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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Abstraksi 

Menurut Grey & Tall (2007) abstraction mempunyai dua arti, pertama 

sebagai proses ‘melukiskan’ suatu situasi, dan kedua merupakan konsep 

sebagai hasil dari sebuah proses. Menurut Ferrari (2003) jika kita 

memperhitungkan perkembangan matematika dari kedua poin yaitu 

sejarah dan pembelajaran, kita dapat melihat bahwa abstraksi sering kali 

merupakan langkah besar dalam menciptakan konsep baru dan sering 

muncul obyek baru. 

Grey & Tall (2007) berpendapat bahwa abstraksi merupakan sebuah 

proses penggambaran situasi tertentu dalam suatu konsep yang dapat 

dipikirkan melalui sebuah konstruksi. Situasi ini berupa konsep-konsep 

dalam matematika yang kemudian diwujudkan kedalam simbol-simbol dan 

gambar. Menurutnya proses abstraksi terjadi dalam beberapa keadaan, 

tetapi terdapat tiga keadaan yang dapat memunculkan proses abstraksi 

dalam proses pembelajaran matematika. Keadaan pertama dapat muncul 

ketika individu memfokuskan perhatiannya pada karakteristik obyek-

obyek yang diterimanya, kemudian memberi nama melalui suatu proses 

pengklasifikasian berdasarkan kategori kedalam suatu kelompok. Keadaan 

yang kedua, ketika memfokuskan perhatian pada tindakan-tindakan yang 
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diberlakukan pada obyek-obyek yang mengarahkan pada simbol-simbol 

kemudian dimanipulasi. Keadaan yang ketiga, terjadi ketika menyusun  

sebuah kumpulan teori-teori tentang konsep untuk membentuk sebuah 

konsep yang dapat dipikirkan melalui serangkaian bukti matematika. 

Menurut Piaget yang diulas oleh Dubinsky (Tall, 2002) pengetahuan 

seseorang merupakan abstraksi atas suatu obyek atau hal. Piaget 

membedakan ada tiga macam abstraksi yaitu: abstraksi empiris (Empirical 

abstraction), abstraksi empiris semu (Pseudo-empirical abstraction), 

abstraksi reflektif (reflective abstraction). 

Abstraksi empiris (Empirical Abstraction), dalam abstraksi empiris 

individu memperoleh pengetahuan dari sifat-sifat obyek. Hal ini dapat 

diartikan bahwa pengetahuan dapat diperoleh dari pengalaman-

pengalaman yang muncul. Pengetahuan yang diperoleh pada sifat ini 

bersifat internal dan hasil konstruksi dibangun secara internal oleh subyek. 

Berdasarkan Piaget (Tall, 2002), abstraksi jenis ini menghasilkan 

penurunan sifat-sifat umum suatu obyek dan perluasan suatu generalisasi, 

berarti obyek-obyek itu dijelaskan dari hal khusus ke umum. Contoh dari 

abstraksi ini yaitu ketika kita memperhatikan warna atau berat suatu 

obyek. Kedua sifat ini mungkin dimiliki oleh suatu obyek secara 

bersamaan tetapi pengetahuan tentang sifat tersebut dapat diperoleh ketika 

sifat tersebut diberikan perlakuan seperti ketika kita melihatnya sehingga 

mengatahui warnanya dan mengangkatnya sehingga mengetahui beratnya. 

Setiap individu yang berbeda di bawah kondisi yang berbeda mungkin 
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dapat membuat kesimpulan yang berbeda tentang sifat suatu obyek 

tersebut.  

Abstraksi empiris semu (Pseudo-Empirical Abstraction), abstraksi 

empiris semu merupakan pertengahan antara abstraksi empiris dan 

abstraksi reflektif dan mengusik pada sifat bahwa subyek mengenalkan 

pada obyek. Fokus perhatian dalam abstraksi empiris semu adalah 

perlakuan terhadap objek dan sifat-sifat dari perlakuannya.Pengetahuan 

yang diperoleh bersumber pada objek dan pada perlakuan yang dilakukan 

subjek terhadap objek.Sebagai contoh pengamatan korespondensi 1-1 

antara dua himpunan obyek yang subyeknya telah ditempatkan sejajar. 

