
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pembelajaran matematika adalah suatu aktivitas mental untuk memahami 

arti dan hubungan-hubungan serta simbol-simbol kemudian diterapkan pada 

situasi nyata. Belajar matematika berkaitan dengan apa dan bagaiamana 

menggunakannya dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah (Uno, 

2011:130). Pembelajaran matematika bukan hanya sebatas berhitung, namun 

menggunakan logika berpikir. 

Apabila dicermati dalam tujuan mata pelajaran matematika pada 

kompetensi inti mata pelajaran matematika kurikulum 2013, yaitu siswa mampu 

mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan (Kemendikbud, 2013). 

Terlihat bahwa kurikulum yang disusun sudah memperhatikan aspek literasi 

matematis.  

Berdasarkan definisi yang dikemukakan dari OECD (2018:17) 

menyatakan literasi matematis adalah kemampuan individu untuk merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan matematika dalam berbagai konteks. Kemampuan 

ini mencakup penalaran matematis dan kemampuan menggunakan konsep-konsep 

matematika, prosedur, fakta dan fungsi matematika untuk menggambarkan, 

mejelaskan dan memprediksi suatu fenomena. Hal ini membantu seseorang dalam 

menerapkan matematika kedalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud dari 
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keterlibatan masyarakat yang konstruktif dan reflektif. Kemampuan literasi 

matematis memiliki peran penting bagi seseorang untuk menggunakan 

matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. 

Jika dihubungkan dengan definisi, kemampuan literasi matematis memiliki 

hubungan dengan pemecahan masalah. Didalam menyelesaikan masalah, siswa 

diharapkan memahami proses menyelesaikan masalah tersebut dan menjadi 

terampil didalam memiliki dan mengidentifikasi kondisi serta konsep yang 

relevan, mencari generalisasi, merumuskan rencana penyelesaian, dan 

menerapkan keterampilan yang telah dimiliki sebelumnya dalam situasi dan 

proses belajar yang baru. Hubungan yang dimaksudkan oleh peneliti adalah 

kemampuan literasi matematis juga menunjang siswa dalam memahami dan 

memecahkan permasalahan. 

Penelitian ini menggunakan materi trigonometri, karena menurut Hulya 

(2009:68) trigonometri merupakan salah satu subjek pembelajaran dalam matematika 

dimana sangat sedikit siswa yang menyukainya, kebanyakan siswa tidak menyukai 

dan mengalami kebingungan dengan trigonometri. Trigonometri merupakan salah 

satu materi matematika dimana siswa mengalami kesulitan dan menganggap 

trigonometri lebih abstrak dibandingkan materi lainnya dalam kehidupan nyata. 

Sehingga dibutuhkan kemampuan literasi matematis dalam merumuskan, 

menerapkan, dan menafsirkan pemecahan masalah trigonometri. 

Kemampuan literasi matematis dapat dilihat berdasarkan aktivitas-

aktivitas siswa dalam pemecahan suatu masalah. Aktivitas tersebut terdapat dalam 

tiga indikator kemampuan literasi matematis yang diturunkan berdasarkan definisi 

literasi matematis, yakni 1) Merumuskan situasi secara matematis dalam berbagai 
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konteks, 2) Menerapkan konsep, fakta, prosedur dan penalaran matematika, 3) 

Mengiterpretasikan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil matematika.  

Kemampuan literasi matematika siswa ini dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satu diantaranya ialah gaya belajar siswa. Gaya belajar merupakan 

salah satu karakteristik siswa yang perlu diperhatikan oleh guru. Oleh karena itu 

dalam pengajaran matematika perlu dalam memberikan perlakuan dengan 

mengetahui karakteristik pada siswanya, maka penyampaian materi dalam proses 

pembelajaran akan lebih mudah untuk dipahami siswa. Hal ini sejalan dengan 

pendapat yang dikemukakan oleh DePorter dan Hernacki (2008:110) bahwa gaya 

belajar adalah kombinasi dari bagaimana seseorang menyerap, dan kemudian 

mengatur serta mengolah informasi. 

