 

akan dicari; mengestimasi jawaban; mencari semua hal yang diketahui sebagai 

bahan untuk rencana penyelesaian; memilih metode, rumus-rumus dan hubungan 

berdasarkan rencana; memanipulasi simbol-simbol dengan teknik-teknik 

matematika; menemukan jawab, mengeneralisasi; dan mengaplikasikan 

generalisasi yang diperoleh ke situasi baru. Sedangkan Baiduri dkk (2013) 

menyatakan bahwa penyelesaian masalah matematika merupakan suatu proses 

penemuan suatu respon yang tepat terhadap suatu situasi yang benar-benar unik 

dan baru bagi siswa. 

Penyelesaian masalah merupakan usaha mencari jalan keluar dari suatu 

kesulitan untuk mencapai suatu tujuan yang tidak dengan segera dapat dipahami 
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(Polya, 2004). Terdapat empat langkah pokok menurut Polya yang harus 

dilakukan dalam menyelesaikan masalah matematika, yaitu: memahami masalah 

(understanding the problem); menyusun rencana (devising a plan); melaksanakan 

rencana (carrying out the plan); dan memeriksa kembali (looking back). Model 

Polya telah banyak diimplementasikan untuk menyelesaikan masalah matematika, 

baik dalam pembelajaran matematika di pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

bahkan di perguruan tinggi juga digunakan sebagai dasar dalam menyelesaikan 

masalah matematika (In’am, 2015). Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud 

penyelesaian masalah matematika dalam penelitian ini adalah proses menemukan 

solusi dari masalah matematika yang diberikan sesuai dengan tahap penyelesaian 

masalah menurut Polya. 

 

2.3 Pemahaman Relasional dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Menyelesaikan masalah memerlukan adanya pemahaman, baik 

pemahaman konseptual maupun prosedural. Belajar matematika tidak hanya 

memerlukan keterampilan menghitung, tetapi juga memerlukan kecakapan untuk 

berpikir dan beralasan secara sistematis untuk menyelesaikan masalah-masalah 

dan ide-ide baru (Van de Walle, 2007). Saat menghadapi masalah dengan situasi 

di mana siswa tidak dapat menggunakan satu prosedur atau satu rumus untuk 

menyelesaikannya melainkan harus mengaitkan beberapa konsep terlebih dahulu, 

maka diperlukan pemahaman yang lebih tinggi untuk mengerjakan masalah 

matematika, yaitu pemahaman relasional. Oleh karena itu, pemahaman relasional 

sangat penting untuk dimiliki setiap siswa khususnya dalam menyelesaikan 

masalah matematika dengan situasi baru (Skemp, 2009; Van de Walle, 2007). 
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Siswa yang memiliki pemahaman relasional dapat mengembangkan ide-

ide yang dimilikinya untuk menyelesaikan masalah-masalah matematika. 

Pemahaman relasional telah dapat dikategorikan sebagai pemahaman yang 

sesungguhnya karena siswa telah memiliki kecakapan untuk menyelesaikan 

masalah dengan prosedur yang jelas dan mengerti alasan penggunaan prosedur 

tersebut. Oleh karena itu, pemahaman relasional relatif lebih sulit untuk dipelajari 

dari pada pemahaman instrumenal.  

Kilpatrick dkk (2001) menyatakan bahwa pemahaman konseptual 

berkaitan dengan pemahaman konsep matematika, operasinya, dan hubungan 

antar konsep. Hal ini berarti pemahaman konseptual menurut Kilpatrick, dkk 

(2001) hampir mirip dengan pemahaman relasional menurut Van de Walle (2007). 

Mengacu pada indikator pemahaman konseptual Kilpatrick, dkk (2001), indikator 

pemahaman relasional, yaitu: siswa dapat mengklasifikasikan objek-objek 

berdasarkan dipenuhi atau tidaknya persyaratan yang membentuk suatu konsep; 

siswa dapat menerapkan konsep secara algoritma; siswa dapat menghubungkan 

satu konsep dengan konsep lainnya; dan siswa dapat mengembangkan syarat perlu 

dan syarat cukup suatu konsep (Mustaghfirin, 2014). 