Pengetahuan dari situasi ini dapat diianggap empiris karena ada 

hubungannya dengan obyek, tetapi konfigurasi dan hubungannya dalam 

suatu ruang akan mengarahkan hal tersebut pada tindakan dari subyeknya. 

Tentu pemahaman bahwa ada relasi 1-1 antara kedua himpunan adalah 

hasil konstruksi internal yang dibuat oleh subyek. 

Abstraksi reflektif (Reflective Abstraction), merupakan suatu konsep 

yang dikenalkan oleh Piaget (Tall, 2002) untuk menjelaskan konstruksi 

struktur logika matematika seseorang dalam pengembangan kognitif pada 

saat mempelajari suatu konsep. Sebagai contoh, anak-anak yang 

membentuk aksi-aksi individual untuk membentuk pasangan dua, tiga, dan 

seterusnya. Terdapat dua hasil penelitian yang penting yang diperoleh 

Piaget, yaitu : Abstraksi reflektif tidak memiliki waktu mulai yang mutlak 

tetapi terjadi pada saat usia awal dalam koordinasi struktur sensorik-
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motorik. Abstraksi reflektif akan terus berlangsung sampai mencapai 

konsep matematika yang lebih tinggi yang diperlukan oleh seseorang 

untuk mengisi seluruh sejarah perkembangan matematika dari awal sampai 

saat ini. Oleh karena itu, proses tersebut dapat dipandang sebagai suatu 

contoh dari suatu proses abstraksi reflektif. 

Mitchelmore & White (2007), secara garis besar membedakan abstraksi 

menjadi dua, yaitu abstraksi empiris dan abstraksi teoritis. Abstraksi 

empiris yaitu proses pembentukan pengertian tentang suatu obyek yang 

abstrak berdasar pada pengalaman empiris. Salah satu contohnya adalah 

konsep abstraksi yang disampaikan oleh Skemp dan konsep abstraksi 

empiris yang disampaikan oleh Piaget (Mitchelmore & White, 2007). 

Kedua proses abstraksi tersebut didasarkan pada pengalaman sosial dan 

fisik dari anak, sehingga dikenal sebagai abstraksi empiris. Abstraksi 

empiris memiliki fokus terhadap proses identifikasi tampilan-tampilan 

penting umum, sehingga konsep yang dihasilkan dari proses abstraksi 

empiris disebut juga sebagai konsep abstract-general (Mitchelmore & 

White, 2007). 

Abstraksi teoritis terdiri atas pembentukan konsep-konsep untuk 

disesuaikan dengan beberapa teori. Vygotsky (Mitchelmore & White, 

2007) membedakan antara makna konsep dalam konteks kehidupan sehari-

hari dengan makna konsep dalam konteks bidang ilmiah. Menurut 

Vygotsky, konsep dalam konteks kehidupan sehari-hari dibentuk melalui 

proses abstraksi empiris. Adapun pembentukan konsep-konsep ilmiah 
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terdiri atas tiga aspek, yaitu (1) penetapan sebuah sistem dari berbagai 

relasi diantara konsep-konsep, (2) kesadaran dari aktivitas mental 

seseorang, dan (3) penetrasi ke dalam suatu esensi dari obyek justru akan 

memperkaya realitas yang dipresentasikan dalam konsep tersebut, bukan 

sebaliknya. 

Alur proses abstraksi empiris dan abstraksi teoritis berbeda. Pada 

abstraksi empiris, individu membentuk konsep baru berdasar pada 

pengamatan dan pengalaman sedangkan pada abstraksi teoritis, konsep 

baru dibentuk dengan melakukan pencocokan konsep, jadi dengan 

pengalaman-pengalaman yang sudah terbentuk dan tersimpan lebih dahulu 

dalam pemikiran individu. Teori Piaget tentang abstraksi reflektif yang 

berfokus pada hubungan-hubungan antara tindakan dan teori model 

abstraksi RBC (Recognizing, Building-With and Construction) yang 

dikemukakan oleh Dreyfus dkk (Mitchelmore & White, 2004) dapat 

dikategorikan sebagai bentuk abstraksi teoritis.  

