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Abstrak—Suatu penyelesaian soal matematika tidak dapat dilihat pada hasil 

akhir semata, tetapi bagaimana mengolah kognisi yang lebih kompleks, 

seperti memahami maksud soal, menggunakan aturan operasi, 

menghubungan pengetahuan yang terdahulu, strategi yang digunakan, 

melakukan penyelesaikan dan mendapatkan hasil penyelesaian. Proses 

visualisasi merupakan proses kognisi siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika yang salah satunya dapat dilihat dari aspek menggeneration. 

Aspek menggeneration meliputi mengeksplorasi, mengidentifikasi dan 

merekognisi informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam soal sesuai 

interpretasi dan persepsi ide matematika dari pengetahuan sebelumnya. Gaya 

belajar mempunyai peran penting dalam proses kognisi siswa. Gaya belajar 

tactile merupakan konsistensi karakteristik siswa sebagai cara untuk memulai 

berkonsentrasi, menyerap, menampung, dan mengolah atau memproses 

informasi baru dalam soal matematika dengan cara menyentuh, seperti 

menulis atau menggambar atau melakukan corat-coret. Sehingga tujuan 

penelitian ini untuk mendeskripsikan proses kognisi siswa SMP bergaya 

belajar tactile dalam menyelesaikan soal kontekstual matematika ditinjau dari 

aspek menggeneration. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan instrumen pendukung angket gaya belajar, tes penelitian, 

dan pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa 

bergaya belajar tactilemembuat representasi visual untuk mengilustrasikan 

situasi dalam  soal seperti bentuk tiang, bentuk tali beserta ukuran-ukurannya. 

Siswa kurang rapi dalammenggambarkan situasi soal.Siswa mengungkapkan 

keterkaitan soal dengan aturan matematika seperti rumus Phytagoras, dan siswa 

memberikan tanda untuk keterangan gambar, seperti: huruf, tanda tanya, dan 

tanda panah. 

Kata kunci:proses visualisasi, tactile, kontekstual, menggeneration 

 

I. PENDAHULUAN 

Suatu penyelesaian soal matematika tidak dapat dilihat pada hasil akhir semata, tetapi bagaimana 

mengolah kognitif yang lebih kompleks seperti memahami maksud soal, menggunakan aturan operasi, 

menghubungan pengetahuan yang terdahulu, strategi yang digunakan, melakukan penyelesaikan dan 

mendapatkan hasil penyelesaian. Sesuai pendapat Mayer dan Hegarty (1996) menyatakan: 

 “maintain that an important key to mathematical problem solving rests in the processes by 

which student seek to understand math problem. They contend that the major creative work in 

solving word problem rest in understanding what the problem means; carrying out a solution plan 

follows naturally from the problem solver’s representation of the problem”.  

Namun, kenyataannya tidak jarang siswa menyelesaikan soal matematika hanya menggunakan hafalan 

prosedur tanpa memahami maksud soal. Menurut Uzi (1999) menyatakan tentang proses penyelesaian 

soal matematika, siswa cenderung untuk menghafal prosedur dan operasi matematik serta menggunakan 

angka-angka dan istilah yang menjadi kata kunci. Selain itu, Bransford dkk (1996) mengungkapkan 

bahwa siswa cenderung menyelesaikan soal tanpa memahami dengan baik maksud keseluruhan soal, 
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siswa cenderung menghafal selama penyelesaian, bukan mengkoneksikan pengetahuan yang dimiliki 

untuk memahami soal tersebut. Sehingga salah satu dampaknya siswa mengalami kesulitan atau 

kesalahan selama menyelesaikan soal matematika.  

Berkaitan dengan soal matematika, visualisasi merupakan salah satu hal yang mempunyai peranan 

penting selama proses menyelesaikan soal matematika. Menurut Lavy (2006) visualisasi memiliki peran 

yang penting dalam pengembangan pemikiran, pemahaman matematis dan dalam transisi dari berpikir 

konkrit ke abstrak yang berkaitan dengan menyelesaikan soal. Visualisasi yang digunakan pada 

menyelesaikan soal dapat menjadi alat yang ampuh dalam mengeksplorasi  soal matematis dan untuk 

memberi arti bagi konsep-konsep matematis dan hubungannya (Roska & Rolka, 2006). Banyak penelitian 

yang membahas keuntungan dari visualisasi berkaitan dengan menyelesaikan soal matematika (Presmeg 

1986a; Presmeg 1986b; Kent 2000; Mariotti 2000; Slovin, 2000; Thornton, 2001; Yin, 2010). Selain itu, 

dalam New Brunswick Mathematics Grade 8 Curriculum Guide (2011) bahwa terdapat beberapa 

komponen penting yang menjadi tujuan dari pendidikan matematika yaitu communication, connections, 

reasoning, mental mathematics and estimation, problem solving, technology, dan visualization.  

