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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Aljabar merupakan cabang matematika yang menyajikan hubungan 

antara berbagai hal menggunakan variabel-variabel. Banyaknya masalah 

dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dipecahkan secara sederhana dengan 

bahasa dan simbol dalam aljabar membuatnya penting untuk dipelajari. Hal 

ini sesuai dengan pernyataan NCTM (2000) bahwa kompetensi aljabar 

penting dalam kehidupan, baik di tempat kerja maupun sebagai persiapan 

pasca pendidikan menengah. Selain itu, aljabar juga merupakan salah satu 

materi dalam pelaksanaan Trends In International Mathematics and Science 

Study (TIMSS). Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh TIMSS pada 

tahun 2011, siswa Indonesia hanya mencapai persentase sebesar 22% dalam 

domain konten aljabar (Rosnawati, 2013). Hal tersebut menunjukkan 

kemampuan siswa Indonesia pada kompetensi aljabar masih tergolong 

rendah.  

Istilah berpikir aljabar muncul sebagai bentuk dari aktivitas atau 

kemampuan dalam mempelajari aljabar (Kieran, 2004). Kemampuan berpikir 

aljabar sangat penting untuk dikembangkan dalam dunia pendidikan 

matematika. Hal ini sesuai dengan NCTM (2000) yang menyatakan bahwa 

siswa harus memiliki kemampuan untuk mengerti, menganalisis dan 

menggeneralisasi bentuk pola dengan tabel, grafik, kata dan aturan simbol, 

mewakili dan menganalisis situasi matematika dan menggunakan simbol 

aljabar, serta pemodelan untuk memecahkan masalah aljabar. Selain itu, 
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Wulandari (2014) juga menyatakan bahwa berpikir aljabar merupakan elemen 

pokok dari pemikiran dan penalaran matematis yang diperlukan di tempat 

kerja dan juga kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, berpikir aljabar tidak 

cukup hanya dengan kemampuan berhitung saja, namun juga membentuk 

suatu relasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan baik dalam 

matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Menurut Kieran (2004), kemampuan berpikir aljabar merupakan 

pengembangan cara berpikir menggunakan simbol-simbol dalam aljabar yang 

meliputi beberapa aktivitas, seperti generasional, transformasional, dan level 

meta global. Aktivitas generasional merupakan kemampuan aljabar yang 

meliputi pembentukan persamaan. Aktivitas transformasional merupakan 

kemampuan aljabar yang berkaitan dengan perubahan dan perhitungan 

berbasis pada aturan, sedangkan aktivitas level-meta global adalah 

kemampuan yang melibatkan aljabar sebagai suatu alat dalam memecahkan 

persoalan aljabar maupun persoalan lain di luar aljabar. Dengan demikian, 

berpikir aljabar membantu mengembangkan kapasitas siswa dalam 

membangun pemahaman, membentuk relasi dan penyelesaian persamaan 

yang mewakili situasi matematika menggunakan simbol yang mewakili 

variabel. 

SMP Negeri 2 Purbalingga merupakan sekolah yang terletak di Jalan 

Letkol Isdiman No 194 Bancar, Purbalingga. Sekolah ini berada di keramaian 

kota Purbalingga yang terkenal akan sentra industri yang pemasarannya sudah 

menembus pasar global, seperti industri pembuatan rambut palsu, bulu mata 
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palsu, dan knalpot. Proses pembelajaran di SMP Negeri 2 Purbalingga sudah 

menggunakan kurikulum 2013. Dalam pembelajaran matematika, guru sering 

menyinggung terkait sektor industri yang ada untuk memberikan contoh-

contoh nyata yang secara tidak langsung akan memunculkan berbagai macam 

variabel yang akan menjadi perhatian dalam proses pembelajaran. Secara 

teoritik siswa di sekolah tersebut akan mencapai aktivitas-aktivitas dalam 

berpikir aljabar dengan baik, akan tetapi hasil ulangan harian dalam materi 

SPLDV menunjukkan hasil yang sangat beragam. 

Keberhasilan siswa dalam memahami suatu materi pembelajaran tidak 

terlepas dari kegiatan belajar yang dilakukannya. Menurut DePorter dan 

Henarcki (2003) seberapa cepat siswa dapat memahami materi yang sedang 

dipelajari tergantung pada dua kategori yaitu pada kemampuan siswa tersebut 

memahami atau menyerap informasi dan pada kemampuan siswa mengolah 

informasi. Gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana kemampuan 

siswa dalam menyerap, mengatur dan mengolah informasi tersebut. Jika 

siswa menyadari jenis gaya belajar yang dimiliki, siswa dapat mengambil 

langkah yang lebih mudah dalam belajar sehingga mampu memperoleh hasil 

belajar yang maksimal.  

Berdasarkan pada preferensi sensori, terdapat tiga jenis gaya belajar 

yaitu gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual 

merupakan gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan indera penglihatan. 

Gaya belajar auditori merupakan gaya belajar yang lebih banyak 

memanfaatkan indera pendengaran, sedangkan gaya belajar kinestetik 
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merupakan gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan fisik sebagai alat 

belajar yang optimal. Dari ketiga gaya belajar tersebut masing-masing siswa 

diduga memiliki cara dan hasil belajar yang berbeda-beda pula. Oleh karena 

itu, peneliti tertarik untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir aljabar siswa 

ditinjau dari gaya belajar siswa di SMP Negeri 2 Purbalingga. 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat terarah dan tidak terlalu luas jangkauannya, 

maka penelitian ini akan dibatasi pada deskripsi kemampuan berpikir aljabar 

siswa kelas VIII  SMP Negeri 2 Purbalingga ditinjau dari gaya belajar visual, 

auditori, dan kinestetik pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan kemampuan 

berpikir aljabar siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Purbalingga ditinjau dari gaya 

belajar. 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Bagi Siswa 

Siswa mengetahui bagaimana kemampuan berpikir aljabar 

matematika yang dimiliki. 

2. Bagi Guru 

Mengetahui informasi tentang kemampuan berpikir aljabar siswa, 

sehingga guru dapat menyusun model pembelajaran yang tepat untuk 

meningkatkan kemampuan berpikir aljabar siswa. 
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3. Bagi Sekolah 

Sebagai bahan pengembangan mutu pendidikan dalam rangka 

perbaikan kualitas dan hasil belajar siswa dalam pembelajaran 

matematika. 
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