
 
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional. 

Sehingga pemerintah selalu berupaya untuk dapat meningkatkan kualitas 

pendidikan di Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi. 

Berbagai bidang ilmu diajarkan dalam setiap jenis dan jenjang pendidikan di 

Indonesia dimana salah satunya adalah bidang matematika.  

Belajar matematika merupakan suatu syarat kecukupan untuk diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari, karena dengan belajar matematika akan membuat 

seseorang untuk bernalar secara kritis, kreatif, dan aktif. Dalam belajar 

matematika juga dapat mengamati daya matematis dan dapat 

menumbuhkembangkan kemampuan learning to learn (Tantoy, 2008). Bruner 

dalam teorinya mengemukakan bahwa belajar matematika akan berhasil jika 

proses pengajaran diarahkan pada konsep belajar matematika dan struktur-struktur 

yang termuat dalam pokok bahasan yang diajarkan di samping hubungan yang 

terkait antara konsep-konsep dan struktur-struktur. Dengan mengenal konsep-

konsep dan struktur-struktur yang tercakup dalam bahan yang diajarkan, anak 

akan memahami materi yang harus dikuasai dalam pembelajaran (Bistari, 2006).  

Pada praktek pembelajaran, matematika dianggap sebagai suatu pelajaran yang 

sulit, tidak menyenangkan, bahkan tidak sedikit siswa yang bersikap acuh 

terhadap pelajaran matematika. Di Indonesia peringkat siswa semakin rendah 

dibandingkan dengan negara yang lain. Hanya dalam topik data dan peluang siswa
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 mendapatkan nilai yang cukup tinggi, sementara dalam seluruh topik lainnya 

mengalami penurunan nilai. Hasil ini merupakan prestasi siswa kelas VIII dalam 

bidang matematika yang mancakup aspek pengetahuan dalam fakta, prosedur, 

konsep, penerapan pengetahuan dan pemahaman konsep (IEA, 2007).  

Pengetahuan siswa menjadi dasar dalam proses pembelajaran didalam kelas 

(Ramalisa,2014). Salah satu dimensi penting yang harus ada dalam pembelajaran 

matematika adalah pengetahuan prosedural. Menurut Anderson (2015) 

pengetahuan prosedural adalah “pengetahuan tentang cara” melakukan sesuatu. 

Sedangkan menurut Suwarto (2013) pengetahuan prosedural adalah pengetahuan 

mengenai bagaimana melakukan sesuatu, baik dari melengkapi latihan-latihan 

yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Sejalan dengan 

pendapat Hawa (2008) pengetahuan prosedural mengacu pada keterampilan 

melakukan suatu algoritma atau prosedur menyelesaikan soal-soal matematika. 

Dengan mempelajari algoritma sebagai “prosedur umum”, siswa dapat 

memperoleh informasi tentang fakta bahwa matematika itu terstruktur  

(terorganisir, di isi dengan pola, dan diprediksi) dan bahwa sebuah prosedur yang 

dikembangkan dengan baik akan menjadi alat yang tepat untuk menyelesaikan 

tugas-tugas yang rutin (National Research Council, 2001).  

Pengetahuan prosedural matematika merupakan suatu dimensi penting yang 

harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika. Siswa akan menemukan 

langkah penyelesaian masalah secara tepat dan sistematis apabila mereka 

menggunakan pengetahuan prosedural matematika. Pengetahuan prosedural 

matematika siswa selama proses pembelajaran juga sangat diperlukan guna 
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mencapai keberhasilan siswa dalam belajar matematika, sehingga dengan siswa 

menuliskan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah matematika tersebut 

dapat memberikan gambaran kepada guru mengenai sejauh mana siswa telah 

memahami materi dalam pelajaran matematika yang telah diterimanya. 

Kemampuan seseorang untuk memahami dan menyerap serta mengelola informasi 

sudah pasti berbeda-beda.  Ada yang cepat, sedang, ada pula yang lambat. Oleh 

karena itu mereka seringkali menempuh cara yang berbeda-beda untuk bisa 

mamhami sebuah informasi ataupun pelajaran. Hal ini disebabkan karena siswa 

memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. 

