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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di 

setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas 

dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala 

potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran.
1
 Sedangkan 

menurut Syah, pendidikan pada dasarnya adalah usuha sadar untuk 

menumbuhkembangkan potensi sumber daya siswa dengan cara mendorong dan 

memfasilitasi kegiatan belajar mereka.
2
 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi siswa 

agar menjadi manusia yang beiman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

                                                           
1
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Tangerang”, dalam Jurnal Pujangga 1 No. 2 (2015): 76 



2 
 

 
 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
3
 Berdasarkan Undang-

Undang Repubik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tersebut, maka siswa perlu diajak 

untuk berpikir kritis dan  kreatif, khususnya pada pelajaran matematika.  

Matematika merupakan salah satu pelajaran yang mempunyai peranan 

penting dalam pendidikan.
4
 Dalam matematika terdapat simbol-simbol yang dapat 

digunakan siswa untuk memanipulasi suatu soal matematika, sehingga dapat 

diselesaikan dengan mudah. Dalam matematika ketrampilan matematika dibagi 

menjadi 3 tingkat yaitu, mengetahui dan memahami (knowing), menerapkan dan 

mengaplikasikan (appliying), dan penalaran (reasoning).
5
 Pada tingkat pertama 

mengidentifikasi kemampuan matematika tingkat rendah, karena pada tingkatan 

ini seseorang belum mampu mensintesis bahkan menalar dan mengembangkan. 

Tingkat kedua menunnjukkan bahwa kemampuan matematika menengah, pada 

tingkatan ini seseorang sudah mampu mengaplikasikan konsep-konsep 

matematika dalam permasalahan, namun masih belum mampu menalar bahkan 

mengembangkan. Pada tingkat ketiga ada penalaran yaitu tingkatan kemampuan 

matematika tingkat tinggi. 

Penalaran merupakan suatu proses berfikir dalam menarik kesimpulan yang 

berupa pengetahuan.
6
 Proses menalar banyak digunakan dalam proses 

pembelajaran, karena dalam setiap proses belajar mengajar siswa dan guru sama-

sama berfikir dalam menentukan suatu kebenaran. Sedangkan penalaran 
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matematis adalah berfikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika 

secara logis untuk memperoleh penyelesaian.
7
 Peneliti menduga bahwasannya 

dalam hal ini, siswa ektsrakurikuler study club matematika di MAN 3 Blitar 

memiliki nilai kemampuan matematika tingkat tinggi, sedang, dan rendah dalam 

memahami masalah. 

Rofiah mengartikan bahwa kemampuan matematika tingkat tinggi sebagai 

ketrampilan berfikir tingkat tinggi. Kemampuan berfikir tingkat tinggi merupakan 

kemampuan menghubungkan, memanipulasi, dan menstransformasi pengetahuan 

serta pengalaman yang sudah dimiliki untuk belajar kritis dan kreatif dalam upaya 

menentukan keputusan dan memecahkan masalah pada situasi baru.
8
 Dalam 

kemampuan tingkat tinggi ini menuntut siswa untuk mengembangkan ketrampilan 

matematika yang diperoleh dan yang telah dipelajari. 

Kompetisi matematika atau disebut dengan olimpiade matematika pada 

umumnya akan menampilkan persoalan yang menuntut ketrampilan siswa untuk 

berfikir tingkat tinggi.
9
 Sedangkan konsep matematika yang digunakan dalam 

kompetisi matematika tingkat tinggi disebut dengan matematika olimpiade. 

Matematika olimpiade menampilkan persoalan-persoalan yang rumit dan 

membutuhkan kemampuan berlogika serta penalaran matematis dalam 

memecahkan atau menyelesaikan persoalan jenis ini.
10

 

                                                           
7
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Peneliti mengamati, bahwa semua siswa mampu menyelesaikan persoalan 

semacam ini dengan baik dan tidak terjebak dalam pengecohan, namun tidak 

hanya siswa yang belajar di sekolah saja melainkan siswa yang mengikuti 

bimbingan dalam ekstrakurikuler study club matematika di MAN 3 Blitar. Bahkan 

peneliti sering menemui siswa ekstrakurikuler study club matematika ini 

mendapat juara dibeberapa olimpiade. 