Berdasarkan uraian di atas, indikator terjadinya proses abstraksi dalam 

penelitian ini dapat dicermati dari beberapa aktivitas berikut. 

a. Abstraksi empiris (Empirical abstraction) 

1) Mengidentifikasi karakteristik obyek melalui pengamatan 

langsung. 

Mengidentifikasi karakteristik obyek melalui pengamatan 

langsung merupakan kemampuan siswa untuk mengenali 

karakteristik atau sifat-sifat dari suatu obyek dengan pengamatan 
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langsung dengan kata lain siswa dapat melihat dan merasakan 

obyek tersebut secara langsung atau nyata. Siswa dikatakan 

mampu mengidentifikasikan karakteristik obyek melalui 

pengamatan langsung apabila siswa dapat menuliskan sifat-sifat 

dari bentuk obyek yang telah diamatinya secara langsung. 

Sebagai contoh siswa dapat menuliskan bentuk dari sebuah dadu 

dan menuliskan sifat-sifat dari bentuk dadu yang diamatinya 

secara langsung. 

2) Membuat generalisasi. 

Membuat generalisasi merupakan kemampuan siswa untuk 

menarik kesimpulan secara umum dari suatu kondisi yang khusus. 

Siswa dikatakan mampu membuat generalisasi apabila siswa 

dapat melukiskan pola umum yang diinginkan sesuai dengan 

aturan yang melandasinya. Sebagai contoh sebuah kubus 

KLMN.OPQR jika PL menyatakan jarak dari titik P ke rusuk KL 

dan PPi menyatakan jarak dari titik P ke diagonal ruang OM, 

gambarkan ruas garis yang menyatakan jarak dari titik M ke 

diagonal sisi KR. Jika siswa dapat menarik kesimpulan  tentang 

konsep jarak yang diketahuinya dengan menggambarkan ruas 

garis yang menyatakan jarak dari titik M ke diagonal sisi KR, 

maka siswa sudah dapat dikatakan mampu membuat generalisasi. 
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b. Abstraksi empiris semu (Pseudo-empirical abstraction) 

1) Menemukan konsep matematika dari suatu obyek. 

Menemukan konsep matematika dari suatu obyek merupakan 

kemampuan siswa dalam menemukan konsep dari permasalahan 

yang diberikan. Siswa dapat dikatakan mampu menemukan 

konsep matematika dari suatu obyek apabila siswa menemukan 

konsep matematika dengan benar dari permasalahan yang 

diberikan.  

2) Merepresentasikan gagasan matematika dalam bahasa dan 

simbol-simbol matematika.  

Mereprsentasikan gagasan matematika dalam gambar dan simbol-

sombol matematika merupakan kemampuan siswa dalam 

menggambarkan atau mengilustrasikan sebuah ide atau kondisi 

dari permasalahan matematis kedalam bahasa dan simbol-simbol 

matematika. Siswa dikatakan mampu merepresentasikan gagasan 

matematika dalam bahasa dan simbol-simbol matematika apabila 

siswa dapat merubah suatu kondisi dari permasalahan yang 

diberikan kedalam model matematika dengan benar.  

3) Mengidentifikasi karakteristik obyek yang dimanipulasikan atau 

diimajinasikan. 

Mengidentifikasi karakteristik obyek yang dimanipulasikan 

merupakan kemampuan siswa dalam mengenali suatu obyek yang 

telah dimanipulasi. Siswa dapat dikatakan mampu 
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mengidentifikasi karakteristik obyek yang dimanipulasikan 

apabila siswa menyebutkan unsur-unsur yang diketahui atau yang 

ditanyakan sehingga dapat memberikan gambaran terhadap 

langkah-langkah penyelesaian dan konsep yang akan digunakan. 

c. Abstraksi reflektif (reflective abstraction). 

1) Mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai.  

Mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai merupakan 

kemampuan siswa dalam menerapkan konsep yang sesuai dengan 

permasalahan yang diberikan. Siswa dikatakan mampu 

mengaplikasikan konsep pada konteks yang sesuai apabila siswa 

dapat menerapkan konsep perhitungan dengan benar dan sesuai 

dengan permasalahan yang diberikan.  

2) Membuat hubungan antar proses atau konsep untuk membentuk 

suatu pengertian baru. 

Membuat hubungan antar proses atau konsep merupakan 

kemampuan siswa dalam menghubungkan konsep-konsep yang 

telah didapatkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang 

diberikan sehingga memperoleh hasil akhir yang benar. Siswa 

dapat dikatakan dapat membuat hubungan antar proses atau 

konsep apabila siswa dapat membuat hubungan konsep 

perhitungan dengan tepat dan memperoleh hasil akhir dengan 

benar dari permasalahan yang diberikan.  

3) Melakukan manipulasi obyek matematis yang abstrak 
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Melakukan manipulasi obyek matematis yang abstrak merupakan 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan yang telah 

dimanipulasi dari obyek matematis yang abstrak. 

Contoh soal untuk abstraksi empiris semu dan abstraksi reflektif 

1. Indra sedang berada dipuncak sebuah menara masjid yang tingginya 60 m sambil melihat-lihat 

pemandangan kota sekitar dari atas menara. Indra melihat Andi di depan toko sepatu yang terletak 

di sebelah utara menara dengan sudut pandang 450. Indra juga melihat sepeda motor Andi yang 

terletak di sebelah barat menara dengan sudut pandang 300. Ilustrasikan keadaan tersebut dalam 

gambar dan hitung jarak Andi dengan sepeda motornya. 

Alternatif Jawaban Keterangan 

Sketsa gambar 

 
 

 Jarak Andi dengan menara 

Cara I 

Dengan perbandingan 

trigonometri 

OP
tan A=

OA
  

0 60
tan 45

OA
  

60
1

OA
  

OA = 60 m 

Cara II 

Dengan aturan sinus 

OA OP

sin P sin A


 
 

0 0

OA 60

sin 45 sin 45
  

OA = 60 m 

 

Jadi, jarak andi dengan menara = 60  

 Jarak sepeda motor dengan menara 

Cara I 

Dengan perbandingan 

trigonometri 

OP
tan B=

OB
  

0 60
tan 30

OB
  

Cara II 

Dengan aturan sinus 

OB OP

sin P sin B


 
 

0 0

OB 60

sin 60 sin 30
  

 Apabila siswa dapat 

mengilustrasikan soal diatas 

kedalam gambar atau simbol 

matematika seperti sketsa 

disamping maka siswa sudah 

dapat merepresentasikan 

gagasan matematika dalam 

gambar atau simbol-simbol 

matematika 

 Apabila siswa sudah dapat 

membuat sketsa gambar dan 

dapat menentukan langkah untuk 

menyelesaikan soal yang 

diberikan maka siswa sudah 

dapat menemukan konsep 

matematika dari suatu objek 

 Untuk menghitung jarak yang 

hanya diketahui panjang sisi dan 

sudutnya, siswa dapat 

mencarinya dengan 

perbandingan trigonometri atau 

dengan aturan sinus. Apabila 

siswa menggunakan salah satu 

rumus tersebut maka siswa suda 

dapat mengaplikasikan konsep 

pada konteks yang sesuai 

 Untuk mencari jarak Andi 

dengan sepeda motor maka 

siswa harus mecari jarak Andi 

dengan menara dan jarak sepeda 

motor dengan menara apabila 

siswa dapat menemukan 

jaraknya keduanya maka siswa 

sudah dapat membuat hubungan 

antar proses atau konsep 
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1 60
3

3 OB
  

OB = 60 3  m 

 

OB 60

1 1
3

2 2

  

OB=60 3  m 

 

Jadi, jarak sepeda motor dengan menara = 60 3  m 

Jarak Andi dengan sepeda motor = AB 

Arah Utara dan Barat membentuk sudut 900, sehingga 

AB=
2 2 2 2OA  + OB 60  + (60 3) 3600 10800    

AB = 14400 120  m 

Jadi, jarak Andi dengan sepeda motornya = 120 m 

2. Sebuah kubus KLMN.OPQR mempunyai panjang rusuk 8 cm, jika titik A adalah titik potong 

diagonal sisi KLMN, tentukan jarak antara titik O dan garis AQ. 