Mengacu hal di atas, visualisasi dapat dianggap sebagai salah satu aspek penting dalam pendidikan 

matematika. Dalam mendefinisikan visualisasi, (Zazkis, Dubinsky & Dauterman, 1996: 441) menyatakan 

bahwa:  

 “Visualization is an act in which an individual establishes a strong connection between an 

internal construct and something to which access is gained through the senses. Such a connection 

can be made in either of two directions. An act of visualization may consists of any mental 

construction of objects or processes that an individual associates with objects or events perceived by 

her or him as external. Alternatively, an act of visualization may consist of the construction, on 

some external medium such as paper, chalkboard or computer screen, of objects or events that the 

individual identifies with object(s) or process(es) in her or his mind” 

yang berarti bahwa visualisasi merupakan suatu proses kognitif atau sebuah tindakan dimana seorang 

individu itu meningkatkan koneksi antara sebuah konstruk internal dan sesuatu yang mengakses melalui 

indra. Sebuah koneksi dapat dibuat dua arah. Sebuah tindakan visualisasi yang terdiri dari konstruksi 

mental dari objek atau proses, dimana seorang individu akan mengasosiasikan dengan objek atau peristiwa 

yang diterima olehnya secara eksternal. Alternatifnya, sebuah tindakan visualisasi mungkin terdiri dari 

konstruksi pada media eksternal seperti kertas, papan atau layar komputer, objek atau proses dimana 

individu itu mengidentifikasi dengan objek atau proses dalam pikirannya. 

Berdasarkan hal di atas, visualisasi adalah proses kognisi untuk memanipulasi dan mengeksplorasi ide 

matematika berupa visual (gambar, grafik, tabel), simbolik (pernyataan matematis/notasi, simbol aljabar) 

sebagai hasil kreasi dan interpretasi yang ada dalam pikiran. Salah satu aspeknya yakni menggeneration. 

Menggenerationmerupakan proses kognisi untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi dan merekognisi 

informasi yang berkaitan dengan unsur-unsur dalam soal sesuai interpretasi dan persepsi ide matematika 

dari pengetahuan sebelumnya. 

Menurut Ben-Chaim, Lappan, & Houang (1989: 50) bahwa visualisasi adalah sebuah komponen sentral 

dari banyak proses untuk membuat transisi dari pikiran yang kongkrit ke abstrak. Ini adalah sebuah alat 

untuk merepresentasikan ide dan informasi matematika, dan digunakan intensif pada tingkat 

menengah.Dengan demikian, peneliti menduga bahwa proses visualisasi terjadi pada tahap operasi formal 

karena pemikiran siswa sudah mulai bergeser dari hal yang kongkrit menuju lebih abstrak. 

Berkaitan dengan menyelesaikan soal matematika, gaya belajar merupakan salah satu faktor yang 

mempengaruhi siswa selama proses menyelesaikan soal. Sesuai dengan pendapat  (Hartati, 2012) bahwa 

gaya belajar merupakan cara termudah yang miliki oleh siswa dalam menyerap, mengatur, dan mengolah 

informasi yang diterima dalam soal matematika. Gaya belajar siswa menentukan bagaimana siswa dapat 

menyerap sesuatu melalui inderanya di antara panca inderanya, indera mana yang lebih berkembang pada 

saat proses menyelesaikan soal matematika. Menurut Dunn & Dunn (1993) menyatakan “style is a 

combination of many biologically and experientially imposed characteristic that contribute to learning, 

each in its own way and all together as a unit”, yang berarti bahwa gaya adalah kombinasi beberapa 

karakteristik biologis dan pengalaman yang berperan pada pembelajaran, setiap karakteristik mempunyai 

cara sendiri-sendiri tetapi merupakan satu kesatuan. Selain itu, menurut Prashnig (2001) gaya belajar 

adalah cara seseorang untuk berkonsentrasi, menyerap, memproses, dan menampung informasi baru. 

Selanjutnya, DePorter dan Hernacki (2002) menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari 

menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Berdasarkan hal tersebut, definisi gaya belajar pada 

penelitian ini adalah konsistensi karakteristik siswa sebagai cara untuk berkonsentrasi, menyerap, 

menampung, dan mengolah/memproses informasi baru.Beberapa macam gaya belajar yang dapat ditemui 

pada siswa, antara lain: gaya belajar visual, kinestetik, auditori dan Tactile. Gaya belajar tactile adalah 
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kecenderungan individu memulai berkonsentrasi, menyerap, menampung, dan mengolah atau memproses 

informasi baru dalam soal matematika pada materi bentuk aljabar atau geometri dengan cara menyentuh, 

seperti menulis atau menggambar atau melakukan corat-coret. 