Hanifah (2015) menyatakan bahwa indikator pemahaman relasional yaitu: 

siswa dapat menghubungkan konsep satu dengan konsep-konsep lain yang telah 

dipelajari; siswa dapat merekonstruksi ide dengan ide-ide yang telah dimiliki; dan 

siswa dapat menyelesaikan masalah baru menggunakan konsep-konsep yang telah 

dimiliki. 

Sedangkan Rahma, dkk (2015) menyatakan bahwaindikator pemahaman 

relasional siswa yaitu: siswa dapat menyatakan hal-hal yang diketahui; siswa 
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dapat menyatakan apa yang ditanyakan; siswa dapat memahami konsep yang 

berkaitan; siswa dapat mengetahui urutan langkah-langkah rencana penyelesaian 

masalah; siswa mengetahui alasan penggunaan prosedur tersebut; siswa dapat 

menyatakan kondisi soal pemecahan masalah dan alasan mengapa hal tersebut 

ditetapkan; siswa dapat menyatakan masalah lain yang dapat diselesaikan dengan 

menggunakan konsep atau cara yang sama dengan soal pemecahan masalah yang 

diberikan. 

Berdasarkan uraian tersebut, indikator pemahaman relasional dalam 

penelitian ini yaitu: siswa menyatakan hal-hal yang diketahui beserta alasannya; 

siswa menyatakan apa yang ditanyakan beserta alasannya; siswa menyatakan 

kondisi/syarat dari masalah yang diberikan beserta alasannya; siswa mengaitkan 

berbagai konsep yang berhubungan dengan masalah yang diberikan dan 

memberikan alasannya; siswa memilih strategi untuk menyelesaikan masalah 

matematika yang diberikan dan memberikan alasannya; siswa menerapkan konsep 

secara algoritma dan memberikan alasannya; siswa memeriksa kembali 

pengerjaannyasehingga siswa meyakini jawabannya benar dan memberikan 

alasannya. 

Indikator pemahaman relasional dalam menyelesaikan masalah 

matematika berdasarkan tahap penyelesaian masalah menurut Polya (2004) dapat 

dilihat pada Tabel 2.1.  
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Tabel 2.1 Indikator Pemahaman Relasional dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 
Tahap Penyelesaian 

Masalah 
Indikator Pemahaman Relasional 

Memahami Masalah 1. Siswa menyatakan hal-hal yang diketahui beserta alasannya. 
2. Siswa menyatakan apa yang ditanyakan beserta alasannya. 
3. Siswa menyatakan kondisi/syarat dari masalah yang diberikan 

beserta alasannya. 
Menyusun Rencana 
Penyelesaian Masalah 

4. Siswa mengaitkan berbagai konsep yang berhubungan dengan 
masalah yang diberikan dan memberikan alasannya. 

5. Siswa memilih strategi untuk menyelesaikan masalah 
matematika yang diberikan dan memberikan alasannya. 

Melaksanakan Rencana 
Penyelesaian Masalah 

6. Siswa menerapkan konsep secara algoritma dalam 
menyelesaikan masalah dan memberikan alasannya. 

Memeriksa Kembali 7. Siswa memeriksa kembali pengerjaannyasehingga siswa 
meyakini jawabannya benar dan memberikan  alasannya. 

 

2.4 Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

pekerjaan, di sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. Gaya belajar setiap 

individu merupakan keunikan yang dimiliki oleh seseorang untuk memudahkan 

dirinya belajar. Ketika siswa menyadari bagaimana dirinya dan orang lain 

menyerap dan mengolah informasi dengan cara berbeda, siswa dapat menjadikan 

belajar dan berkomunikasi lebih mudah dengan gayanya sendiri. Jika siswa akrab 

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

untuk membantu dirinya belajar dengan lebih cepat dan lebih mudah. 

