
 

7 
 

BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Pengetahuan Prosedural Matematika 

Menurut Anderson (2015) pengetahuan prosedural adalah “pengetahuan 

tentang cara” melakukan sesuatu. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang 

keterampilan, algoritme, teknik, dan metode yang khusus pada mata pelajaran 

atau disiplin ilmu tertentu. Dalam matematika, misalnya, terdapat algoritme-

algoritme untuk melakukan pembagian bertingkat, menyelesaikan persamaan 

kuadrat, dan menentukan segitiga-segitiga. Menurut Hawa (2008) pengetahuan 

prosedural mengacu pada keterampilan melakukan suatu algoritma atau prosedur 

menyelesaikan soal-soal matematika. Pengetahuan prosedural sering dicerminkan 

dalam kemampuan siswa untuk menghubungkan sebuah proses algoritma dengan 

situasi masalah yang diberikan untuk mengerjakan algoritma dengan benar dan 

mengomunikasikan algoritma ke dalam konteks masalah (NAEP, 2000).  

Menurut Suwarto (2013) pengetahuan prosedural adalah pengetahuan 

mengenai bagaimana melakukan sesuatu, baik dari melengkapi latihan-latihan 

yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru.Pengetahuan 

prosedural kerap kali berupa rangkaian langkah yang harus diikuti. Seorang ahli 

tidak hanya mengetahui disiplin ilmunya secara mendalam, tetapi juga “berlatih” 

menggunakan pengetahuannya sehingga dia tahu kapan dan dimana harus 

menggunakannya (Bransford,1999). Sedangkan menurut Sahdra & Chand (2003) 

pengetahuan prosedural adalah bagaimana tentang berpikir”, meskipun banyak 
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guru yang menilai hasil kinerja siswa dengan hanya melihat pengetahuan 

prosedural saja tetapi sebenarnya langkah demi langkah yang dilakukan siswa 

merupakan hasil keterampilan dan berpikir siswa. Dalam penyelesaian soal 

matematika, prosedur penyelesaian dilakukan secara bertahap dari pernyataan 

yang ada pada soal menuju pada tahap penyelesaiannya. Salah satu ciri 

pengetahuan prosedural adalah adanya urutan langkah yang akan ditempuh yaitu 

sesudah suatu langkah akan diikuti langkah berikutnya. Pengetahuan prosedural 

terdiri dari dua bagian yang berbeda. Satu bagian disusun dari bahasa formal atau 

sistem penyajian simbol dalam matematika, bagian pertama sering disebut sebagai 

“bentuk matematika”. Bagian yang lain terdiri dari algoritma, hukum-hukum 

untuk melengkapi tugas matematika (Mabruroh,2017). 

Berdasarkan beberapa pendapat disimpulkan bahwa pengetahuan prosedural 

matematika adalah pengetahuan mengenai langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah matematika. Adapun indikator pengetahuan prosedural menurut 

Suratman (2011) yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Tabel 2.1 

Indikator Pengetahuan Prosedural 

No Pengetahuan Prosedural Indikator 

1 Menerapkan prosedur 

yang sesuai 

Siswa mampu menemukan ide 

untuk menyusun algoritma atau 

prosedur untuk menyelesaikan 

masalah. 

2 Mengkomunikasikan 

proses algoritma ke dalam 

situasi masalah 

Siswa mampu menerapkan 

algoritma atau prosedur yang telah 

ditemukan ke dalam proses 

penyelesaian masalah. 
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3 

 

5 

Memodifikasi prosedur 

untuk menangani faktor-

faktor dalam 

menyelesaikan 

permasalahan. 

 

Siswa mampu memeriksa setiap 

langkah dalam menyelesaikan  

masalah dan membuat perbaikan 

terhadap algoritma atau prosedur 

jika ditemukan kesalahan. 