Alternatif Jawaban Keterangan 

Sketsa kubus KLMN.OPQR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jarak antara titik O dan garis AQ 

 

 

OA= 64963264)24()8( 2222 KAOK  cm 

BA = 8 cm 

Jarak antara titik O dan garis AQ = OC 

Berdasarkan rumus luas segitiga, maka berlaku:  

AQ x OC = OQ x BA 

cmOC

OC

3

316

6

1216

6

216

64

828

82864








 

 Apabila siswa menuliskan 

unsur-unsur yang diketahui 

atau yang ditanyakan untuk 

memberikan gambaran 

terhadap langkah-langkah 

penyelesaian dan konsep 

yang akan digunakan, maka 

siswa sudah dapat 

mengidentifikasi karakteristik 

objek yang dimanipulasikan 

atau diimajinasikan 

 Apabila siswa melakukan 

perhitungan unsur-unsur di 

dalam bangun ruang seperti 

menghitung jarak dan sudut 

menggunakan berbagai 

konsep perhitungan dengan 

benar, maka siswa sudah 

dapat melakukan manipulasi 

objek matematis yang abstrak 

 

 

 

 

 

 

8 cm 

R Q 

K L 

M N 

O P 

A 
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2. Gaya Belajar 

Gaya belajar menurut Gunawan (2012) adalah cara yang lebih kita 

sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti 

sesuatu informasi. Hasil riset menunjukkan bahwa murid yang belajar 

dengan menggunakan gaya belajar mereka yang dominan, saat 

mengerjakan tes, akan mencapai nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan 

bila mereka belajar dengan cara yang tidak sejalan dengan gaya belajar 

mereka. Menurut Nasution (2008) gaya belajar atau “learning style” siswa 

yaitu cara siswa bereaksi dan menggunakan perangsang-perangsang yang 

diterimanya dalam proses belajar. DePorter dan Hernacki (2000) 

berpendapat bahwa gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari 

bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi.  

Apapun cara yang dipilih, perbedaan gaya belajar itu menunjukkan cara 

tercepat dan terbaik bagi setiap individu untuk bisa menyerap sebuah 

informasi dari luar dirinya. Berdasarkan uraian di atas maka dapat 

disimpulkan gaya belajar merupakan suatu cara yang dilakukan oleh 

seseorang untuk memperoleh informasi dan mengolah informasi yang 

diterimanya untuk dijadikan pengetahuan dimana cara tersebut merupakan 

cara yang membuat proses belajar menjadi menyenagkan dan telah 

menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Sejak awal 1977, telah banyak upaya yang dilakukan untuk mengenali 

dan mengkategorikan cara manusia belajar, cara memasukan informasi 
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kedalam otak. Dari berbagai pendekatan yang ada, yang paling populer 

dan sering digunakan saat ini ada tiga salah satunya yaitu pendekatan 

berdasarkan preferensi sensori. Berdasarkan pada Neuro-Linguistic 

Programing yang dikembangkan oleh Richard Bandler dan John Grinder  

(Gunawan, 2012) dalam model strategi komunikasi, diketahui bahwa 

selain kita memasukan informasi dari kelima indra, juga ada preferensi 

bagaimana kita menciptakan dan memberi arti pada suatu informasi. 

