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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu pengetahuan yang memegang 

peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soedjadi (Retna,2013:71), 

matematika merupakan salah satu ilmu dasar, dimana aspek terapan maupun 

aspek penalarannya mampu mendukung kemajuan ilmu pengetahuan lainnya. 

Oleh karena itu, kurikulum di Indonesia mengatur bahwa mata pelajaran 

matematika perlu diberikan di tiap jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan 

Dasar, Pendidikan Menengah, maupun Pendidikan Tinggi. 

Tujuan siswa belajar matematika bukan sekedar untuk mendapatkan nilai 

tinggi dalam setiap ujian, tetapi sesuai dengan Permendiknas Nomor 22 Tahun 

2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah 

menyebutkan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

peserta didik mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta 

kemampuan bekerja sama. Selanjutnya dalam Permendiknas Nomor 23 Tahun 

2006 tentang standar kompetensi lulusan juga menjelaskan bahwa peserta didik 

harus memiliki suatu kemampuan berpikir yang logis, kritis, kreatif, dan inovatif. 

Pada akhirnya berpikir membuat siswa agar tidak mudah percaya dengan 

informasi disekitar tanpa dilakukannya suatu pembuktian sehingga informasi 

tersebut benar-benar valid dan dapat dipercaya. Kegiatan berpikir seperti inilah 

yang diharapkan terjadi dalam pelajaran matematika. 
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Dalam pembelajaran matematika masalah merupakan hal yang tidak dapat 

dipungkiri. Masalah matematika dapat diartikan sebagai situasi yang 

membingungkan bagi mereka yang memerlukan pemecahan. Hal ini disebabkan 

karena berbagai fenomena dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan dengan 

menggunakan matematika. Masalah dalam matematika adalah banyaknya konsep-

konsep, simbol-simbol serta rumus-rumus yang digunakan dalam menyelesaikan 

soal matematika. Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan siswa dalam 

memahami konsep matematika sehingga mengakibatkan rendahnya prestasi 

belajar.  

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di SMP N 30 Muaro Jambi, 

masih terdapat banyak siswa yang belum dapat menyelesaikan soal matematika 

dengan benar. Pada umumnya yang menjadi masalah adalah siswa masih sulit dalam 

menyajikan masalah kedalam model matematika dan menentukan strategi yang cepat 

untuk menyelesaikannya. Selain itu setiap individu mempunyai respon yang berbeda 

ketika guru sedang mengajar. Ada beberapa siswa siswa yang selalu terlihat aktif dan 

ingin menjadi nomor satu. Namun ada juga beberapa siswa yang selalu pasif dan 

tidak ingin memperhatikan penjelasan guru.  

Dalam berpikir logis terdapat 3 indikator yaitu keruntutan berpikir, 

kemampuan berargumen dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian Sari 

(2014:53) menyatakan bahwa siswa dengan gaya belajar auditori tidak bisa 

menggunakan penalarannya. Dimana penalaran merupakan hal yang sangat 

penting dalam menentukan berpikir logis seseorang. Penalaran merupakan hal 

yang penting untuk indikator kemampuan berargumen. Dimana pada saat 

kemampuan berargumen siswa dituntut memberikan alasan dari suatu masalah 

berdasarkan penalaran yang ia dapat. Selain itu berdasarkan pengalaman penulis 
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selama mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di SMPN 16 Kota Jambi, 

pada saat kegiatan pembelajaran peneliti menemukan beberapa siswa yang 

memahami pembelajaran ketika peneliti sedang menjelaskan saja, namun pada saat 

siswa tersebut belajar secara individu dengan membaca buku, mereka kurang 

mengerti dengan maksud materi yang diberikan. Para siswa tersebut hanya bisa 

memahami sebuah informasi jika dijelaskan melalui diskusi, tanya jawab dan 

ceramah dari guru. Hal ini sesuai dengan tipe gaya belajar auditori dimana tipe 

tersebut adalah tipe gaya belajar yang menggunakan indera pendengar untuk bisa 

memahami informasi sekaligus mengingatnya yang menyebabkan siswa tersebut 

tidak dapat menggunakan penalarannya dengan baik karena hanya bisa menyerap 

informasi dengan baik dari suara saja. Melihat kenyataan tersebut anak bergaya 

belajar auditori sangat sulit untuk mengembangkan berpikir logisnya. Berpikir 

logis menekankan anak untuk memperoleh suatu pengetahuan menurut suatu pola 

atau logika tertentu. Sedangkan anak auditori lebih mengandalkan 

pendengarannya untuk menyerap informasi dan materi yang diberikan dan sulit 

memahami dan minim informasi. Anak auditori juga berpatokan dengan apa yang 

guru jelaskan sehingga akan sulit untuk mereka bernalar atau keluar dari apa yang 

telah dijelaskan oleh gurunya.  

Dalam pembelajaran matematika, berpikir memerankan peranan penting 

dalam pemahaman untuk menyelesaikan soal matematika. Dalam menyelesaikan 

soal matematika, berpikir dalam penyelesaian dilakukan secara bertahap dari 

pernyataan yang ada pada soal menuju pada tahap selesaiannya. Pemahaman 

konsep yang tidak didukung oleh berpikir logis akan mengakibatkan siswa 

mempunyai intuisi yang baik tentang suatu konsep tetapi tidak mampu 
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menyelesaikan suatu masalah. Oleh karena itu, berpikir logis sangat diperlukan 

dalam pembelajaran matematika. 

Menurut Suriasumantri (Usdiyana dkk, 2009:2) salah satu kemampuan 

yang erat kaitannya adalah kemampuan berpikir logis, yaitu kemampuan 

menemukan suatu kebenaran berdasarkan aturan, pola atau logika tertentu. 

