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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan menduduki posisi sentral dalam pembangunan karena 

sasarannya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Oleh 

sebab itu, pendidikan merupakan alur tengah pembangunan dari seluruh sektor 

pembangunan. Persepsi masyarakat umum tentang arti pembangunan ialah 

bersifat material atau pembangunan fisik berupa gedung, jembatan, pabrik, dan 

lain-lain. Sukses tidaknya pembangunan fisik sangat ditentukan oleh 

keberhasilan pembangunan SDM (Umar Tirtarahardja, 2008). 

Belajar merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Belajar juga merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk menguasai hal 

tertentu. Slameto (2010) mengatakan bahwa belajar adalah suatu usaha yang 

dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang 

baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi 

dengan lingkungannya. Menurut Bruner dalam Ratna Wilis (2011), Belajar 

melibatkan tiga proses yang berlangsung secara bersamaan yaitu memperoleh 

informasi baru, transformasi informasi dan menguji relevansi dan ketepatan 

pengetahuan.  

Matematika merupakan ilmu dasar yang menjadi alat untuk mempelajari 

ilmu lainnya, sehingga penguasaan terhadap konsep-konsep dalam matematika 

harus dipahami sejak dini. Hal ini karena konsep-konsep dalam matematika 

merupakan suatu rangkaian sebab akibat. Suatu konsep disusun berdasarkan 

konsep-konsep sebelumnya, dan akan menjadi dasar bagi konsep-konsep 

selanjutnya, sehingga pemahaman yang salah terhadap suatu konsep, akan 

berakibat pada kesalahan pemahaman terhadap konsep selanjutnya 

(Prihandoko, 2005) 
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Persamaan linier satu variabel (PLSV) merupakan salah satu materi dalam 

matematika yang dianggap sulit oleh siswa. Kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan PLSV disebabkan karena siswa sulit memahami persamaan 

aljabar dengan variabel-variabel yang tidak dimengerti maknanya. Hal ini 

terlihat ketika siswa diminta untuk menyelesaikan soal cerita, ternyata 

sebagian besar siswa masih belum memahami bagaimana cara menyelesaikan 

soal tersebut. Beberapa siswa beranggapan bahwa cara merubah model soal 

cerita ke dalam bentuk persamaan aljabar ialah cara yang sulit. Hal ini 

disebabkan karena siswa belum memahami konsep pemodelan soal cerita 

dengan menggunakan persamaan aljabar, sehingga siswa mengalami kesulitan 

dalam pemecahan masalah tersebut (Qohar, 2014). 

Menurut Polya dalam Nuralam (2009), pemecahan masalah merupakan 

suatu usaha untuk menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan dan mencapai 

tujuan. Polya membagi empat langkah penyelesaian masalah yaitu memahami 

masalah, merencanakan penyelesaian masalah, menyelesaikan masalah, dan 

melakukan pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Langkah 

pertama yaitu memahami masalah, siswa dianjurkan untuk memahami masalah 

dengan benar terlebih dahulu, agar dapat menyelesaikan masalah yang 

diberikan dengan benar. Langkah kedua yaitu penyelesaian masalah, siswa 

diharuskan menyusun rencana atau strategi yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan masalah. Selanjutnya pada langkah ketiga, siswa diharapkan 

mampu untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan pemahaman dan strategi 

siswa. Langkah terakhir dalam penyelesaian masalah ialah melakukan 

pengecekan hasil yang telah dikerjakan siswa, dari langkah pertama hingga 

langkah ketiga sampai siswa dapat menemukan jawaban yang sesuai dengan 

masalah yang diberikan.  

Cara siswa untuk memecahkan masalah matematika di dalam kelas, 

tentunya memiliki karakteristik yang berbeda, antara siswa yang satu dengan 

yang lainnya. Karakteristik siswa yang perlu diperhatikan didalam proses 

pembelajaran salah satunya ialah gaya belajar siswa dalam memecahkan suatu 

permasalahan matematika. Gaya belajar adalah cara yang dipilih siswa untuk 
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memproses informasi yang diterimanya. Gaya belajar merupakan cara berbeda 

yang dimiliki setiap individu untuk memproses, mendalami, dan mempelajari 

informasi dengan mudah (Ilmiyah dan Masriyah, 2013). 