Melihat adanya perbedaan gaya belajar pada siswa maka tentunya kecenderungan siswa dalam 

menerima informasi juga berbeda. Di sisi lain, hal tersebut juga berkaitan dengan proses visualisasi selama 

siswa menyelesaikan soal matematika. Sesuai pendapat (Thornton, 2000: 251) bahwa visualisasi 

mempunyai peran penting untuk mengenali dan menilai gaya belajar yang berbeda dan membantu 

menguasai teknik melihat situasi matematika. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk melihat lebih 

mendalam mengenai proses visualisasi dalam menyelesaikan soal matematika pada siswa yang bergaya 

belajar  tactile. 

 

II. METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan 

jenis penelitian ini karena penelitian ini relevan dengan tujuan penelitian ini dan memungkinkan untuk 

mencapai tujuan tersebut. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memahami secara 

holistik fenomena yang dialami oleh siswa penelitian pada suatu konteks khusus yang alamiah, seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa dan dengan menggunakan berbagai metode alamiah. Sedangkan, tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses visualisasi siswa SMP bergaya belajar tactile dalam 

menyelesaikan soal dilihat dari aspek menggenertation.  

A. Siswa Penelitian  

Siswa penelitian ini adalah siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VIII. Calon siswa dipilih 
berdasarkan hasil angket gaya belajar yang sudah divalidasi, sehingga akan didapatkan minimal 4 siswa 
dari semua kategori gaya belajar. Selanjutnya, dipilih dari calon siswa minimal 1 siswa dengan gaya belajar 
tactile.Di samping itu, pengambilan siswa juga dilakukan secara purposif denganpertimbangan guru bahwa 
siswa mampu mengkomunikasikan pikirannya secara lisan dan tertulis. Proses ini akan dilakukan hingga 
menemukan siswa yang diinginkan 

B. Instrumen Penelitian  

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen utama karena 
selama berlangsungnya proses penelitian, peneliti sebagai penentu dalam mengumpulkan, mereduksi, 
menganalisis, dan menyajikan data. Selanjutnya, instrumen pendukung meliputi: lembar angket gaya 
belajar, lembar soal untuk mendeskripsikan visualisasi, dan pedoman wawancara.  

C. Teknik analisis data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun suatu simpulan secara sistematis berdasarkan 
data dari hasil wawancara serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 
menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting 
dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
orang lain. Pada penelitian ini, teknik analisis yang dilakukan meliputi: reduksi data, penyejian data, 
interpretasi data, dan penatrikan simpulan.  

D. Prosedur Penelitian 

Terdapat tiga tahap yang dilakukan dalam prosedur penelitian ini. Langkah-langkah yang akan 

dilakukan dalam tiap tahap penelitian meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap analisis.  

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pengembangan Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan permasalahan kontektual untuk mengungkapkan proses 
visualisasi pada siswa bergaya belajar tactile terutama pada aspek menggeneration. Bentuk masalah yang 
peneliti gunakan dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 
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GAMBAR 3.1 SOAL PENELITIAN UNTUK MENDESKRIPSIKAN VISUALISASI  

 

Hasil penelitian terhadap siswa dengan gaya belajar tactile dapat dilihat pada gambar 3.2 sebagai 

berikut. 

 

GAMBAR 3.2 HASIL JAWABAN SISWA DENGAN GAYA BELAJAR TAKTIL 

 

Berdasarkan hasil lembar jawaban siswa, dapat dilihat bahwa siswa menggambarkan unsur-unsur yang 

diketahui dalam soal.Siswa membuat sebuah tiang yang tingginya 6 meter.Selanjutnya siswa membuat tiga 

buah tali yang diikatkan pada tiang.Siswa menuliskan 4 meter dan 2 meter pada tiang tersebut. Setelah 

peneliti mengkonfirmasi, siswa mengungkapkan “soale ini kan diketahuai dua pertiga mas, yo tak pikir ini 

4 (sambil menunjuk bilangan 4) trus ini tu 2 (sambil menunjuk bilangan 2) gitu mas”. Selanjutnya, siswa 

memberikan keterangan 2 meter pada gambar yang telah dibuat. Siswa mengungkapkan “dua meter ini kan 

jarak pasak mas ma pangkal tiang”. Siswa melakukan perhitungan dengan menuliskan akar empat kuadrat 

dikurangi dua kuadrat sampai didapatkan hasil     meter. Setelah peneliti mengkonfirmasi, siswa 

mengungkapkan “ya ini kan bangunya segitiga....mungkin ya mas, jadi ya kudu pakai rumus phytagoras”. 