 

2. Gaya Belajar 

Setiap manusia memiliki cara termudah untuk dirinya melakukan sesuatu, 

termasuk juga dengan belajar. Setiap siswa memiliki cara-cara tersendiri untuk 

dapa memahami suatu materi, baik itu dengan cara melihat, mendengar maupun 

mempraktikannya secara langsung.  Pada dasarnya setiap orang melakukan ketiga 

gaya belajar tersebut, namun ada yang cenderung digunakan karena di rasa cara 

tersebut yang paling mudah. Ketika seseorang telah mengetahui cara atau gaya 

belajarnya, maka akan dengan mudah seseorang tersebut dalam mengambil 

langkah-langkah penting untuk membantu dirinya lebih cepat dan mudah dalam 

belajar. Gaya belajar adalah suatu karakteristik kognitif, afektif, dan perilaku 

psikomotoris, sebagai indikator yang bertindak yang relatif stabil untuk 

pembelajar merasa saling berhubungan dan bereaksi terhadap lingkungan besar 

(NASSP dalam Ardhana dan Willis,1989).  

Menurut Nunan (1991) gaya belajar adalah suatu bentuk pendekatan, atau 

cara terbaik dan yang disukai oleh seseorang untuk memperoleh pengetahuan 

selama proses belajar. Sedangkan menurut Hamruni (2009) gaya belajar adalah 

kunci untuk mengembangkan kemampuan belajar disekolah.  

Menurut Gunawan (2012) gaya belajar adalah cara yang lebih disukai dalam 

melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti suatu informasi. De Porter 
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& Hernacki (2003) mengungkapkan bahwa terdapat dua kategori utama tentang 

bagaimana seseorang belajar, yaitu bagaimana seseorang menyerap suatu 

informasi (modalitas) dan bagaimana cara seseorang mengatur dan mengolah 

informasi tersebut (dominasi otak). Selain itu, gaya belajar merupakan kombinasi 

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

dari pihak luar. Terdapat 3 (tiga) jenis gaya belajar (De Porter & Hernacki,2003), 

yaitu: 

a) Gaya belajar visual 

Menurut Windura (2008) gaya belajar visual adalah gaya belajar yang lebih 

banyak menggunakan indera penglihatan sebagai daya pengingatnya yang kuat 

dalam pembelajaran, baik berupa gambar maupun tulisan. De Porter & Hernacki 

(2003) mengemukakan bahwa orang-orang visual belajar melalui apa yang 

mereka lihat. Sependapat dengan Gunawan (2012) mengemukakan bahwa 

seseorang yang memiliki kecenderungan dengan gaya belajar visual akan sangat 

mudah melihat atau membayangkan apa yang dibicarakan.  

Berdasarkan beberapa pendapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual 

merupakan cara belajar seseorang yang lebih memanfaatkan indera penglihatan 

untuk menerima dan mengolah informasi. Seseorang dengan gaya belajar visual 

merupakan individu yang lebih dominan menggunakan indera penglihatan. 

Berikut ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar visual menurut De porter & 

Hernacki (2003), di antaranya ialah :  

1) Rapi dan teratur 

2) Berbicara dengan cepat 

Deskripsi Pengetahuan Prosedural..., Halimah, FKIP UMP, 2018



11 
 

 

3) Perencana dan pengatur jangka panjang yang baik 

4) Teliti terhadap detail 

5) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi 

6) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran 

mereka 

7) Mengingat apa yang dilihat daripada yang didengar 

8) Mengingat dengan asosiasi visual 

9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

10) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali jika ditulis, dan 

seringkali meminta bantuan orang untuk mengulangnya 

11) Pembaca cepat dan tekun 

12) Lebih suka membaca daripada dibacakan  

13) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan bersikap waspada 

sebelum secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek 

14) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telepon dan dalam rapat 

15) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

16) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak 

17) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

18) Lebih suka seni daripada musik 

19) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih 

kata-kata 

20) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan 

b) Gaya belajar auditori 
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De Porter & Hernacki (2003) menyatakan bahwa orang-orang auditori belajar 

melalui apa yang mereka dengar. Sependapat dengan itu, Gunawan (2012) 

menyatakan bahwa orang-orang auditori mengekspresikan diri mereka melalui 

suara, baik melalui komunikasi internal dengan diri sendiri mauun eksternal 

dengan orang lain. Bila hendak menuliskan sesuatu, orang auditori akan 

mendengarkan suara dari apa yang akan mereka tulis. Sedangkan menurut 

Windura (2008) menyatakan bahwa seseorang yang memiliki gaya belajar 

auditori lebih dominan menggunakan indera pendengaran seperti suara, musik, 

atau pendengaran lisan.   