Secara umum, kita menggunakan tiga preferensi sensori yaitu berdasarkan 

pada visual (penglihatan), auditori (pendengaran) dan kinestetik (sentuhan 

atau gerakan). 

a. Gaya Belajar Visual  

Seseorang dengan gaya belajar visual cenderung belajar melalui 

hubungan visual (penglihatan). Gaya belajar visual yang bersifat 

eksternal cenderung menggunakan materi atau media yang bisa dilihat 

atau mengeluarkan tanggapan indra penglihatan, sedangkan gaya 

belajar visual yang bersifat internal adalah menggunakan imajinasi 

sebagai sumber informasi. Gaya belajar visual dalam pembelajaran 

matematika biasanya akan mudah menerima informasi atau 

pembelajaran dengan visualisasi dalam bentuk gambar, tabel, diagram, 

grafik, peta pikiran, goresan atau simbol-simbol. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2000), seseorang dengan gaya 

belajar visual memilki ciri-ciri: 

1) Rapi dan teratur 
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2) Berbicara dengan cepat 

3) Perencanaan dan pengaturan 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 

ada dalam pikiran mereka 

7) Mengingat apa yang dilihat, daripada apa yang didengar  

8) Mengerti dengan asosiasi visual 

9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

10) Mempunyai masalah untuk megingat instruksi verbal kecuali jika 

ditulis, dan seringkali minta 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 ditelepon 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 
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19) Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak 

pandai memilih kata-kata 

20) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin 

memperhatikan 

b. Gaya Belajar Auditori 

Individu yang cenderung memiliki gaya belajar auditori 

kemungkinan akan belajar lebih baik dengan mendengarkan. Mereka 

menikmati saat-saat mendengarkan apa yang disampaikan orang lain. 

Individu dengan gaya belajar ini senang jika pembelajaran dalam 

bentuk cerita, lagu, syair, atau senandung. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2000), seseorang dengan gaya 

belajar auditori mempunyai ciri-ciri: 

1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

2) Mudah terganggu oleh keributan 

3) Menggerakan bibir mereka dan mengucapkan tulisan buku ketika 

membaca 

4) Senang membaca dan mendengarkan 

5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama, dan warna 

suara 

6) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

7) Berbicara dalam irama berpola 

8) Biasanya pembicara yang fasih 

9) Lebih suka musik daripada 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 daripada menuliskannya 

14) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

c. Gaya Belajar Kinestetik 

Individu dengan gaya belajar kinestetik belajar melalui gerakan-

gerakan sebagai sarana memasukkan informasi ke dalam otaknya. 

Penyentuhan dengan bidang obyek sangat disukai karena mereka dapat 

mengalami sesuatu dengan sendiri. Individu akan lebih mudah 

menerima pembelajaran yang diiringi dengan aktifitas motorik, seperti 

dalam konsep penerapan atau percobaan,drama dan gerak. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2000), seseorang dengan gaya 

belajar kinestetik mempunyai ciri-ciri: 

1) Berbicara dengan perlahan 

2) Menanggapi perhatian fisik 

3) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian meraka 

4) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang  

5) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 
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6) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

7) Belajar melalui memanipulasi dan praktik 

8) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

9) Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca 

10) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

11) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

12) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali suka mereka memang 

telah pernah berada di tempat itu 

13) Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 

14) Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot mereka 

mencermikan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca 

15) Kemungkinan tulisannya jelek 

16) Ingin melakukan segala sesuatu 

17) Menyukai permainan yang menyibukkan 

Berdasarkan pengelompokan gaya belajar yang dikembangkan oleh 

Richard Bandler dan John Grinder yaitu gaya belajar visual, auditori dan 

kinestetik, dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket gaya belajar 

untuk mengetahui kecenderungan gaya belajar siswa. Siswa dapat 

dikelompokan kedalam gaya belajar tersebut dengan aturan sebagai berikut 

1) Siswa termasuk kedalam salah satu  kelompok gaya belajar tertentu 

apabila memperoleh skor tertinggi dari salah satu gaya belajar. Total 

skor = Jumlah skor setuju. 
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2) Siswa yang memperoleh skor tertinggi yang sama pada dua atau tiga 

gaya belajar maka siswa tersebut tidak termasuk kedalam kelompok 

gaya belajar tertentu. 

Dari uraian di atas, untuk siswa yang memiliki dua atau tiga gaya 

belajar sekaligus dalam penelitian ini termasuk dalam non kategori atau 

dengan kata lain tidak terpilih sebagai subyek penelitian. 