Dalam memproses dan menerima  pembelajaran, siswa memiliki gaya 

belajar yang relatif berbeda dengan cara-cara khususnya. Gaya belajar adalah 

kombinasi dari bagaimana seseorang dapat menyerap dan kemudian mengatur 

serta mengolah informasi atau bahan pelajaran. DePorter dan Hernacki (2008:112-

113) menggolongkan gaya belajar berdasarkan cara menerima informasi dengan 

mudah (modalitas) ke dalam tiga tipe yaitu gaya belajar tipe visual, tipe auditorial, 

dan tipe kinestetik.  

Proses pembelajaran yang cocok dengan gaya belajar siswa dapat 

mempermudah siswa dalam memahami suatu konsep dan memecahkan suatu 

permasalahan. Selain itu, dengan gaya belajar yang berbeda juga menyebabkan 

setiap siswa memiliki cara tersendiri dalam merumuskan, menerapkan, dan 

menafsirkan suatu masalah matematika. Hal tersebut sejalan dengan definisi dari 
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kemampuan literasi matematis itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

Reza (2018:5) yang mengemukakan guru perlu memperhatikan gaya belajar siswa 

sehingga lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang memungkinkan 

pencapaian kemampuan literasi matematis meningkat. Hal ini dapat menjadi 

pertimbangan oleh guru dalam menyesuaikan dengan gaya belajar siswa yang 

berbeda berdasarkan dari modalitasnya. Pada  Penelitian ini, peneliti lebih 

memfokuskan pada gaya belajar visual. Gaya belajar visual ditandai siswa belajar 

dengan menggunakan gambar, grafik, warna, imajinasi visual, dan spasial. Siswa 

yang memiliki gaya belajar visual lebih mudah memahami dan mengolah 

informasi yang diterima melaui indra penglihatan.  

Menurut Syawahid (2017:21) siswa bergaya belajar visual memiliki 

masalah dalam mengingat sesuatu secara verbal dan menjawab pertanyaan secara 

singkat, sehingga akan mempengaruhi siswa dalam proses memecahkan suatu 

masalah dan siswa dengan gaya belajar visual menjawab soal secara prosedural 

tapi belum mampu menyelesaikan soal kemampuan literasi matematis dalam 

pemodelan konteks. Siswa bergaya belajar visual dapat menggambarkan dan 

menggunakan gambar dalalm proses pemecahan masalah tetapi kesulitan dalam 

pemodelan matematis. Padahal pemodelan konteks merupakan salah satu hal yang 

dibutuhkan dalam literasi matematis. Hal tersebut dibuktikan dari data lapangan 

yang didapatkan pada saat studi pendahuluan dengan memberikan soal 

pemecahan masalah kepada siswa. 
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Berdasarkan data lapangan yang didapat dari tes pemecahan masalah pada 

siswa bergaya belajar visual SMA N 1 Kota Jambi, siswa dapat menggunakan 

pengetahuannya dalam prosedur memecahkan masalah yang diberikan.  

Pada indikator merumuskan situasi secara matematis dalam berbagai 

konteks. Dalam hal ini terlihat aktivitas siswa dapat mengidentifikasi aspek-aspek 

matematika, memahami struktur matematika dan memahami aspek-aspek masalah 

yang berhubungan dengan masalah yang diketahui dari masalah yang diberikan. 

Dibuktikan dengan tindakan siswa memahami apa saja yang perlu diselesaikan 

untuk memecahkan masalah yang diberikan tersebut, awalnya siswa menuliskan 

sesuatu yang diketahui dari soal, siswa langsung menuliskan yang diketahui pada 

gambar kapal yang terdapat di soal. Siswa menuliskan hal yang diketahui, 

menyimbolkan masalah yang didapat dengan menyimbolkan tali atau sisi miring 

sebagai x dan menghubungkan konsep dengan mengarahkan masalah nyata yang 

diberikan ke konsep segitiga untuk menentukan panjang tali yang ditanyakan. 