Di samping itu, siswa memperjelas dari perkataannya dengan menuliskan “karena mungkin saja bila 

membentuk segitiga jadi bisa menggunakan rumus pita goras”. Dari hal tersebut tampak bahwa siswa 

masih ragu mengenai rumus yang digunakan.  

Selanjutnya peneliti mensarikan mengenai proses visualisasi siswa bergaya belajar tactile dalam 

menyelesaikan soal matematika. Hasil sarian dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut 

TABEL 3.1 HASIL TEMUAN PROSES VISUALISASI SISWA BERGAYA BELAJAR TACTILE 

Gaya Belajar  

Tactile 

Aspek Menggenerasi 

 Siswa membuat representasi visual untuk 

mengilustrasikan situasi dalam  soal 

 Siswa mengungkapkan keterkaitan soal 

dengan aturan matematika, seperti: soal 

dengan rumus Phytagoras 

 Siswa kurang rapi dalam  menggambarkan 

situasi soal 

 Siswa menggambarkan bentuk dimensi tiga 

 Siswa memberikan tanda untuk keterangan 

gambar, seperti: huruf, tanda tanya, dan 

tanda panah 

 Siswa cenderung tidak memberikan 

keterangan sebagai hasil akhir jawaban 

Deskripsi  

 Siswa membuat representasi 

visual untuk mempermudah 

dalam memahami soal 

 Siswa memilih salah satu rumus 

sebagai hasil recall yang 

dilakukan sebelumnya 

 Siswa tidak menuliskan rumus 

yang akan digunakan  

 Siswa melakukan 

penyerdahanaan bentuk akar 

 Siswa cenderung tidak terbiasa 

melakukan perubahan-perubahan 

pada gambar 

 Siswa tidak tebiasa memberikan 

keterangan pada hasil jawaban 

 

Sebuah tiang bendera dengan panjang enam meter ditegakkan dengan menggunakan 

tiga utas tali yang sama panjang. Ketiga utas tali tersebut diikatkan pada dua pertiga 

bagian tiang dari atas permukaan tanah, dihubungkan ke pasak pertama, kedua dan 

ketiga yang berjarak dua meter dari pangkal tiang.Berapa panjang tali yang 

dibutuhkan? Jelaskan! 
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Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti melihat beberapa temuan dari hasil penyelesaian soal 

matematika yang telah diberikan kepada siswa. Beberapa temuan tersebut meliputi: 1) kecenderungan 

siswa dengan bergaya belajar tactile menyelesaikan soal dengan bentuk visual/gambar; 2) siswa mencoba 

mengeksplorasi bentuk visual/gambar yang dibuat untuk mendapatkan penyelesaian; 3) siswa 

menkoneksikan pengetahuan sebelumnya untuk memahami bentuk visual yang telah dibuat; 4) siswa 

mengeksplorasi bentuk simbolik untuk mendapat penyelesaian; 5) siswa belum dapat menkoneksikan dari 

bentuk gambar ke dalam bentuk aljabar; dan 6) siswa menkodekan beberapa bentuk visual yang telah 

dibuat. 7) siswa tidak menuliskan bentuk rumus yang dibutuhkan, namun langsung mensubstitusikan 

unsur-unsur yang diketahui. 8) siswa melakukan penyerdahanaan bentuk akar dalam penyelesaiannya. 

 

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Simpulan  

Berdasarkan hasil temuan di atas, peneliti menyimpulkan beberapa proses visualisasi yang dilakukan 
oleh siswa selama menyelesaikan soal matematika, antara lain: siswa mengubah soal cerita dalam bentuk 
representasi visual sesuai dengan persepsinya, siswa mengekplorasi pengetahuan sebelumnya untuk 
mengidentifikasi kesesuai permasalahan seperti bentuk rumus  phytagoras. Kecenderungan siswadengan 
berbagai gaya belajar menyelesaikan soal dengan bentuk visual/gambar; siswamencoba mengeksplorasi 
bentuk visual/gambar yang dibuat untuk mendapatkan penyelesaian; siswa menkoneksikan pengetahuan 
sebelumnya untuk memahami bentuk visual yang telah dibuat; siswa mengeksplorasi bentuk simbolik 
untuk mendapat penyelesaian; siswa belum dapat menkoneksikan dari bentuk gambar ke dalam bentuk 
aljabar; dan siswa menkodekan beberapa bentuk visual yang telah dibuat. 

B. Saran  

Selama pengajaran matematika, sebaiknya guru memperhatikan bentuk-bentuk visual yang dibuat oleh 
siswa, karena penyajian representasi yang diberikan oleh siswa adakalanya dapat membantu namun juga 
sebaliknya. Dalam mengerjakan soal cerita sebaiknya siswa dibiasakan untuk menrepresentasikan sehingga 
dapat dilihat proses visualisasi selama menyelesaikan soal.  
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