Menurut (DePotter & Mike, 2003), gaya  belajar  terbagi  tiga  yaitu  gaya 

belajar visual melalui apa yang dilihat, gaya belajar auditorial melalui apa yang 

didengar dan gaya belajar kinestetik melalui gerakan dan sentuhan. Setiap 

orang kenyataannya menggunakan  ketiga  gaya  belajar tersebut. Namun 

kebanyakan orang memiliki salah satu gaya  belajar yang lebih mendominasi. 

Oleh karena itu, setiap individu harus menyadari  salah satu gaya belajar yang  

mendominasi di dalam dirinya, sehingga bisa dijadikan kelebihan untuk 

dikembangkan dalam memecahkan masalah dan meraih prestasi belajar. 

Berdasarkan pengalaman peneliti pada praktik pengenalan lapangan di 

SMP Negeri 25 Malang, menunjukkan bahwa sebagian besar siswa 

menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit. Siswa mencoba 

mengatasi kesulitan ketika memecahkan masalah yang dialami dengan 

bertanya kepada teman sebayanya yang dianggap lebih faham. Beberapa siswa 

ada yang membaca kembali materi yang telah diajarkan, dan adapula yang 

meminta guru untuk memberikan soal dengan cara penyelesaiannya. Hal ini 

menandakan bahwa siswa memiliki karakteristik yang berbeda dalam 

menyelesaikan masalah. Cara yang mereka gunakan untuk memahami 

pelajaran juga berbeda-beda, sesuai dengan gaya belajar mereka masing-

masing. Gaya belajar memberikan pengaruh terhadap kemampuan pemecahan 

masalah, karena gaya belajar merupakan ciri khas yang dimiliki seseorang 

dalam memecahkan suatu masalah. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Fai’q dan Nadi (2014) menunjukkan 

bahwa gaya belajar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap profil 

siswa dalam memecahkan masalah dan hasil belajar siswa. Artinya pengaruh 

gaya belajar siswa terhadap pemecahan masalah matematika hanya 0,286 

untuk siswa dengan gaya belajar visual, sebesar 0,086 untuk siswa dengan gaya 

belajar auditorial, dan sebesar 0,326 untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik 
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sedangkan 99 % lainnya, kemampuan pemecahan masalah siswa dipengaruhi 

oleh faktor selain gaya belajar. 

Penelitian lain yang bertolak belakang dengan hasil penelitian Fai’q 

dan Nadi ialah penelitian yang dilakukan oleh Aljaberi (2014), menunjukkan 

bahwa kemampuan siswa untuk memecahkan masalah matematika sesuai 

tahapan polya, ternyata dipengaruhi oleh gaya belajar siswa. Gaya belajar yang 

disukai oleh siswa ialah activist reflector style yang menunjukkan bahwa gaya 

belajar ini lebih baik dalam pemecahan masalah matematika daripada gaya 

belajar lainnya. 

Keterkaitan profil pemecahan masalah matematika dengan gaya belajar 

siswa juga didukung oleh penelitian Mubarik (2013) yang menjelaskan tentang 

profil pemecahan masalah matematika sesuai dengan tahapan polya, yang 

ditinjau dari gaya belajar auditorial. Hal ini menunjukkan bahwa profil 

pemecahan  masalah matematika siswa dipengaruhi oleh gaya belajar, akan 

tetapi Mubarik hanya menjelaskan profil pemecahan masalah matematika 

siswa dengan gaya belajar auditorial saja, sedangkan profil pemecahan 

masalah matematika siswa dengan gaya belajar visual dan kinestetik tidak 

dijelaskan dalam penelitiannya.  

Penelitian Aljaberi dan Mubarik di atas diperkuat oleh Gatot (2014) 

yang menjelaskan tentang profil pemecahan masalah matematika siswa, sesuai 

dengan tahapan polya ditinjau dari gaya belajar siswa dan perbedaan gender. 

Gatot menjelaskan bagaimana profil pemecahan masalah matematika siswa, 

berdasarkan gaya belajar siswa yaitu gaya belajar visual, gaya belajar 

auditorial dan gaya belajar kinestetik. Menurut Gatot, selain gaya belajar, 

tenyata perbedaan gender juga mempengaruhi profil pemecahan masalah 

matematika siswa. 

