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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi dan ilmu-ilmu pengetahuan. Matematika sangat erat kaitannya 

dengan pola pikir manusia yang berpengaruh dalam kehidupan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat Reys et al (Suherman, 2008) bahwa matematika merupakan 

pola pikir tentang keteraturan dan koneksitas. Matematika dipelajari di 

jenjang pendidikan Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah. Matematika 

menjadi ilmu pokok yang harus dipelajari siswa di sekolah. Sangat 

disayangkan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang dianggap 

sulit bagi sebagian siswa. Salah satu hal yang membuat matematika 

dipandang negatif adalah karena matematika merupakan ilmu abstrak. Hal ini 

sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nurhasanah (2010) bahwa 

matematika adalah sebuah ilmu dengan obyek kajian yang bersifat abstrak. 

Matematika dikatakan abstrak karena obyek atau simbol-simbol dalam 

matematika tidak terdapat dalam kehidupan nyata. 

Kemampuan abstraksi matematis merupakan hasil akhir dari proses 

abstraksi atau disebut sebagai konsep. Hal ini sesuai dengan pernyataan 

Skemp (Mithelmore dan White, 2007) bahwa abstraksi adalah suatu aktivitas 

ketika seseorang menjadi peka terhadap karakteristik yang sama dalam 

pengalaman-pengalaman yang diperolehnya, kemudian kesamaan 
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karakteristik tersebut dijadikan dasar untuk melakukan sebuah klasifikasi 

sehingga seseorang dapat mengenali suatu pengalaman baru dengan cara 

membandingkannya dengan kelas yang sudah terbentuk dalam pikirannya 

lebih dulu, untuk membedakan abstraksi sebagai suatu aktivitas dan abstraksi 

sebagai hasil akhir, hasil abstraksi dari proses abstraksi selanjutnya disebut 

sebagai konsep. 

Kemampuan abstraksi matematis adalah kemampuan menemukan 

pemecahan masalah matematis tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara 

nyata. Kemampuan abstraksi matematis sangat penting karena dengan 

kemampuan abstraksi matematis siswa dapat menggambarkan konsep 

matematis dalam sebuah permasalahan matematis atau dengan kata lain dapat 

membangun model suatu masalah, siswa juga dapat mengidentifkasikan 

karakteristik obyek-obyek dengan melakukan pengamatan langsung atau 

dengan pengalaman-pengalaman yang didapatnya. Dengan demikian siswa 

dapat menunjukkan ide-ide matematis yang dimilikinya, membuat hubungan 

antar konsep dan dapat melakukan memanipulasi obyek yang bersifat abstrak. 

Menurut Ferrari (2003), abstraksi merupakan suatu proses yang 

fundamental baik dalam matematika maupun dalam pendidikan matematika. 

Abstraksi mempunyai peran yang penting bagi keberhasilan pembelajaran 

matematika. Keberhasilan dalam pembelajaran tak lepas dari bagaimana cara 

siswa dalam menyerap, memahami, dan mengolah informasi dari suatu 

pelajaran, sehingga gaya belajar merupakan kombinasi dari kemampuan-

kemampuan tersebut (DePorter & Hernacki, 2000). 
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Terdapat tiga jenis gaya belajar berdasarkan preferensi sensori yaitu 

berdasarkan pada visual (penglihatan), auditorial (pendengaran) dan 

kinestetik (sentuhan atau gerakan). Setiap siswa pasti memiliki ketiga jenis 

gaya belajar tersebut, namun biasanya hanya satu jenis gaya belajar saja yang 

lebih menonjol. Gaya belajar sangat penting bagi siswa, dengan mengetahui 

gaya belajar yang dimilikinya berarti siswa telah memiliki kemampuan 

mengenal diri yang lebih baik dan mengetahui kebutuhannya sehingga siswa 

akan lebih memaksimalkan kemampuan dan ketrampilan diri selain itu siswa 

juga akan lebih mudah dalam memahami dan menangani masalah-masalah 

yang disajikan terutama dalam matematika.  

Perbedaan dari ketiga jenis gaya belajar di dalam pembelajaran 

matematika sangat terlihat dari cara siswa menyerap atau mendapatkan 

sebuah informasi dibandingkan dalam memahami dan mengolah sebuah 

informasi dalam pembelajaran. Proses dalam memahami dan mengolah 

sebuah informasi dalam pembelajaran matematika dapat disebut dengan 

proses abstaksi karena belajar dalam matematika adalah belajar tentang ilmu 

abstrak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Mithelmore dan White (2004), 

bahwa obyek kajian matematika adalah obyek yang abstrak (abstract-apart). 

SMA Negeri 2 Purbalingga adalah salah satu sekolah menengah atas di 

Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga yang terletak di jalan Pucung 

Rumbak Bancar. Sekolah ini terdiri dari 28 kelas, yaitu 10 kelas untuk kelas 

X, sembilan kelas untuk kelas XI, dan sembilan kelas untuk kelas XII. SMA 

Negeri 2 Purbalingga menggunakan kurikulum 2013, sehingga dalam 

Analisis Kemampuan Abstraksi …, Devi Nur Faizah, FKIP UMP, 2016



4 
 

pelaksanaannya siswa kelas X sudah dijuruskan pada kelas-kelas peminatan. 

Kelas X terdiri dari dua jurusan yaitu X MIA (Matematika dan Ilmu Alam) 

dan X IIS( Ilmu-Ilmu Sosial). Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran matematika SMA N 2 Purbalingga, diketahui bahwa 

kemampuan matematis siswa kelas X dapat dikatakan baik dilihat dari nilai 

rata-rata ulangan matematika disetiap kelasnya. SMA N 2 Purbalingga 

banyak diminati tidak hanya dikalangan masyarakat perkotaan namun juga 

dikalangan masyarakat pedesaan segingga sekolah ini cukup mendapat 

perhatian dari masyarakat sekitar. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Analisis Kemampuan Abstraksi Matematis Siswa Kelas X 

Ditinjau dari Gaya Belajar. 

B. Fokus Penelitian  

Agar penelitian ini terarah dan tidak terlalu luas, maka fokus penelitian ini 

hanya akan menganalisis kemampuan abstraksi matematis siswa SMA kelas 

X MIA ditinjau dari gaya belajar. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat lebih dalam tentang  

kemampuan abstraksi matematis siswa SMA kelas X ditinjau dari gaya 

belajar. 
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D. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Peneliti 

Peneliti dapat menganalisis kemampuan abstaksi matematis siswa 

SMA kelas X ditinjau dari gaya belajar dan sebagai pengalaman 

melakukan kegiatan penelitian. 

b. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui kemampuan abstraksi matematis dan gaya 

belajarnya, sehingga siswa dapat meningkatkan motivasi belajarnya serta 

memahami kecenderungan gaya belajar yang dimiliki siswa. 

c. Bagi Guru 

Guru dapat mengetahui kemampuan abstraksi matematis siswanya 

dan kecenderungan gaya belajar yang dimiliki siswa, sehingga dapat 

dijadikan pedoman dan motivasi bagi guru untuk meningkatkan 

kreatifitas dan kualitas dalam pembelajarannya. 
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