Berdasarkan beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa gaya belajar auditori 

adalah cara belajar seseorang yang lebih dominan menggunakan indera 

pendengaran dalam menerima dan mengolah suatu informasi. Berikut ciri-ciri 

seseorang dengan gaya belajar auditori menurut De Porter & Hernacki (2003), di 

antaranya ialah :  

1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

2) Mudah terganggu oleh keributan 

3) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca 

4) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara 

6) Merasa kesulitan untuk menulis, namun hebat dalam bercerita 

7) Berbicara dengan irama yang terpola 

8) Biasanya pembicara yang fasih 

9) Lebih suka musik dari pada seni 
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10) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada 

yang dilihat 

11) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar 

12) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi, 

seperti memotong bagian-bagian hingga sesuai satu sama lain 

13) Lebih pandai mengeja dengan keras dari pada menuliskannya 

14) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

c) Gaya belajar kinestetik 

Menurut Gunawan (2012) orang yang memiliki gaya belajar kinestetik sangat 

peka terhadap perasaan atau emosi dan pada sentuhan dan gerakan. Sependapat 

dengan Windura (2008) menyatakan bahwa  gaya belajar kinestetik lebih dominan 

dengan menggunakan gerakan atau praktik langsung dan juga kekuatan perasaan. 

Selain itu, De Porter & Heracki (2003) juga menegaskan bahwa melalui sentuhan 

dan gerakanlah pelajar  kinestetik belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat disimpulkan bahwa gaya belajar kinestetik 

adalah cara belajar seseorang yang lebih dominan menggunakan praktik atau 

gerakan. Berikut ciri-ciri seseorang dengan gaya belajar kinestetik menurut De 

Porter & Hernacki (2003), di antaranya ialah :  

a) Berbicara dengan perlahan  

b) Menanggapi perhatian fisik 

c) Menyentuh orang untuk mendapatka perhatian mereka 

d) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

e) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 
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f) Belajar melalui memanipulasi dan praktik 

g) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

h) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 

i) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

j) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

k) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali jika mereka memang telah pernah 

berada di tempat itu 

l) Ingin melakukan segala sesuatu 

m)  Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 

n) Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot. Mereka mencerminkan aksi 

dengan gerakan tubuh pada saat membaca 

o) Kemungkinan tulisannya jelek 

p) Menyukai permainan yang menyibukkan 

Berdasarkan dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

merupakan teknik yang tepat dalam memahami dan mengolah informasi yang 

diperoleh oleh siswa pada saat pembelajaran. 

Pada pengelompokan gaya belajar, peneliti menggunakan angket gaya belajar 

untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa. siswa dikelompokkan ke 

dalam gaya belajar tersebut dengan aturan sebagai berikut: 

(1) Siswa termasuk ke dalam kelompok gaya belajar tertentu apabila memperoleh 

jumlah skor tertinggi pada salah satu gaya belajar. 

Total Skor = Jumlah Skor Setuju 
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(2) Siswa yang memperoleh jumlah skor tertinggi yang sama pada dua atau tiga 

gaya belajar maka siswa tersebut tidak termasuk dalam kelompok gaya belajar 

tertentu. 

Berdasarkan aturan diatas, siswa yang memiliki dua atau tiga gaya belajar 

sekaligus dalam penelitian ini tidak terpilih sebagai subyek penelitian.  

B. Penelitian Relevan 

Dalam menyusun proposal skripsi ini, peneliti mendapatkan beberapa referensi 

tentang penelitian lain yang relevan dengan hal yang akan diteliti. Berikut 

penelitian lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang kan dilakukan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Suratman (2011) menyimpulkan bahwa 

kemampuan prosedural siswa masih kurang, hal ini disebabkan karena siswa 

kurang terbiasa mengembangkan berbagai cara yang memungkinkan dalam 

memecahkan suatu permasalahan matematika. Mereka hanya mengikuti pola yang 

dipelajari guru tanpa memahami mengapa menggunakan langkah-langkah 

tersebut. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti adalah mendeskripsikan pengetahuan prosedural. Namun terdapat 

perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh Suratman pada materi pertidaksamaan 

linear satu variabel, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti 

adalah mengenai materi sistem persamaan linear dua variabel. 