3. Materi  

Pokok materi : Geometri  

Kelas  : X 

Semester  : II 

Kompetensi dasar :3.13 Mendeskripsikan konsep jarak dan sudut antara 

titik, garis, dan bidang melalui demonstrasi 

menggunakan alat peraga atau media lainya. 

4.14 Menggunakan berbagai prinsip bangun datar dan 

ruang dalam menyelesaikan masalah nyata yang 

berkaitan dengan jarak dan sudut antar titik, garis, 

dan bidang. 

Indikator :3.13.1 Mengidentifikasi karakteristik unsur-unsur 

dalam bangun ruang melalui pengalaman 

langsung. 

3.13.2 Melukiskan konsep jarak dan sudut di dalam 

bangun ruang. 
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4.13.1 Menentukan jarak antara dua titik atau dua 

obyek 

4.13.2  Menentukan jarak antara dua garis atau dua 

bidang yang sejajar 

4.13.3  Menentukan sudut antara dua garis, sudut 

antara garis dan bidang, dan sudut antara dua 

bidang. 

B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang telah dilakukan terkait dengan kemampuan 

abstraksi matematis dan gaya belajar yaitu: 

1. Marsi, dkk. (2014) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa siswa 

dengan kemampuan abstraksi tinggi maupun rendah, dengan penerapan  

model pembelajaran kooperatif tipe STAD, dapat memperoleh prestasi 

belajar yang jauh lebih baik dibandingkan dengan penerapan model 

pembelajaran konvensional. Siswa yang kurang mampu bertanya kepada 

yang lebih mampu dan siswa yang berkemampuan abstraksi tinggi akan 

berusaha mengajarkan kepada temannya yang berkemampuan rendah. 

Berdasarkan fenomena tersebut diperoleh salah satu faktor penunjang 

keberhasilan pembelajaran dan prestasi belajar adalah ketepatan model 

pembelajaran yang diterapkan guru dan kemampuan abstraksi siswa. 

2. Deeng, dkk. (2015) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa siswa 

dengan gaya belajar visual dan kinestetik memiliki hasil belajar pada 

materi geometri yang maksimal bila menggunakan model PBL, sedangkan 
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siswa dengan gaya belajar auditorial memiliki hasil belajar yang maksimal 

pada materi geometri bila menggunakan model pembelajaran ceramah. 

C. Kerangka Pikir 

Kemampuan abstraksi matematis merupakan salah satu dari jenis 

kemampuan bepikir matematis. Kemampuan abstraksi matematis sangat 

penting dimiliki siswa karena dengan kemampuan abstraksi matematis siswa 

dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam metamatika. 

Kemampuan abstraksi matematis siswa dapat kita ketahui dengan memberikan 

tes kemampuan abstraksi matematis. 

Kemampuan abstraksi metematis juga berpengaruh dalam pencapaian 

prestasi matematika siswa, sehingga kemampuan abstaksi matematis sangat 

penting dalm pembelajaran matematika. Belajar dalam matematika adalah 

belajar tentang ilmu abstrak. Proses dalam memahami dan mengolah sebuah 

informasi dalam pembelajaran matematika dapat disebut dengan proses 

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

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

Gaya belajar merupakan cara siswa dalam menyerap, memahami dan mengolah 

informasi dari suatu pelajaran (DePorter & Hernacki, 2000). Ditinjau dari 

preferensi sensori, seseorang setidaknya memiliki tiga jenis preferensi sensori 

yaitu berdasarkan pada visual (penglihatan), auditori (pendengaran) dan 

kinestetik (sentuhan atau gerakan). Siswa dalam belajarnya memungkinkan 

menggunakan ketiga jenis gaya belajar itu, namun kebanyakan akan memiliki 

kecenderungan yang lebih pada salah satu jenis gaya belajar saya. 
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Untuk itu peneliti memiliki hipotesis apabila gaya belajar seorang siswa 

dianggap memiliki keterkaitan terhadap kemampuan abstraksi matematisnya. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis 

kemampuan abstraksi matematis siswa ditinjau dari gaya belajar. 
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