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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Matematika merupakan disiplin ilmu yang berhubungan dengan 

pola, bentuk, struktur dan penalaran. Melalui matematika diharapkan 

mampu membentuk manusia yang cerdas, berkualitas serta memberi 

perubahan positif untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran yang 

dalam kegiatannya selalu diiringi dengan proses interaksi antar individu 

atau disebut dengan interaksi edukatif (Riyani, Salimi, & Marli, 2017: 1). 

Dengan demikian, matematika memiliki peranan penting dalam dunia 

pendidikan dan dalam menghadapi masalah. Walaupun tidak semua 

permasalahan termasuk permasalahan matematis, namun matematika 

berperan penting dalam menjawab permasalahan keseharian. Sesuai dengan 

pendapat Skemp (dalam Sholihah & Mahmudi, 2015: 176) bahwa 

matematika juga merupakan teknik yang bermanfaat dan bertujuan umum 

untuk memenuhi kebutuhan lain. Dikenal luas sebagai alat penting untuk 

sains, teknologi dan perdagangan. 

Mengingat pentingnya matematika dalam kehidupan sehari-hari, 

maka matematika menjadi mata pelajaran yang diberikan kepada semua 

jenjang yang dimulai sejak pendidikan dasar. Hal ini bertujuan agar dapat 

membekali siswa dalam pemahaman konsep, memakai penalaran pada pola 

dan sifat, melakukan manipulasi matematika, pemecahan masalah, 

mengemukakan gagasan, memiliki sikap menghargai dalam penggunaan 

ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari (Depdiknas, 2006: 346). 

Matematika juga berperan dalam membentuk dan mengembangkan 

kemampuan berpikir nalar, logis, sistematis dan kritis (Sulistiani & 

Masrukan, 2016: 606). Sedangkan Depdiknasa(2006: 16)amenyatakan 

bahwaakemampuanaberpikirakritis,alogisadanakreatifamenjadiasalah satu 

standara kompetensia lulusana mataa pelajarana matematikaa SD/MI. 

Sebagaimana yang tercantum dalam hadist yang berbunyi:
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(   ه واو نعي  عن  بن اعن ب   تَ َفكَُّروا ِفي َخْلقي اَّللَّي ، َوال تَ َفكَُّروا ِفي اَّللَّ 

Artinya : 

“Berpikirlah kamu tentang ciptaan Allah SWT dan janganlah kamu 

berpikir tentang dzat Allah SWT” (HR Abu Nu’aim dari Ibnu 

Abbas). 

Hadist tersebut menjelaskan bahwa berpikir merupakan suatu 

perbuatan yang membawa pelakunya untuk memikirkan hal yang lebih 

konkret daripada hal yang asbtrak dengan redaksi berpikir itu lebih baik 

tentang ciptaan Allah SWT karena akan menebalkan iman kepada Allah 

SWT. Hal ini lebih konkret dibandingkan memikirkan dzat-Nya yang tidak 

akan mampu manusia untuk memikirkan dan membayangkannya. Seperti 

matematika yang merupakan suatu ilmu dengan kajian konsep yang abstrak 

dan didapat karena proses berpikir. Oleh karena itu, logika menjadi dasar 

terbentuknya matematika. 

Matematika dalam proses pembelajarannya memerlukan 

kemampuan yang tinggi. Terkait dengan aspek pada pembelajaran yang 

setiap kegiatannya memerlukan kemampuan yang melibatkan aktivitas 

mental yang dilakukan siswa dalam merumuskan dan menyelesaikan suatu 

permasalahan, membuat keputusan yang rasional serta menarik kesimpulan 

yang tepat sesuai dengan yang diyakini dalam bidang matematika. 

Kemampuan yang tinggi dalam diri siswa tercermin dalam kemampuan 

berpkir kritis.  