Gaya belajar merupakan cara tercepat dan terbaik bagi setiap individu 

untuk bisa menyerap sebuah informasi dari luar dirinya (Uno, 2008). Nasution 

(2008) berpendapat bahwa gaya belajar adalah cara yang konsisten yang 

dilakukan oleh seorang siswa dalam menangkap stimulus atau informasi, cara 

mengingat, berpikir, dan memecahkan masalah. Sedangkan DePorter & Hernacki 

(2010) menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana 

seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Secara 

umum terdapat dua kategori utama tentang gaya belajar, yaitu modalitas dan 



17 
 

 

 

dominasi otak (DePorter & Hernacki, 2010). Modalitas merupakan bagaimana 

cara seseorang menyerap informasi dengan mudah, sedangkan dominasi otak 

maksudnya adalah cara seseorang mengatur dan mengolah informasi tersebut. 

Berdasarkan dominasi otak, gaya belajar seseorang dibedakan menjadi 

dominasi otak kanan dan dominasi otak kiri (DePorter & Hernacki, 2010). Orang 

yang lebih dominan menggunakan otak kanan cenderung menggunakan 

kreativitas untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan orang yang lebih 

dominan otak kiri lebih rasional dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan 

masalah. Sedangkan berdasarkan modalitasnya, gaya belajar dibedakan menjadi 

tiga, yaitu visual, auditorial, dan kinestetik (DePorter & Hernacki, 2010). Pelajar 

visual cenderung belajar melalui indra penglihatannya, pelajar auditorial 

cenderung belajar melalui indera pendengarannya, dan pelajar kinestetik 

cenderung belajar melalui gerak dan sentuhan. 

Siswa dengan gaya belajar visual cenderung belajar melalui 

penglihatannya. Siswa visual biasanya terlihat rapi dan teratur saat melakukan 

segala hal, termasuk saat menyelesaikan masalah matematika. Penampilan sangat 

penting bagi siswa visual. Siswa dengan gaya belajar ini lebih mudah mengingat 

sesuatu yang dilihat dari pada didengar. Oleh karena itu, biasanya siswa tersebut 

tidak terganggu dengan adanya keributan. Saat dijelaskan guru atau sedang 

diskusi, siswa tersebut cenderung mencoret-coret di atas kertas selama 

pembicaraan berlangsung. Siswa visual biasanya berbicara dengan cepat, tekun 

dan teliti serta detail dalam memandang sesuatu. Sering kali siswa tersebut 

menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat karena tidak pandai dalam memilih 
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kata-kata. Siswa gaya belajar visual biasanya lebih menyukai seni dari pada 

musik. 

Siswa dengan gaya belajar auditorial cenderung belajar dari apa yang 

didengar saat pembelajaran maupun diskusi. Siswa gaya belajar visual suka 

berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu dengan panjang lebar. Oleh karena 

itu,siswa tersebutpandai dalam bercerita namun kesulitan dalam menulis. Saat 

membaca, siswa menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan di buku karena 

siswa tersebut lebih suka membaca dengan keras. Namun, mudah terganggu 

dengan keributan. Kebalikan dari siswa dengan gaya belajar visual, siswa dengan 

gaya belajar auditorial lebih suka musik dari pada seni. 

Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetik selalu berorientasi pada 

fisik dan banyak bergerak. Siswa biasanya menyentuh orang untuk mendapatkan 

perhatian. Saat berbicara dengan orang lain biasanya siswa mendekat. Siswa 

dengan gaya belajar kinestetik belajar melalui manipulasi dan praktik. Siswa 

menyukai kegiatan yang menyibukkan. Ketika membaca, siswa menggunakan jari 

untuk menunjuk kata demi kata. Siswa dengan gaya belajar kinestetik biasanya 

tidak bisa duduk diam untuk waktu yang lama. Siswa suka bergerak di dalam 

kelas. Biasanya tulisan siswa dengan gaya belajar kinestetik ini kurang bagus 

dilihat. 