Menurut De Porter & Hernacki (2003) gaya belajar adalah kombinasi yang 

dimiliki seseorang dalam hal menyerap, mengatur, dan mengolah informasi dari 

pihak luar. Terdapat 3 (tiga) jenis gaya belajar yaitu gaya belajar visual, auditori, 

dan kinestetik. Gaya belajar visual adalah jenis gaya belajar yang memanfaatkan 

indera penglihatan. Siswa dengan gaya belajar ini menyukai penyajian informasi 

yang runtut, lebih suka menuliskan apa yang dikatakan oleh guru, dan tidak begitu 

terganggu dengan kebisingan. Gaya belajar auditori adalah jenis gaya belajar yang 

memanfaatkan indera pendengaran. Siswa dengan gaya belajar ini lebih 

mengandalkan kemampuan mendengar dan mengingat, suka berdiskusi, dan 

cenderung tidak suka dengan keributan. Gaya belajar kinestetik adalah jenis gaya 

belajar yang memanfaatkan gerakan fisik. Siswa dengan gaya belajar ini  belajar 

dengan cara terlibat langsung dalam kegiatan, ingin melakukan segala sesuatu,  

dan biasanya tulisannya cenderung jelek. Siswa akan dapat belajar dengan baik 

dan hasil belajarnya baik, apabila ia mengerti gaya belajarnya (Widiyanti, 2011).  
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Keberhasilan siswa dalam mengembangkan pengetahuan prosedural 

matematika  tidaklah terlepas dari gaya belajar yang dimiliki. Oleh karena itu, 

seorang guru perlu mengetahui dan memahami pengetahuan prosedural dan gaya 

belajar siswanya. Sehingga guru dapat mengorganisasikan kelas sedemikian 

sehingga sebagai respon atas kebutuhan siswa yang berbeda-beda (Suyono, 2014). 

Guru akan berusaha menerapkan metode pembelajaran yang mampu 

mengkombinasikan semua gaya belajar yang dimiliki oleh siswanya, dengan kata 

lain guru mampu menerapkan pembelajaran yang penuh variasi agar siswa dapat 

memahami dan menyerap informasi yang diberikan untuk kemudian diterapkan 

dalam proses pengetahuan prosedural matematika. 

SMP Negeri 2 Kedungbanteng merupakan salah satu sekolah menengah 

pertama di Kedungbanteng yang terakreditasi A. Tahun ajaran 2017/2018 sekolah 

ini menggunakan Kurikulum 2013. Jumlah seluruh kelas adalah sebanyak 21 

kelas, dimana untuk kelas VIII terdapat 7 kelas yaitu kelas VIII A sampai dengan 

VIII G. Jumlah siswa dalam satu kelas terdiri dari 29-33 siswa. Siswa disekolah 

tersebut memiliki karakteristik yang unik, dimana mereka cenderung memiliki 

cara tersendiri dalam belajar. Hal ini dikarenakan gaya belajar antara siswa satu 

dengan siswa yang lain juga berbeda pula, gaya belajar ini biasanya timbul dari 

kebiasaan-kebiasaan yang sering dilakukan. Misalnya ada yang lebih suka belajar 

dengan mendengarkan musik, ada yang hanya dengan melihat saja sudah 

memahami materi, namun ada juga yang lebih suka mempraktikkan langsung agar 

lebih mudah memahami materi, contohnya ketika pembelajaran yang berkaitan 

dengan kegiatan yang cenderung memang membutuhkan praktik atau tindakan 
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langsung. Berdasarkan dari bermacam-macam perbedaan tersebut dapat 

memberikan gambaran bahwasannya masing-masing siswa memiliki cara yang 

beragam dalam memahami suatu materi dalam pembelajaran. Perbedaan tersebut 

dapat disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang biasa dilakukan oleh siswa 

tersebut. Pengaruh gaya belajar ini dimungkinkan akan berpengaruh terhadap 

pengetahuan prosedural matematika siswa karena pengetahuan yang dimiliki 

siswa akan berbeda-beda tergantung bagaimana cara mereka memandang atau 

memahami suatu permasalahan matematika. Hal ini juga didukung dari salah satu 

tujuan dari pendidikan dan budaya karakter dari sekolah tersebut dimana mereka 

mengharapkan bahwa siswanya dapat berpikir dan melakukan sesuatu untuk 

menghasilkan cara atau hasil baru dari sesuatu yang telah ia miliki.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan penelitian 

dengan judul “Deskripsi Pengetahuan Prosedural Matematika Ditinjau dari 

Gaya Belajar Siswa SMP Negeri 2 Kedungbanteng”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada bagaimana deskripsi pengetahuan prosedural 

matematika ditinjau dari gaya belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kedungbanteng. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan pengetahuan prosedural 

matematika ditinjau dari gaya belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 

Kedungbanteng. 
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D. Manfaat Hasil Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak. 

Adapun manfaat dalam penelitian antara lain: 

1. Bagi Siswa  

Dapat mendeskripsikan gaya belajar terhadap pengetahuan prosedural matematika 

yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan soal matematika.  

2. Bagi Guru 

Dapat mendeskripsikan gaya belajar terhadap pengetahuan posedural matematika 

siswa sehingga membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. 

3. Bagi Sekolah 

Dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan kebijakan dan bahan 

referensi untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sekolah tersebut. 

4. Bagi Peneliti 

Dapat dijadikan sebagai pengalaman dan pengetahuan tentang deskripsi gaya 

belajar terhadap pengetahuan prosedural matematika yang dimiliki siswa dalam 

pembelajaran.  
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