Berpikir kritis adalah berpikir lebih baik untuk mengungkap 

kebenaran dari suatu gagasan dengan penalaran yang logis, sistematis dan 

rasional sehingga tidak terjadi kesalahan. Berpikir kritis dibutuhkan demi 

perkembangan kemajuan kedepan dalam pembelajaran (Hallatu, 2017: 

184). Proses pembelajaran, khususnya matematika perlu melatihkan 

kemampuan berpikir kritis. Dengan berpikir kritis maka siswa akan 

menerima informasi dan mengolahnya dengan baik sehingga memiliki rasa 

ingin tahu yang tinggi. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
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Assaly & Smadi (2015: 101) yang menyebutkan bahwa siswa tidak bisa 

mengerti pelajaran matematika jika tidak membaca dengan kritis. Selain itu 

berpikir kritis menjadi pengatur tindakan siswa dalam pemahaman suatu 

masalah, menyusun rencana penyelesaian masalah, mengerjakan sesuai 

rencana dan melakukan pemeriksanaan kembali keputusan yang sudah 

diambil (Sugiantara, Arini, & Tastra, 2014: 2-3). Oleh sebab itu, 

pembelajaran hendaknya memperhatikan dan menekankan pada 

kemampuan berpikir kritis agar siswa dapat mempraktikan dan mentransfer 

pemahamannya.  

Kemampuan berpikir kritis siswa Indonesia masih rendah. Hasil The 

Trends for International Mathematics and Science Study (TIMMS) tahun 

2015 menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat 45 dari 50 negara. 

Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh pola pengarajarannya yang bersifat 

kaku (Prahara, 2017). Pelaksanaan pembelajaran matematika di Sekolah 

Dasar perlu mendorong siswa agar memunculkan ide baru. Tugas guru 

adalah mengarahkan siswa untuk membantu proses berpikir. Peran guru 

dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis adalah membangun 

kemampuan siswa untuk menarik kesimpulan, menganalisis, mensintesis 

dan mengevaluasi.  

Sesuai dengan salah satu kompetensi dalam Kurikulum 2013 yaitu 

mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan 

pertayaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas 

dan belajar sepanjang hayat (Rasiman, 2013: 1). Selain itu, sesuai dengan 

tujuan diberlakukannya Kurikulum 2013 di Indonesia, diantaranya adalah 

mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, salah satunya adalah 

berpikir kritis (Azizah, Sulianto & Cintang, 2018: 63). Dengan demikian, 

siswa perlu dibekali dengan kemampuan-kemampuan untuk mecapai tujuan 

Kurikulum 2013 tersebut dengan kemampuan berpikir kritis.  

Siswa memiliki kemampuan berpikir yang berbeda dalam 

menyerap, menanggapi serta menguasai pembelajaran yang diberikan oleh 

guru karena setiap siswa mempunyai gaya belajar yang berbeda dalam 
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belajar. Menurut Bobbi Deporter dan Mike Hernacki (dalam Rahayu & 

Istiani, 2017: 132) modalitasnya, gaya belajar dapat dibedakan menjadi tiga, 

yaitu gaya belajar visual, auditori dan kinestetik. Maka dari itu siswa 

memerlukan perlakuan yang berbeda sesuai tingkat kemampuan berpikir 

yang dimilikinya, yakni dengan melakukan variasi dalam proses 

pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi aktif dan berpusat pada 

siswa. Banyak yang dapat dilakukan agar siswa memiliki kemampuan 

berpikir kritis yang baik, salah satunya dengan melakukan variasi 

pembelajaran dengan penggunaan model pembelajaran yang tepat.  

Terdapat berbagai macam model pembelajaran salah satunya adalah 

Visual-Auditory-Kinesthetic (VAK). Model pembelajaran VAK termasuk 

salah satu model pembelajaran kooperatif. Model VAK memiliki kelebihan 

dan kelemahan. Salah satu kelebihannya adalah dapat membuat 

pembelajaran menjadi lebih efektif karena mengkombinasikan ketiga gaya 

belajar, yaitu Visual, Auditory dan Kinesthetic serta memberikan 

pengalaman langsung kepada siswa. Siswa Sekolah Dasar pada umumnya 

lebih mampu menerima dan menyerap materi pembelajaran yang 

melibatkan penglihatan, pendengaran dan gerak tubuh. Dengan demikian 

siswa akan lebih memaknai proses pembelajaran dan dapat mengeksplorasi 

kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. 