Kemampuan ini perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika, karena 

dapat membantu siswa untuk meningkatkan kemampuan pemahaman matematika 

Priatna (Usdiyana dkk, 2009:2). Jadi, berpikir logis dapat diartikan sebagai suatu 

kegiatan berpikir untuk memperoleh suatu pengetahuan menurut suatu pola 

tertentu atau logika tertentu. 

Berpikir logis diperlukan individu, pada saat beraktivitas dalam 

mengambil keputusan, menarik kesimpulan, dan melakukan pemecahan masalah. 

Bentuk aktivitas yang dilakukan dapat berkaitan dengan masalah matematis 

maupun masalah yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas lain 

yang dilakukan individu dalam berpikir logis adalah ketika menjelaskan mengapa 

dan bagaimana suatu hasil diperoleh, bagaimana cara menarik kesimpulan dari 

premis yang tersedia, dan menarik kesimpulan berdasarkan aturan inferensi 

tertentu. Bentuk aktivitas yang lebih luas dari berpikir logis adalah menyelesaikan 

masalah secara masuk akal. 

Berdasarkan pendapat diatas, untuk meningkatkan berpikir logis siswa 

salah satunya dapat dibutuhkan suatu strategi pembelajaran yang tepat untuk dapat 

meningkatkan berpikir logis siswa. Namun, untuk dapat merancang suatu strategi 

pembelajaran yang tepat, guru perlu mengetahui bagaimana karakteristik siswa 

tersebut. Menurut Fathoni (Ramalisa,2013:42) karakteristik siswa dapat 
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mempengaruhi kegiatan belajar siswa antara lain latar belakang, taraf 

pengetahuan, gaya belajar, proses berpikir, usia, kronologi, kepribadian, tingkat 

kematangan, keyakinan, lingkungan, sosial ekonomi dan lain sebagainya. Dari 

pendapat tersebut terlihat bahwa salah satu karakteristik siswa yang dapat 

mempengaruhi kegiatan belajar siswa adalah gaya belajar. 

Menurut DePorter (2006:110), gaya belajar adalah kombinasi dari 

bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi. James dan Gardner (Ghufron dan Risnawita, 2013:42) berpendapat 

bahwa gaya belajar adalah cara yang kompleks dimana para siswa menganggap 

dan merasa paling efektif dan efisien dalam memproses, meyimpan, dan 

memanggil kembali apa yang telah mereka pelajari. Menurut Simatur dan Pratiwi 

(2014:198) dalam menyikapi gaya belajar, perlu diketahui bagaimana otak 

menyerap informasi yang masuk melalui pancaindra secara optimal yang disebut 

dengan modalitas. Modalitas adalah suatu cara bagaimana otak menyerap 

informasi yang masuk melalui pancaindra secara optimal. Gardner (Simatur dan 

Pratiwi, 2014:198) berpendapat bahwa modalitas belajar tersebut dapat disebutkan 

menjadi gaya belajar auditori, visual, membaca, dan kinestetik. Meskipun 

kebanyakan orang memiliki akses modalitas visual, auditori, dan kinestetik, tetapi 

hampir semua orang cenderung pada satu modalitas belajar. Pada penelitian ini 

peneliti hanya akan meneliti anak dengan gaya belajar auditori. 

Menurut Tung (2015:99) murid tipe auditori lebih menyenangi belajar 

melalui ceramah, kuliah lisan, diskusi, berbicara berbagai hal melaui tanya jawab, 

dan mendengarkan orang tentang suatu hal untuk menginterpretasikan maksud 
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informasi yang didapatkan dengan memerhatikan intonasi, nada suara, kecepatan 

berbicara, dan nuansa hati pembicara. 

Untuk itu perlu dilakukan penelitian atau analisis yang mendalam tentang 

bagaimana berpikir logis siswa bergaya belajar auditori terutama untuk kelas VII 

dalam menyelesaikan soal materi perbandingan. Berdasarkan uraian yang telah 

dijabarkan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Berpikir Logis Siswa dengan Gaya Belajar Auditori dalam 

Menyelesaikan Soal Perbandingan Di Kelas VIII F SMP Negeri 16 Kota 

Jambi”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah “Bagaimana berpikir logis siswa dengan gaya belajar auditori dalam 

menyelesaikan soal perbandingan?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah “Menganalisis dan mendeskripsikan berpikir logis siswa dengan gaya 

belajar auditori dalam menyelesaikan soal perbandingan.” 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

1. Bagi Guru 

Dari hasil penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai berpikir logis 

siswa gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal materi perbandingan yang 
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diharapkan dapat dijadikan masukan bagi guru sebagai usaha dalam memperbaiki 

proses pembelajaran dikelas khususnya dalam pembelajaran materi perbandingan. 

Selain dapat dijadikan masukan dalam memperbaiki proses pembelajaran, juga 

dapat digunakan untuk menentukan metode pembelajaran agar dapat melihat 

berpikir logis siswa dengan gaya belajar auditori dalam memahami konsep materi 

perbandingan. 

2. Bagi Siswa 

Dari hasil penelitian ini akan diperoleh informasi mengenai berpikir logis 

yang dilakukan masing-masing siswa auditori sehingga siswa dapat mengetahui 

bagaimana berpikir logisnya. 

3. Bagi Peneliti 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat mengembangkan 

diri sebagai usaha untuk mempersiapkan diri menjadi guru. Selain itu, hasil 

penelitian ini juga diharapkan peneliti dapat memberikan kontribusi dalam 

peningkatan pembelajaran matematika sekolah pada umum. 

 