Sebagian orang mungkin memiliki gaya belajar yang dominan, sehingga 

kurang menggunakan gaya belajar yang lain. Namun sebagian orang lain mungkin 

menggunakan gaya berbeda untuk situasi yang berbeda. Berdasarkan dari 

beberapa uraian tersebut, gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

cara tercepat dan terbaik bagi siswa dalam menyerap, mengatur, dan mengolah 
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informasi sehingga memudahkankannya dalam memahami informasi tersebut. 

Tipe gaya belajar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah gaya belajar visual, 

auditorial, dan kinestetik. 

Mengenali modalitas diri sendiri adalah salah satu langkah pertama pada 

awal pembelajaran. Walaupun setiap orang belajar dengan menggunakan ketiga 

modalitas tersebut pada tahap tertentu, namun seseorang cenderung pada salah 

satu di antara ketiganya. Menurut Kusumah (2013) ada beberapa cara yang dapat 

digunakan untuk mengetahui gaya belajar seseorang. 

(a) Observasi 

Gaya belajar siswa dapat diketahui dengan melakukan observasi secara 

mendetail terhadap setiap siswa melalui penggunaan berbagai metode belajar 

mengajar di kelas. Salah satu metode pembelajaran yang dapat digunakan yaitu 

dengan memutar film, menunjukkan gambar, poster, peta, atau diagram selama 

pembelajaran. Siswa dengan gaya belajar visual tentunya akan lebih tertarik dan 

antusias selama pembelajaran berlangsung. Metode yang dapat digunakan untuk 

mengenali siswa dengan gaya belajar auditorial yaitu dengan metode ceramah. 

Siswa yang mendengarkan dengan tekun hingga akhir dapat dikategorikan sebagai 

siswa dengan gaya belajar auditorial. Sedangkan siswa dengan gaya belajar 

kinestetik dapat dikenali dengan menggunakan metode pembelajaran 

menggunakan praktek dan simulasi. Siswa dengan gaya belajar kinestetik tentu 

akan lebih antusias saat pembelajaran dengan metode ini. Jadi gaya belajar siswa 

dapat diketahui dengan melihat reaksi siswa di setiap metode pembelajaran yang 

berbeda. 
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(b) Pemberian tugas 

Cara lain yang dapat digunakan untuk mengetahui gaya belajar siswa 

adalah dengan memberikan tugas kepada siswa untuk melakukan pekerjaan yang 

membutuhkan proses penyatuan bagian-bagian yang terpisah, misalnya 

menyatukan puzzel dari bagian-bagian yang terpisah-pisah. Ada tiga cara untuk 

menyusunnya, yaitu: menyusunnya langsung; melihat gambar desain secara utuh 

terlebih dahulu, kemudian menyatukan potongan-potongan puzzle sesuai gambar 

desain; dan membaca petunjuk tertulis kemudian melakukan sesuai langkah-

langkah dalam petunjuk tersebut. 

Siswa dengan gaya belajar visual akan cenderung memulai dengan melihat 

gambar desain secara utuh. Siswa dengan gaya belajar visual lebih cepat 

menyerap melalui gambar-gambar sebelum menyatukan puzzle. Siswa dengan 

gaya auditorialakan cenderung memulai dengan membaca petunjuk tertulis 

mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun puzzle. 

Sedangkan siswa dengan gaya belajar kinestetikakan menyusun potongan-

potongan puzzle tersebut dengan mencoba-coba menyatukan satu bagian dengan 

bagian lain. Melalui pengamatan tersebut, gaya belajar siswa dapat lebih mudah 

dikenali secara lebih mendetail. 