Berdasarkan uraian di atas, profil pemecahan masalah matematika 

siswa ternyata berhubungan dengan gaya belajar, perbedaan gender, serta 

perbedaan kelas atau jenjang pendidikan, selebihnya dipengaruhi oleh faktor 
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lain. Oleh karena itu, mengetahui gaya belajar setiap siswa merupakan suatu 

usaha yang sangat penting dalam upaya mewujudkan keberhasilan proses 

pembelajaran. Dengan demikian, kemampuan cara  memecahkan masalah 

setiap siswa dapat sesuai dengan gaya belajar mereka masing-masing. Oleh 

karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian yang diharapkan mampu untuk 

mendeskripsikan tentang Profil Cara Memecahkan Masalah Matematika 

Persamaan Linier Satu Variabel Siswa Kelas VII D SMP Negeri 25 Malang 

Ditinjau Dari Gaya Belajar. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu bagaimana profil cara memecahkan 

masalah matematika persamaan linier satu variabel siswa Kelas VII D SMP 

Negeri 25 Malang ditinjau dari gaya belajar? 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut : 

1. Cara memecahkan masalah matematika dalam penelitian ini ialah cara 

memecahkan masalah matematika kelas VII pada materi Persamaan Linier 

Satu Variabel (PSLV) 

2. Subjek dalam penelitian ini ialah siswa kelas VII D di SMP Negeri 25 

Malang. 

3. Gaya Belajar yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah gaya belajar 

visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik. 

1.4 Definisi Operasional 

Agar tidak terjadi perbedaan penafsiran terhadap maksud dari penelitian 

ini, maka perlu diberikan definisi terhadap variabel yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu sebagai berikut :  
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A. Pemecahan Masalah 

Pemecahan masalah adalah suatu usaha yang dilakukan untuk 

menemukan jalan keluar dari suatu kesulitan untuk mencapai tujuan dalam 

proses pembelajaran matematika khususnya dalam materi persamaan linier 

satu variabel. Langkah pemecahan masalah yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah 1) Memahami masalah persamaan linier satu variabel. 2) 

Merencanakan penyelesaian masalah persamaan linier satu variabel. 3) 

Menyelesaikan masalah persamaan linier satu variabel. 4) Melakukan 

pengecekan kembali semua langkah yang telah dikerjakan. Dengan 

demikian memperhatikan cara siswa dalam memecahkan masalah 

merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai secara optimal. 

B. Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) 

Persamaan Linier Satu Variabel (PLSV) adalah salah satu materi 

dalam matematika yang harus dipelajari oleh siswa kelas VII semester 

genap. Pokok bahasan yang akan dipelajari dalam materi persamaan linier 

satu variabel adalah menemukan konsep kalimat tertutup, menemukan 

konsep kalimat terbuka, dan menentukan bentuk setara persamaan linier 

satu variabel. Oleh karena itu, setelah siswa mempelajari persamaan linier 

satu variabel, siswa diharapkan mampu untuk memecahkan masalah yang 

berhubungan dengan persamaan linier satu variabel. 

C. Gaya Belajar 

Gaya belajar (learning style) yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah bagaimana cara siswa untuk memahami , mempelajari dan 

memecahkan masalah matematika materi persamaan linier satu variabel 

dengan mudah. Gaya belajar yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah 

gaya belajar visual, gaya belajar auditorial, dan gaya belajar kinestetik serta 

gabungan dari ketiganya. 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskrispsikan profil cara 

memecahkan masalah matematika persamaan linier satu variabel siswa kelas 

VII D SMP Negeri 25 Malang ditinjau dari gaya belajar 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi Guru 

Sebagai gambaran bagaimana peran guru sebagai motivator dan 

fasilitator di dalam memberikan bimbingan kepada siswa dalam rangka 

meningkatkan hasil belajar siswa. Sebagai bahan acuan untuk menentukan 

strategi mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang efektif. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, 

sehingga siswa dapat menerapkan gaya belajar tersebut di dalam kelas untuk 

memecahkan masalah matematika sesuai dengan gaya belajar mereka 

masing-masing. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam 

penulisan karya ilmiah. 


