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BAB II 

KAJIAN TEORETIK 

 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Berpikir Aljabar 

Berpikir aljabar atau algebraic thinking merupakan bentuk aktivitas 

yang dilakukan dalam mempelajari aljabar. Menurut Berdnaz (Ulusoy, 

2013) berpikir aljabar merupakan cara mengekspresikan sesuatu yang 

bersifat umum, manipulasi simbol dan penyelesaian persamaan, cara 

menyelesaikan masalah, dan pemodelan, sedangkan Ameron (2002) 

berpikir aljabar adalah proses penalaran sesuatu yang tidak diketahui, 

generalisasi, dan memformalkan hubungan dan pengembangan konsep 

variabel. Radford (2006) memformulasikan karakteristik dari berpikir 

aljabar yaitu 1)seseorang berurusan dengan sesuatu yang tidak pasti 

sesuai dengan objek dasar aljabar seperti yang tidak diketahui, variabel, 

2)objek yang tidak pasti ditangani secara analitis, 3)penggunaan simbol 

tertentu untuk mendesain objek tersebut.  

Menurut Dindyal (2011) berpikir aljabar secara umum memiliki 

tiga komponen terkait yang mencakup penggunaan simbol-simbol dan 

relasi aljabar, penggunaan berbagai bentuk representasi, serta penggunaan 

pola dan generalisasi, sedangkan menurut Kriegler (2011) berpikir aljabar 

mempunyai dua komponen utama, yaitu pengembangan alat pemikiran 

matematis dan ide-ide aljabar dasar. Pengembangan alat pemikiran 

matematis tersebut meliputi keterampilan pemecahan masalah, 

keterampilan representasi, dan keterampilan penalaran. 
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Warren (2000) mengungkapkan bahwa berpikir aljabar di SMP 

mengacu pada transisi dari aritmatika menuju aljabar yang berhubungan 

dengan 1)mencari, mengenali, menjelaskan, generalisasi, memperluas dan 

menciptakan pola, 2)mencari, mengenali dan merepresentasikan 

hubungan, 3)pemahaman sistem bilangan, bekerja dengan sifat operasi, 

4)menggunakan variabel dan struktur terbuka untuk merepresentasikan 

kuantitas dan mengungkapkan  hubungan, 5)aspek-aspek umum lain 

seperti membenarkan generalisasi atau kesimpulan, pengujian dugaan, 

menggunakan berbagai representasi, dan beroperasi pada kuantitas yang 

tidak diketahui, sedangkan menurut Kieran (2004), dalam mengerjakan 

soal-soal aljabar siswa melakukan aktivitas generasional (generational 

activity), aktivitas transformasi (transformational activity), dan aktivitas 

level-meta global (global meta-level).  

a. Aktivitas Generasional   

Aktivitas generasional aljabar meliputi pembentukan persamaan 

pada objek aljabar dan kegiatan yang berkaitan dengan permasalahan 

persamaan seperti pengertian tentang persamaan yang memuat 

variabel, yakni makna tanda sama dengan dan pengertian tentang 

solusi suatu  persamaan.   
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b. Aktivitas Transformasional  

Aktivitas transformasional aljabar diartikan sebagai perubahan 

berbasis pada aturan yang meliputi pemfaktoran, perluasan, substitusi, 

menambah dua atau lebih polinom, mengalikan dua polinom, 

menyelesaikan persamaan, menyederhanakan persamaan, dan 

merubah persamaan ke persamaan yang ekuivalen. 

c. Aktivitas  level-meta global  

Suatu aktivitas yang melibatkan aljabar sebagai suatu alat baik 

dalam memecahkan persoalan aljabar maupun persoalan lain di luar 

aljabar yang meliputi menganalisis perubahan, menganalisis 

hubungan, memprediksi, generalisasi, pemecahan masalah, dan 

penggunaan aljabar pada pemecahan masalah berkaitan dengan bidang 

ilmu lain. 