Lebih lanjut peneliti menduga bahwa saat ini sedikit sekolah yang memiliki 

ekstrakurikuler study club matematika. Pada awalnya, pendidik di MAN 3 Blitar 

membentuk ekstrakurikuler study club matematika bertujuan untuk menunjang 

kemampuan berfikir tingkat tinggi guna mengikuti olimpiade matematika dan 

menambah ketrampilan mata pelajaran matematika di dalam kelas.  Meskipun 

siswa yang mengikuti bimbingan ini kurang lebih 15 siswa dari jenjang kelas 1 

dan kelas 2.  Selain itu, keadaan ini membuat perbedaan belajar dari berbagai 

siswa karana memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. 

Gaya belajar yaitu kombinasi antara cara seseorang dalam menyerap 

pengetahuan dan cara mengatur serta mengolah informasi atau pengetahuan yang 

didapat.
11

 Gaya belajar memiliki peranan penting dalam proses kegiatan belajar 

mengajar. Siswa yang sering dipaksa belajar dengan cara-cara yang kurang cocok 

dan berkenan bagi mereka tidak menutup kemungkinan akan menghambat proses 

belajarnya terutama dalam hal berkonsentrasi saat menyerap informasi yang 

diberikan.
12

 Oleh karna itu, gaya belajar sangat bepengaruh pada proses 
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 Jeanete Ophilia Papiliya dan Neleke Huliselan, “Identifikasi Gaya Belajar Mahasiswa”, 

dalam Jurnal Psikologi Undip 15, No. 1 (2016): 58 
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Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta”, dalam JPPM  10, No. 2 (2017): 128 
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pembelajaran yang dilakukan oleh siswa ekstrakurikuler study club matematika di 

MAN 3 Blitar. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil materi aljabar. Aljabar adalah 

salah satu materi yang diajarkan mulai tingkat sekolah menengah pertama hingga 

tingkat perguruan tinggi. Aljabar dapat ditemukan pada bidang matematika yang 

lain seperti pada geometri dan ilmu ukur.
13

 Aljabar merupakan salah satu cabang 

penting dari matematika yang sering dianggap sulit dan abstrak.
14

 Maka dari itu, 

banyak persoalan-persoalan aljabar yang akan ditemui dalam olimpade 

matematika. Dengan begitu, materi aljabar ini penting dipelajari oleh siswa 

ekstrakurikuler study club matematika di MAN 3 Blitar dengan tujuan 

mempermudah dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. 

Sehingga peneliti tergerak untuk melakukan penelitian di MAN 3 Blitar 

guna mengulas kemampuan penalaran siswa ekstrakurikuler study club 

matematika yang memiliki perbedaan gaya belajar. Berdasarkan uraian di atas, 

peneliti ingin mengambil judul dalam penelitian ini yaitu “Penalaran Matematis  

Siswa Ekstrakurikuler Study Club Matematika Dalam Menyelesaikan Soal Aljabar 

Ditinjau Dari Gaya Belajar Di MAN 3 Blitar Tahun Ajaran 2019/2020”. 

Demikian pemaparan konteks penelitian yang akan dilakukan peneliti. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelititan 

ini adalah “Bagaimana penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club 
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 Eka Nurmala Sari Agustina, “Konsep Aljabar Yang Terlupakan”, dalam Jurnal Edukasi 2, 

No. 1 (2016): 25 
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 Agus Prianto, “Kajian Materi Aljabar dan Komunikasi Matematis”, dalam Indonesia 

Digital Journal of Mathematics and Education  2, No. 2 (2014): 2 
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matematika dalam menyelesaikan soal aljabar ditinjau dari gaya belajar di MAN 3 

Blitar tahun ajaran 2019/2020?” 

Untuk memeperjelas fokus masalah yang diteliti, maka penelitian 

menemukan pertanyaan sebagai berikut : 

1. Bagaimana penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club 

matematika dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan soal aljabar di 

MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020? 

2. Bagaimana penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club 

matematika dengan gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal aljabar 

di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020? 