(c) Survey atau tes gaya belajar 

Cara yang lebih komprehensif untuk mengenali gaya belajar siswa adalah 

dengan melakukan survey atau tes gaya belajar. Alat survey atau tes gaya belajar 

ini biasanya digunakan oleh psikolog atau jasa konsultan. Tes gaya belajar ini 

menggunakan metodologi yang sudah cukup teruji dan mempunyai akurasi tinggi 

sehingga memudahkan dalam mengetahui gaya belajar siswa. Tes gaya belajar ini 
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juga dapat dilakukan menggunakan tes sederhana yang berupa daftar pertanyaan 

terkait gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Instrumen tersebut biasanya 

dijawab dengan memberi tanda checklist agar dapat dianalisis untuk diidentifikasi 

kecenderungan gaya belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, cara yang digunakan untuk melihat gaya 

belajar siswa adalah dengan menggunakan tes gaya belajar berupa 

angket.Pernyataan pada angket dijawab sesuai dengan karakteristik siswa 

sehingga tidak ada jawaban benar maupun salah. Dengan demikian, dapat dilihat 

gaya belajar mana yang lebih dominan pada diri siswa. 

 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Hanifah (2015) melakukan penelitian untuk menganalisis pemahaman 

relasional matematika siswa SMP dalam penyelesaian masalah geometri dengan 

memperhatikan kemampuan matematika siswa. Hasil dari penelitian ini adalah 

siswa berkemampuan tinggi memiliki pemahaman relasional untuk materi 

geometri, siswa berkemampuan sedang dikatakan mencapai pemahaman 

relasional pada materi geometri, namun siswa tersebut kurang teliti dalam 

penggunaan prosedur matematik, sedangkan siswa berkemampuan rendah tidak 

memiliki pemahaman relasional pada materi geometri. 

Mustaghfirin (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis pemahaman 

relasional matematik siswa kelas VIII-8 SMP Negeri 3 Malang dalam 

memecahkan masalah bangun ruang. Penelitian ini juga menganalisis pemahaman 

relasional dengan memperhatikan kemampuan matematika siswa. Hasil penelitian 

ini menunjukkan bahwa masing-masing subjek penelitian memiliki adanya 
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perbedaan pemahaman relasional dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Subjek 1 yaitu siswa berkemampuan rendah memiliki pemahaman relasional yang 

rendah, subjek 2 yaitu siswa berkemampuan sedang memiliki pemahaman 

relasional yang sedang, dan subjek 3 yaitu siswa berkemampuan tinggi memiliki 

pemahaman relasional yang tinggi. Hal ini terlihat dari indikator pemahaman 

relasional yang dicapai oleh setiap subjek. 

Pratama (2014) melakukan penelitian untuk menganalisis relational 

understanding siswa SMP Negeri 3 Malang kelas VIII-3 berkemampuan 

matematika tinggi dalam menyelesaikan masalah matematika. Penelitian ini 

mengambil dua subjek dari siswa berkemampuan matematika tinggi yang terdiri 

dari siswa laki-laki dan perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

relational understanding siswa perempuan dalam menyelesaikan masalah lebih 

baik dari pada siswa laki-laki. Siswa perempuan lebih banyak menghubungkan 

pengetahuan konsep dan prosedur yang dimilikinya dalam menyelesaikan masalah 

matematika dari pada siswa laki-laki. 

Rahma, dkk (2015) melakukan penelitian mengenai pemahaman relasional 

siswa dalam memecahkan masalah matematika ditinjau dari kemampuan 

matematika. Hasil dari penelitian ini adalah 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 dengan baik sesuai dengan tahap 

penyelesaian masalah Polya yang meliputi: memahami masalah, merencanakan 

cara penyelesaian, melaksanakan cara penyelesaian, dan mengecek hasil 
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penyelesaian, akan tetapi siswa belum dapat menyatakan alasan setiap langkah 

yang dilakukan. 

Penelitian-penelitian yang telah dilakukan (Hanifah, 2015; Mustaghfirin, 

2014; Pratama, 2014; Rahma, dkk, 2015) 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, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang pemahaman relasional dalam menyelesaikan masalah 

matematika ditinjau dari gaya belajar siswa, baik visual, auditorial, maupun 

kinestetik. 