Berdasarkan berbagai definisi dan komponen dalam berpikir 

aljabar maka dapat disimpulkan bahwa berpikir aljabar merupakan cara 

seseorang dalam menganalisis hubungan yang mewakili situasi 

matematika menggunakan simbol-simbol aljabar, menggunakan model 

matematika untuk mewakili dan menganalisis perubahan dalam 

memecahkan berbagai permasalahan. Deskripsi kemampuan berpikir 

aljabar dalam penelitian ini adalah pendeskripsian tentang kemampuan 

berpikir aljabar siswa yang berpedoman pada tiga aktivitas berpikir 

aljabar yang dikemukakan oleh Kieran (2004), dengan indikator masing-

masing jenis kemampuan sebagai berikut : 
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Tabel 2.1 Indikator Kemampuan Berpikir Aljabar 
 

Jenis Aktivitas 

Berpikir Aljabar 
Indikator 

Generasional 

1. Menyajikan masalah dalam hubungan antar 

variabel 

2. Menentukan makna variabel dari suatu masalah 

Transformasional 

1. Menemukan penyelesaian dari suatu persamaan 

aljabar  

2. Menyelesaikan operasi bentuk aljabar 

Level-meta global 
Menyelesaikan masalah menggunakan aljabar dalam 

bidang ilmu lain 
 

 

2. Gaya Belajar 

Gaya belajar menurut Gunawan (2012) adalah cara yang lebih kita 

sukai dalam melakukan kegiatan berpikir, memproses, dan mengerti 

sesuatu informasi. DePorter dan Hernacki (2003) berpendapat bahwa 

gaya belajar merupakan suatu kombinasi dari bagaimana seseorang 

menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar 

merupakan cara yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh dan 

mengolah informasi yang diterimanya untuk dijadikan pengetahuan 

dimana proses tersebut telah menjadi kebiasaan yang membuat belajar 

menjadi menyenangkan. Telah banyak upaya yang dilakukan untuk 

mengenali dan mengkategorisasikan cara manusia belajar, salah satunya 

berdasarkan preferensi sensori. Secara umum, kita menggunakan tiga 

preferensi sensori yaitu berdasarkan visual (penglihatan), auditori 

(pendengaran), dan kinestetik (sentuhan). 
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a. Gaya Belajar Visual 

Seseorang dengan gaya belajar visual cenderung belajar 

melalui hubungan visual (penglihatan). Gaya belajar visual dalam 

pembelajaran matematika biasanya akan mudah menerima informasi 

atau pembelajaran dengan visualisasi dalam bentuk gambar, tabel, 

iagram, grafik, peta pikiran, goresan, atau simbol-simbol. Menurut 

DePorter dan Hernacki (2003) seseorang dengan gaya belajar visual 

memiliki ciri-ciri : 

1) Rapi dan teratur 

2) Berbicara dengan cepat 

3) Perencanaan dan pengaturan jangka panjang yang baik 

4) Teliti terhadap detail 

5) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun 

presentasi 

6) Pengeja yang baik  

7) Mengingat apa yang dilihat, daripada apa yang didengar 

8) Mengingat dengan asosiasi visual 

9) Biasanya tidak terganggu oleh keributan 

10) Mempunyai masalah untuk mengingat instruksi verbal kecuali 

jika ditulis, dan seringkali minta bantuan orang untuk 

mengulangnya  

11) Pembaca cepat dan tekun, lebih suka membaca daripada 

dibacakan 
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12) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh dan 

bersikap waspada sebelum secara mental merasa pasti tentang 

suatu masalah atau proyek 

13) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara ditelepon dan dalam 

rapat 

14) Lupa menyampaikan pesan verbal kepada orang lain 

15) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau 

tidak 

16) Lebih suka melakukan demonstrasi daripada berpidato 

17) Lebih suka seni daripada musik 

18) Sering kali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak 

pandai memilih kata-kata 

19) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin 

memperhatikan 

b. Gaya Belajar Auditori 

Seseorang dengan gaya belajar auditori cenderung belajar 

melalui apa yang mereka dengarkan. Dalam belajar, mereka lebih 

suka model pembelajaran ceramah, diskusi, dan tanya jawab. 