Penelitian lain yag dilakukan oleh Ramalisa (2014), menyimpulkan bahwa 

pengetahuan prosedural sangat penting dikuasai oleh siswa terutama dalam 

menyelesaikan soal matematika, namun beberapa temuan peneliti menunjukkan 

pengetahuan  prosedural siswa masih rendah. Kesamaan penelitian tersebut 

Deskripsi Pengetahuan Prosedural..., Halimah, FKIP UMP, 2018



16 
 

 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti 

tentang pengetahuan prosedural. Namun terdapat perbedaan, penelitian yang 

dilakukan oleh Ramalisa adalah menganalisis pengetahuan prosedural siswa 

dengan tipe kepribadian sensing, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah mendeskripsikan pengetahuan prosedural ditinjau dari gaya belajar 

siswa. 

Menurut Lestari, dkk (2012) menyatakan bahwa aktivitas siswa dalam belajar 

matematika selama diterapkannya strategi pembelajaran berbasis VAK (visual, 

auditori, kinestetik) cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat dimana melalui 

pembelajaran ini siswa tidak lagi merasa bosan dalam belajar, dan melalui 

pembelajaran ini siswa menjadi lebih fokus pada saat pembelajaran dan mampu 

memahamai materi yang diberikan oleh guru. Kesamaan penelitian tersebut 

dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama meneliti 

tentang gaya belajar. Namun terdapat perbedaan, penelitian yang dilakukan oleh 

Lestari adalah menganalisis tentang gaya belajar saja, sedangkan sedangkan 

penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah mendeskripsikan pengetahuan 

prosedural ditinjau dari gaya belajar siswa. 

C. Kerangka Pikir 

Pengetahuan prosedural matematika merupakan suatu pengetahuan tentang 

keterampilan dalam menggunakan prosedur atau cara dalam menyelesaikan suatu 

masalah matematika. Siswa akan menemukan langkah-langkah penyelesaian 

dalam pemecahan masalah dalam matematika secara tepat apabila mereka 

menggunakan pengetahuan prosedural matematika sehingga mereka dapat 
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menemukan solusi permasalahan dengan benar. Dalam hal ini, yang digaris besar 

bukan benar atau salahnya dari suatu jawaban, namun  benar atau salahnya dari 

urutan langkah dalam mengerjakan solusi dari suatu permasalahan. 

Keberhasilan siswa dalam menguasai pengetahuan prosedural salah satunya 

ditentukan oleh kecepatan dan ketepatannya dalam menerima dan mengolah 

informasi  yang diberikan oleh guru. Kombinasi yang dimiliki siswa dalam hal 

menyerap, mengatur, dan mengolah informasi disebut sebagai gaya belajar. Oleh 

karena itu penting bagi seorang guru untuk dapat memahami gaya belajar yang 

dimiliki oleh siswa agar dalam menyampaikan informasi dapat dipahami secara 

maksimal oleh siswa. Melalui pembelajaran ini juga siswa tidak lagi merasa bosan 

dalam belajar, dan melalui pembelajaran ini siswa menjadi lebih fokus pada saat 

pembelajaran dan mampu memahamai materi yang diberikan oleh guru sehingga 

siswapun dapat mencapai indikator-indikator pengetahuan prosedural dengan 

baik.  

Dengan demikian pengetahuan prosedural seseorang berhubungan erat dengan 

bagaimana cara seseorang belajar atau  memperoleh pengetahuan yang dimiliki. 

Pengetahuan dapat diperoleh melalui pengalaman langsung maupun tidak 

langsung. Cara seseorang memperoleh pengetahuan dapat disebut sebagai gaya 

belajar, dimana gaya belajar merupakan cara yang sering atau lebih disukai 

seseorang dalam memperoleh atau memahami informasi yang diperoleh. 

Seseorang akan lebih memahami suatu prosedur atau langkah dalam suatu 

penyelesaian masalah jika mereka menerima dan mengolah informasi sesuai 

dengan gaya belajarnya. Melalui pemahaman yang baik mengenai gaya beajar yan 
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dimiliki, maka siswa akan lebih maksimal dalam menyerap dan mengolah 

infomasi sehingga memiliki pengetahuan prosedural matematika yang baik. 
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