3. Bagaimana penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club 

matematika dengan gaya belajar kinestetik dalam menyelesaikan soal aljabar 

di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian yang diambil peneliti, tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mendeskripsikan penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study 

club matematika dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan soal 

alajabar di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020. 

2. Untuk mendeskripsikan penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study 

club matematika dengan gaya belajar auditori dalam menyelesaikan soal 

alajabar di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020. 
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3. Untuk mendeskripsikan penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study 

club matematika dengan gaya belajar kinestetik dalam menyelesaikan soal 

alajabar di MAN 3 Blitar tahun ajaran 2019/2020. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan kegunaan atau manfaat yang 

muncul dapat tersampaikan ke beberapa pihak, khususnya bagi penulis dan 

umumnya bagi pembaca. Kegunaan atau manfaat yang ingin tersampaikan adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian 

dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dipengetahuan matematika 

sebagai berikut, 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah data tentang 

bagaimana penalaran matematis siswa study club sesuai gaya belajar (audio, 

visual, dan kinestetik) pada materi program linear dua variabel. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah data tentang 

penalaran matematis siswa study club di MAN 3 Blitar sesuai gaya belajar 

(audio, visual, dan kinestetik) pada materi aljabar. 

c. Penelitian diharapkan dapat dijadikan panduan, atau bahan perbandingan 

dalam rangka mengkaji inovasi baru dalam pembelajaran matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan lembaga pendidikan mengetahui 

pentingnya penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club matematika 
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dalam pemecahan soal aljabar ditinjau dari gaya belajar. Sehingga, diharapkan 

lembaga mampu memberikan dukungan serta fasilitas untuk menciptakan 

kegiatan pembelajaran yang kondusif dan maksimal. 

b. Bagi Pengajar 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan guru mengetahui pentingnya 

penalaran matematis siswa ekstrakurikuler study club matematika dalam 

pemecahan soal aljabar ditinjau dari gaya belajar. Sehingga, guru mampu 

menciptakan suasana dan kegiatan pembelajaran yang dapat melatih siswa untuk 

mengembangkan penalaran matematis yang dimiliki, melatih siswa untuk belajar 

mandiri, serta memberikan motivasi untuk menumbuhkan percaya diri yang 

positif pada diri siswa. 

c. Bagi peserta didik 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan penalaran matematis 

siswa ekstrakurikuler study club matematika sesuai gaya belajar siswa untuk 

meningkatkan hasil belajar pada materi matematika terkhusus bab aljabar di MAN 

3 Blitar. 

d. Bagi Peneliti 

Keguanaan penelitian ini bagi peneliti yaitu sebagai pengalaman dan 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai acuan yang berguna dan penting 

sebagai calon tenaga pendidik. 

 

E. Penegasan Istilah 

 Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi kalangan pembaca 

ketika mencermati judul “Penalaran Matematis  Siswa Ekstrakurikuler Study Club 

Matematika  Dalam Menyelesaikan Soal Aljabar Ditinjau Dari Gaya Belajar Di 
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MAN 3 Blitar Tahun Ajaran 2019/2020”, maka penegasan istilah yang dipandang 

sebagai kata kunci yaitu : 

1. Penegasan Teoretis 

a. Kemampuan Penalaran Matematis 

Penalaran merupakan cara berfikir spesifik untuk menarik sebuah 

kesimpulan dari premis-premis yang ada.
15

 Sedankan penalaran matematis adalah 

berfikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara logis untuk 

memperoleh penyelesaian. Sehingga kemampuan penalaran matematis adalah 

ketrampilan berfikir mengenai permasalahan-permasalahan matematika secara 

logis untuk memeperoleh penyelesaian. Kemampuan penalaran matematis 

merupakan aspek penting dalam pembelajaran matematika.
16

 Dengan kemampuan 

bernalarnya, seseorang dapat berfikir untuk menarik kesimpulan  atau menyusun 

pernyataan baru dari beberapa premis yang sudah diketahui atau dianggap benar.
17

 

b. Siswa Ekstrakurikuler Study Club Mtematika 

Siswa adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya 

melalui proses pendidikan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
18