Seperti pada gambar 1.1 berikut. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1.1 Hasil diketahui siswa 

Pada indikator  menerapkan konsep, fakta, prosedur dan penalaran 

matematika, terlihat bahwa siswa dapat merancang dan mengimplementasikan 
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strategi yang dibuat dengan menghubungkan masalah nyata yang diberikan ke 

pemodelan segitiga sehingga dapat menghitung panjang tali yang sebagai sisi 

miring dalam segitiga seperti pada gambar 1.1, siswa mempresentasikan bentuk 

geometris dalam pemecahan masalah nyata untuk mendapatkan panjang sisi 

miring pada segitiga yang dimodelkan oleh siswa.  

Pada indikator mengiterpretasikan, menerapkan, dan mengevaluasi hasil 

matematika.dalam hal ini siswa tidak menyimpulkan lagi bahwa telah didapat 

panjang tali yang diperlukan dan tidak mengevaluasi kembali jawaban yang 

didapat untuk memastikan jawaban yang didapat benar atau salah. Hal ini 

dikarenakan siswa sudah merasa telah menjawab hal yang diperintahkan dari soal 

yang diberikan. Hasil pengerjaan soal pemecahan masalah terlihat pada gambar 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 Jawaban Pemecahan Masalah 

Hasil data lapangan yang didapat, sejalan dengan hasil penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Syawahid (2017:17) yang menyatakan bahwa kemampuan 

literasi matematis juga menjadi bagian yang penting untuk dikembangkan dalam 

pembelajaran dengan memperhatikan gaya belajar siswa dalam pemecahan 
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masalah nyata, siswa dengan gaya belajar visual menjawaban soal secara 

prosedural dan tidak mampu menyelesaikan soal kemampuan literasi matematika 

dalam pemodelan konteks.  Berdasarkan data lapangan tersebut terlihat bahwa 

terdapat siswa bergaya belajar visual yang memiliki kemampuan literasi 

matematis dan ditemukan masalah saat siswa mengevaluasi dan menyimpulkan 

masalah yang diberikan sehingga tidak didapat jawaban yang tepat. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin melihat bagaimana kemampuan 

literasi matematis siswa bergaya belajar visual dengan memberikan soal 

pemecahan masalah pada materi trigonometri. Dimana dari soal yang diberikan 

siswa dapat menggunakan matematika dalam menyelesaikan masalah dalam 

konteks kehidupan nyata. Oleh karena itu peneliti mengadakan penelitian 

mengenai kemampuan literasi matematis dengan judul “Analisis kemampuan 

literasi matematis siswa SMA bergaya belajar visual dalam pemecahan 

masalah trigonometri ”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah bagaimana kemampuan literasi matematis siswa SMA 

bergaya belajar visual dalam pemecahan masalah trigonometri?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menganalisis kemampuan literasi matematis siswa SMA bergaya belajar 

visual dalam pemecahan masalah trigonometri  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi guru, Sebagai masukan untuk mengetahui sejauh mana kemapuan 

literasi matematis siswa bergaya belajar visual dalam pemecahan masalah 

trigonometri  

2. Bagi siswa, dapat mengetahui sejauh mana kemampuan literasi matematis 

yang dimiliki oleh siswa dalam pemecahan masalah trigonometri serta 

pedoman untuk meningkatkan kemampuan literasi matematis bagi diri siswa 

3. Bagi pembaca, sebagai informasi tambahan mengenai kemampuan literasi 

matematis siswa dengan gaya belajar visual SMA pada materi trigonometri 

4. Bagi peneliti lain, sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan 

penelitian yang berkenaan dengan kemampuan literasi matematis dan gaya 

belajar 