Menurut DePorter dan Hernacki (2003) seseorang dengan gaya 

belajar auditori memiliki ciri-ciri : 

1) Berbicara kepada diri sendiri saat bekerja 

2) Mudah terganggu oleh keributan 
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3) Menggerakan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku 

ketika membaca 

4) Senang membaca dan mendengarkan 

5) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, irama 

6) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

7) Berbicara dalam irama berpola, biasanya pembicara yang fasih 

8) Lebih suka musik daripada seni 

9) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang 

didiskusikan daripada yang dilihat 

10) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu 

panjang lebar 

11) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang 

melibatkan visualisasi, seperti memotong bagian-bagian hingga 

sesuai satu sama lain 

12) Lebih pandai mengeja dengan keras daripada menuliskannya 

13) Lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik 

c. Gaya Belajar Kinestetik  

Seseorang dengan gaya belajar kinestetik cenderung belajar 

melalui gerakan-gerakan sebagai sarana memasukan informasi ke 

dalam otaknya. Individu  akan lebih mudah menerima pembelajaran 

yang diiringi dengan aktivitas motorik seperti dalam konsep 

menangani, penerapan atau percobaan, berjalan-jalan, menggerakkan 
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kaki atau tangan. Menurut DePorter dan Hernacki (2003) seseorang 

dengan gaya belajar kinestetik memiliki ciri-ciri : 

1) Berbicara dengan perlahan, menanggapi dengan fisik 

2) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

3) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

4) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

5) Belajar melalui manipulasi dan praktik 

6) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

7) Menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, banyak 

menggunakan isyarat tubuh 

8) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama 

9) Tidak dapat mengingat geografi, kecuali mereka memang 

pernah berada di tempat itu 

10) Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot mereka 

mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca 

11) Kemungkinan tulisannya jelek 

12) Ingin melakukan segala sesuatu, menyukai permainan yang 

menyibukan 

Dari ketiga tipe gaya belajar terlihat bahwa setiap gaya belajar 

memiliki ciri khas masing-masing. Siswa dalam belajarnya 

memungkinkan menggunakan ketiga jenis gaya belajar tersebut, namun 

kebanyakan siswa akan memiliki kecenderungan yang lebih pada salah 

satu jenis gaya belajar saja. 
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3. Tinjauan Materi 

Adapun materi yang digunakan pada penelitian ini adalah materi 

Sistem Persamaan Linear Dua Variabel kelas VIII semester 1. 

Kompetensi Dasar 

3.5 Menjelaskan sistem persamaan linear dua variabel dan 

penyelesaiannya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual 

Indikator 

3.5.1 Membuat model matematika dari masalah sehari-hari yang 

berkaitan dengan SPLDV 

3.5.2 Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan SPLDV 

B. Penelitian Relevan 

Badawi, dkk (2017) mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir 

aljabar sudah terlihat pada sebagian siswa kelas VIII. Siswa yang termasuk 

dalam kelompok tingkat tinggi mempunyai kemampuan generasional, 

transformasional, dan level-meta global yang cenderung tinggi. Sedangkan 

siswa dalam kelompok rendah mempunyai kemampuan transformasional 

yang cenderung rendah, kemampuan generasional yang rendah sampai 

sedang, dan kemampuan level-meta global yang rendah sampai sedang. 

Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

peneliti adalah mendeskripsikan kemampuan berpikir aljabar siswa. Namun 

terdapat perbedaan, penelitian yang dilakukan Bandhawi mengambil subjek 

penelitian berdasarkan hasil belajar sedangkan peneliti mengambil subjek 

berdasarkan gaya belajar. 

Deskripsi Kemampuan Berpikir..., Gita Hayu Ridaningrum, FKIP UMP 2018



15 
 

       
     

Ditinjau dari gender dan gaya kognitifnya, Faranita (2015) 

menyebutkan bahwa pencapaian aspek kemampuan berpikir aljabar siswa 

reflektif-impulsif laki-laki dan perempuan berbeda-beda. Siswa reflektif 

perempuan memiliki kemampuan yang baik dalam komponen generalisasi. 

Siswa reflektif laki-laki mempunyai kemampuan yang baik dalam komponen 

menyatakan kembali hubungan sistematis, sedangkan siswa impulsif laki-laki 

dan perempuan cenderung mempunyai kemampuan yang baik dalam 

komponen menemukan pola dan penalaran logis. Kesamaan penelitian 

tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

mendeskripsikan kemampuan berpikir aljabar. Namun terdapat perbedaan, 

penelitian yang dilakukan Faranita adalah analisis kemampuan berpikir 

aljabar ditinjau dari gaya kognitif dan gender, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan peneliti adalah deskripsi kemampuan berpikir aljabar ditinjau dari 

gaya belajar. 