 Kelompok 

belajar merupakan suatu unit yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling 

berinteraksi atau berkomunikasi yang dapat dipahami oleh anggota kelompok 

lain.
19

 Study Club adalah bimbingan kelompok belajar di luar jam sekolah yang 

dipandu oleh beberapa staff pengajar. Study Club terbuka untuk semua siswa yang 

sudah memenuhi kriteria. Akhirnya, siswa ekstrakurikuler study club matematika 

                                                           
15

 Ilmiah, Kemahiran Matematika, (Yogyakarta : Depdiknas, 2010), hal 7 
16

NCTM dalam Mikrayanti, “Meninhgkatkan Penalaran Matematis melalui Pembelajaran 

Berbasis Masalah”, dalam Jurnal Mathematics Education 2, No. 2 (2016): 97 
17

 Fadjar Shadiq, Pembelajaran Mtematika, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal.59 
18

 UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 (dalamidtesis.com/pengertian-siswa-menurut-para-

ahli/E-hl=id-ID) 
19

 Abdullah, Sosiologi Pendidikan, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hal.117 
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adalah siswa yang mengikuti tambahan jam belajar untuk mengembangkan 

dirinya melalui proses pembelajaran matematika dalam menyelesaikan persoalan 

yang ditampilkan dalam olimpiade matematika. 

c. Gaya belajar 

 Gaya belajar seseorang adalah cara-cara yang lebih disukai dalam 

melakukan kegiatan berfikir, memproses, dan mengerti suatu informasi.
20

 

Menurut Bobbi De Porter dalam Quantum Learning disebutkan bahwa gaya 

belajar dibagi menjadi 3 macam, yaitu : 1) visual (visual learners), gaya belajar 

ini menitikberatkan pada ketajaman penglihatan, 2) auditori (auditory learners) 

gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan 

mengingatnya, dan 3) kinestetik (kinesthetic learners) pada gaya belajar ini, 

pembelajaran yang menyerap informasi melalui gerakan fisik.
21

 Setiap individu 

mempunyai gaya belajar yang berbeda. Tidak semua orang mengikuti cara yang 

sama. Masing-masing menunjukkan perbedaan, namun para peneliti dapat 

menggolong-golongkannya. Gaya belajar berkaitan erat dengan pribadi seseoran, 

yang dipengaruhi oleh pembawaan, pengalaman, pendidikan, dan riwayat 

perkembangannya.
22

 Gaya belajar adalah suatu cara yang dilakukan setiap 

individu untuk mempermudah dalam memahami suatu materi yang akan 

dipelajari. 

d. Aljabar 

Salah satu cabang matematika yang diajarkan di sekolah adalah aljabar. 

Khuzaini berpendapat bahwa aljabar merupakan salah satu cabang matematika 

                                                           
20

 M. Nur Ghufron dan Rini Risnawita, Gaya Belajar Kajian Toeritik, (Yogyakarta : Pustaka 

Pelajar, 2013) hal 10-11 
21

 Bobbi De Porter dan Mike Hernacki, Quantum Learning : Unleashing the Genius in You, 

(Bandung : Kaifa, 2013), hal. 110-112 
22

 Mulyono, Strategi Pembelajaran, (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), hlm. 226-228 
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yang penting untuk dipelajari.
23

 Faktanya bahwa diantara cabang matematika 

materi aljabar merupakan materi yang sulit dipahami. Yanto menegaskan bahwa 

Kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal aljabar masih rendah.
24

 

Dengan demikian aljabar merupakan materi yang sangat penting dan bermanfaat. 

Menurut Watson aljabar adalah cara kita menyatakan generalisasi tentang 

bilangan, kuantitas, relasi, dan fungsi.
25

  

2. Penegasan Operasional 

a. Kemampuan Penalaran Matematis 

Penalaran adalah proses berfikir tentang suatu hal yang mengaitkan 

kejadian-kejadian guna memecahkan masalah dan menarik suatu kesimpulan. 

Sedangkan penalaran matematis adalah berfikir mengenai persoalan-persoalan 

matematika untuk menarik kesimpulan dari persoalan-persoalan tersebut. 