Karakteristik dari siswa Sekolah Dasar tersebut sesuai dengan model 

pembelajaran VAK.  

Model pembelajaran VAK merupakan solusi yang sangat cerdas 

dimana ketiga kecenderungan gaya belajar seseorang digabungkan menjadi 

satu sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesulitan belajar siswa yang 

juga disebabkan oleh gaya belajar yang kurang sesuai pada saat proses 

pembelajaran berlangsung (Rahayu, Riyana & Silvana, 2017: 95). Karena 

proses berpikir kritis siswa dalam proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

salah satu faktor dalam diri, yaitu gaya belajar. Hal ini berarti pada proses 

berpikir siswa terdapat hubungan terhadap gaya belajar yang biasa 
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digunakan dalam proses pembelajaran matematika (Marfuah, Mardiyana & 

Subanti, 2016: 624). 

Sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Amir 

(2015) dalam penelitiannya bahwa proses berpikir kritis dalam 

memecahkan masalah berbentuk soal cerita matematika berdasarkan gaya 

belajar (Visual-Auditory-Kinesthetic) lebih efektif dalam proses 

pembelajaran. Hal serupa diungkap oleh Wibowo, Sarengat & Astuti (2017) 

yang menjelaskan bahwa model pembelajaran VAK berpengaruh posif 

terhadap hasil belajar matematika di Sekolah Dasar. Sehingga berdampak 

pada rata-rata hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

model pembelajaran VAK yang mengkombinasikan tiga gaya belajar dalam 

waktu yang bersamaan lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak 

menggunakan model pembelajaran VAK dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menggunakan 

model pembelajaran VAK yang diharapkan dapat berpengaruh positif 

terhadap kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka 

peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu “Apakah Model 

Pembelajaran VAK Berpengaruh Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis 

Siswa di Kelas Tinggi Sekolah Dasar ?”. 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan, permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh model 

pembelajaran VAK terhadap kemampuan berpikir kritis siswa di kelas 

tinggi Sekolah Dasar. 
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D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, tujuan penelitian ini 

adalah menguji pengaruh dari model pembelajaran VAK terhadap 

kemampuan berpikir kritis siswa di kelas tinggi Sekolah Dasar. 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, manfaat yang 

diharapkan adalah sebagai berikut.  

1. Manfaat Teoretis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu 

pendidikan, pengetahuan dan wawasan serta memberikan perbaikan 

dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar yang sesuai dengan 

kondisi kelas dan siswa. Selain itu, dengan penggunaan model 

pembelajaran VAK dalam penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan 

berpikir kritis siswa di kelas tinggi Sekolah Dasar dalam 

pembelajaran matematika.  

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi Sekolah  

Penelitian ini diharapkan sekolah dapat memberikan 

kontribusi yang berguna bagi peningkatan mutu pendidikan di 

sekolah yang bersangkutan melalui penggunaan model 

pembelajaran VAK sebagai inovasi pembelajaran matematika di 

sekolah. 

b. Bagi Guru  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan guru serta 

meningkatkan kualitas pembelajaran serta mampu mengembangan 

kemampuan guru dalam menggunakan model pembelajaran yang 

inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih variatif. 
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c. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan siswa dapat dengan mudah 

menyerap dan memahami materi yang diberikan oleh guru serta 

mampu menumbuhkan kemampuan berpikir kritis dalam proses 

pembelajaran matematika di kelas dengan memanfaatkan tiga 

modalitas (Visual-Auditory-Kinesthetic) dengan baik sehingga 

pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna.  

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan serta acuan oleh peneliti lain dalam penelitian 

selanjutnya, dalam penulisan karya ilmiah dan dalam menggunakan 

model pembelajaran VAK pada mata pelajaran matematika. 