Sedangkan Qur’aini (2015) menyebutkan bahwa kemampuan berpikir 

aljabar siswa kelompok tinggi adalah baik, kelompok sedang adalah cukup, 

dan kelompok rendah adalah kurang. Perbedaan penelitian tersebut dengan 

penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah,  a)fokus penelitian, Qur’aini 

fokus pada kemampuan berpikir aljabar siswa materi persamaan dan 

pertidaksamaan linear, sedangkan peneliti mengambil fokus penelitian pada 

materi sistem persamaan linear dua variabel, b)kategori subjek penelitian, 

Qur’aini meneliti dari hasil belajar siswa sedangkan peneliti meneliti dari 

gaya belajar siswa, c)indikator kemampuan, Qur’aini mengembangkan 
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indikator kemampuan menurut Kriegler, sedangkan peneliti mengembangkan 

indikator kemampuan menurut Kieran. 

C. Kerangka Pikir 

Berpikir aljabar merupakan jenis kemampuan berpikir matematis yang 

berkaitan dengan variabel. Berpikir aljabar melibatkan analisis yang berkaitan 

dengan variabel-variabel tertentu yang meliputi aktivitas generasional, 

transformasional, dan level meta global. Kemampuan berpikir aljabar tidak 

hanya menunjukkan kemampuan berhitung saja, namun juga kemampuan 

untuk membentuk suatu relasi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan 

baik dalam matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari. 

Kemampuan siswa untuk memahami atau menyerap informasi pasti 

berbeda-beda, hal ini disebabkan setiap siswa memiliki modalitas atau gaya 

belajar yang berbeda satu sama lain. Gaya belajar merupakan cara siswa 

dalam menyerap, memahami, dan mengolah informasi dalam suatu 

pembelajaran. Hal ini berarti antara gaya belajar dan berpikir aljabar memiliki 

keterkaitan karena salah satu faktor keberhasilan siswa dalam memahami 

masalah akan ditentukan dari bagaimana cara belajar siswa tersebut. Jadi 

memungkinkan siswa yang mempunyai gaya belajar yang berbeda akan 

memiliki kemampuan berpikir aljabar yang berbeda juga. 

Gaya belajar yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah gaya 

belajar ditinjau dari preferensi sensori, yaitu berdasarkan pada visual, 

auditori, dan kinestetik. Gaya belajar visual merupakan gaya belajar yang 

lebih banyak memanfaatkan indera penglihatan. Gaya belajar auditori 
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merupakan gaya belajar yang lebih banyak memanfaatkan indera 

pendengaran, sedangkan gaya belajar kinestetik merupakan gaya belajar yang 

lebih banyak memanfaatkan fisik (gerakan). Siswa dalam belajarnya 

memungkinkan menggunakan ketiga jenis gaya belajar tersebut, namun 

kebanyakan siswa akan memiliki kecendurungan yang lebih pada salah satu 

jenis gaya belajar saja. 

Berpikir aljabar merupakan proses pengolahan hal-hal yang berkaitan 

dengan variabel-variabel, dimana bentuk variabel-variabel tersebut mungkin 

akan lebih mudah untuk dilihat daripada didengarkan. Hal tersebut 

memungkinkan siswa dengan gaya belajar visual mampu mencapai 

kemampuan berpikir aljabar yang lebih baik dibandingkan dengan siswa 

dengan gaya belajar auditori. Namun siswa dengan gaya belajar kinestetik 

dimungkinkan akan mampu mencapai kemampuan aljabar yang lebih baik 

lagi dibandingkan dengan siswa dengan gaya belajar visual, karena siswa 

dengan gaya belajar kinestetik akan belajar dengan langsung mencobanya. 

Masing-masing gaya belajar memiliki cara-cara yang berbeda, hal tersebut 

menunjukkan bahwa terdapat keunikan tersendiri untuk ketiganya. 

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan 

kemampuan berpikir aljabar siswa ditinjau dari gaya belajar. 
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