Sedangkan kemampuan penalaran matematis adalah ketrampilan berfikir yang 

dimiliki seseorang guna memecahkan persoalan-persoalan matematika dan 

menyimpulkannya. 

b. Siswa Ekstrakurikuler Study Club Matematika 

Sudy Club adalah sekelompok siswa yang mengikuti bimbingan belajar di 

luar jam sekolah yang dipandu oleh pendidik. Study Club terbuka untuk semua 

siswa yang sudah memenuhi kriteria. Siswa ekstrakurikuler study club 

matematika adalah siswa yang mengikuti tambahan jam belajar untuk 

                                                           
23

 Khuzaini, A, Perbedaan Prestasi Belajar Pokok Bahasan Pemfaktoran Bentuk Aljabar 

Siswa Yang Diajar Menggunakan Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization 

(TAI) Dengan Pembelajaran Ekspositori Kelas VIII SMPN 15 Malang, (Malang : UM, Skripsi 

Tidak Diterbitkan, 2012),  hal. 13 
24

 Yanto, Hidayat Dwi, Nila Kurniasih, and Prasetyo Budi Darmono,” Eksperimentasi Model 

Pembelajaran Make A Match Dan Inside Outside Circle pada Materi Bentuk Aljabar Siswa Kelas 

VIII”, Ekuivalen-Pendidikan Matematika, (2014): 17 
25

 Parhaini Andriani, “Penalaran Aljabar Dalam Pembelajaran Matematika”, dalam Beta 

Jurnal Pendidikan Matematika  8, No. 1 (2015): 3 
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mengembangkan dirinya melalui proses pembelajaran matematika dalam 

menyelesaikan persoalan yang ditampilkan dalam olimpiade matematika. 

c. Gaya Belajar  

Gaya belajar adalah kebiasaan yang dilakukan seseorang dan mendapatkan 

informasi. Setiap individu memiliki gaya belajar yang berbeda. Masing-masing 

menunjukkan perbedaan tersebut, namun peneliti dapat menggolongkannya. Gaya 

belajar berkaitan erat dengan pribadi seseorang yang dipengaruhi oleh 

pembawaan, pengalaman, pendidikan, dan riwayat perkembangannya. Pada 

dasarnya gaya belajar dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 1) Gaya belajar visual, 

2) Gaya belajar auditori, 3) Gaya belajar kinestetik. Siswa ekstrakurikuler study 

club matematika di MAN 3 Blitar terdiri dari kalas 1 dan kelas 2. Oleh karena itu, 

akan terdapat perbedaan gaya belajar anatara yang satu dengan yang lain. 

d. Aljabar 

Aljabar adalah cabang materi yang ada didalam matematika. Aljabar 

memliki peranan yang sangat penting dalam matematika. Materi aljabar ini sering 

keluar dalam persoalan yang ada di olimpiade matematika. Faktanya masih 

banyak siswa yang mengatakan bahwa aljabar merupakan materi yang sulit. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan yang akan ditulis dalam skripsi yang 

diajukan sebagai berikut, skripsi ini akan ditulis dalam tiga bagian yaitu : bagian 

awal, bagian inti, dan bagian penutup. 

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, 

halaman tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan halaman abstrak. 
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Bagian inti, terdiri dari enam bab yaitu : BAB I Pendahuluan, pada bab ini 

akan dituliskan tentang : konteks penelitan, fokus penelitian, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan. BAB II 

Kajian Pustaka pada bab ini penulis akan memaparkan tentang : deskripsi teori, 

penelitian terdahulu, dan paradigma penelitian. Bab III Metode Penelitian, pada 

bab ini penulis akan mamaparkan tentang : rancangan penelitian, kehadiaran 

penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan penelitian, dan terakhir tahap-tahap 

penelitian. Bab IV Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan memaparkan 

deskrispsi data, temuan penelitian, dan hasil analisis data. Bab V Pembahasan., 

pada bab ini penulis akan mengulas hasil dari data yang diperoleh dari penelitian. 

Bab VI Penutup, dalam bab ini akan dipaparkan tentang kesimpulan penelitian 

dan saran penulis terhadap pihak-pihak yang trerkait. 

Bagian penutup, dalam bab ini akan dipaparkan daftar rujukan yang peneliti 

gunakan dalam penulisan skripsi dan lampiran-lampiran yang digunakan sebagai 

alat penelitian serta data terkait. 

 


