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Abstrak 

       Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

sistem persamaan linier dua variabel ditijau dari gaya belajar siswa. Penelitian ini merupakan penelitian 

deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari satu orang siswa bergaya belajar visual, satu orang siswa 

bergaya belajar auditorial dan satu orang siswa bergaya belajar kinestetik. Instrumen pendukung yang 

digunakan adalah tes gaya belajar siswa, pedoman wawancara dan tugas penyelesaian masalah (TPM). Teknik 

pengumpulan data menggunakan teknik wawancara berbasis tugas penyelesaian masalah. Teknik analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan 

siswa dengan gaya belajar visual tidak mengalam kesulitan dalam memahami konsep. Dalam menyelesaikan 

masalah verbal, SV kesulitan dalam hal menyebutkan  maksud dari gambar tersebut dengan jelas. Dalam 

menerapkan prinsip SV kesulitan dalam operasi pengurangan, pembagian dan perkalaian pada bilangan bulat. 

Siswa dengan gaya belajar audiovisual dalam memahami konsep, SA tidak mengalami kesulitan apapun.  

Begitupun dalam menyelesaikan masalah verbal, SA juga tidak mengalami kesulitan. Dalam menerapkan 

prinsip SA kesulitan dalam pengoprasian pembagian dan perkalian pada bilangan bulat. Siswa dengan gaya 

belajar kinestetik, dalam memahami konsep SK tidak mengalami kesulitan. Begitupun dalam menyelesaikan 

masalah verbal SK tidak mengalami kesulitan. Sedangkan dalam menerapkan prinsip, SK mengalami kesulitann 

dalam pengoprasian pembagian, penjumlahan dan pembagian pada bilangan bulat. 

Kata Kunci : Gaya Belajar, Kesulitan, Penyelesaian Permasalahan SPLDV 

Abstract 

       This study aims to describe the analysis of students' difficulties in solving the problem of a two-

variable linear equation system in terms of student learning styles. This research is a qualitative 

descriptive study. The subjects of this study consisted of one student with visual learning style, one 

student with auditory learning style and one student with kinesthetic learning style. The supporting 

instruments used were student learning style tests, interview guidelines and problem solving tasks 

(TPM). The data collection technique used a problem-solving task-based interview technique. The 

data analysis technique uses data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. 

The results showed that students with visual learning styles had no difficulty in understanding 

concepts. In solving verbal problems, SV had difficulty in stating the meaning of the picture clearly. 

In applying the principle of SV difficulties in the operations of subtraction, division and 

multiplication on integers. Students with audiovisual learning style in understanding concepts, SA did 

not experience any difficulties. Likewise in solving verbal problems, SA also did not experience 

difficulties. In applying the SA principle, it is difficult to operate division and multiplication on 

integers. Students with kinesthetic learning styles, in understanding the concept of SK do not 

experience difficulties. Likewise in solving verbal problems SK did not experience difficulties. 

Meanwhile, in applying the principle, SK has difficulty in operating division, addition and division on 

integers. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan merupakan hal penting bagi peserta didik dalam mengembangkan kemampuan dan 

potensi diri dari mereka, sebab setiap perubahan zaman dan perubahan teknologi yang terjadi saat ini 

tidak dipungkiri pasti akan dirasakan dan dialami. Maka dalam hal ini, selain pemerintah, peserta 

didik, sekolah maupun lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat  memiliki peran penting untuk 

memajukan pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu upaya dalam mencapai tujuan pendidikan 

nasional, pemerintah telah mengadakan program untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) 

dan  kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satu program yang telah dilakukan pemerintah 

Indonesia adalah program wajib belajar 12 tahun. Program ini wajib dilakukan oleh semua warga 

negara Indonesia, mulai dari sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah 

menengah atas (SMA). Untuk melaksanakan program tersebut peserta didik harus menempuh semua 

mata pelajaran yang ada di sekolah.  

Salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari adalah mata pelajaran matematika. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang sekolah, baik tingkat 

sekolah dasar, menengah pertama maupun perguruan tinggi. Matematika juga dapat digunakan untuk 

menganalisa dan menyederhanakan sebagai problem (Jamal, 2014). 

Dalam proses pembelajaran di sekolah, mata pelajaran matematika menjadi salah satu sorotan. 

Hal ini dikarenakan banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

matematika. Secara lebih khusus siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal cerita.  

Sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV) adalah salah satu materi yang wajib dipelajari 

pada mata pelajaran matematika di kelas IX. Dalam materi sistem persamaan linier dua variabel 

biasanya soal yang muncul adalah soal dalam bentuk cerita. Berdasarkan wawancara dengan ibu 

Zahroh, S.Pd selaku guru mata pelajaran matematika di MTS AL-KHOIRIYAH, hasil ulangan pada 

materi sistem persamaan linier dua variabel menunjukkan bahwa 60% siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan minimal. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah dalam bentuk soal cerita pada materi sistem persamaan linier dua variabel. 

Gaya belajar merupakan cara yang dilakukan oleh siswa untuk menangkap stimulus atau 

informasi, cara mengingat, berpikir dan menyelesaikan soal. Gaya belajar erat kaitannya dengan mata 

pelajaran matematika, karena di dalam mata pelajaran matematika siswa dituntut untuk memproses 

informasi secara matematis. Gaya belajar memiliki peran penting dalam proses pembelajaran 

matematika, oleh karena itu gaya belajar siswa perlu dipertimbangkan dalam setiap proses 

pembelajaran, terutama dalam pembelajaran matematika.  

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian yang berjudul 

“ANALISIS KESULITAN SISWA MTS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH SISTEM 

PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL DITINJAU DARI GAYA BELAJAR SISWA”. 

     Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Mendiskripsikan kesulitan siswa MTS dengan 

gaya belajar visual dalam menyelesaikankan masalah sistem persamaan linier dua variabel. 2) 

Mendiskripsikan kesulitan siswa MTS dengan gaya belajar auditorial dalam menyelesaikan masalah 

sistem persamaan linier dua variabel. 3) Mendiskripsikan kesulitan siswa MTS dengan gaya belajar 

kinestetik dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua variabel 

KAJIAN PUSTAKA 

      Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis adalah penyelidikan terhadap suatu 

peristiwa (karangan, perbuatan,dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya dsb) (KBBI, 2008: 60). Analisis merupakan menyelidiki proses suatu keadaan yang 

terjadi pada seseorang. Kesulitan menurut Basiran (2012:3) merupakan terjemahan dari istilah bahasa 

inggris, “Diasability” artinya ketidakmampuan Kesulitan merupakan hambatan atau kesukaran yang 

dialami oleh seseorang. Kesulitan-kesulitan belajar matematika dapat dilihat dari penguasaan tiga 

elemen dalam pelajaran matematika menurut Lerner (dalamm NI Nyim, 2015) yaitu: (1) konsep 

dengan indikator kesulitan dalam menentukan rumus untuk menyelesaikan suatu masalah atau peserta 

didik dalam menggunakan teorema atau rumus tidak sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya 

rumus tersebut atau tidak menuliskan teorema, (2) keterampilan dengan indikator-indikator peserta 



didik kesulitan menggunakan operasi dasar dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, 

perhitungan akar dan kuadrat, (3) pemecahan masalah dengan indikator siswa tidak dapat melanjutkan 

peerjaannya dengan menyelesaikan soal. Analisis kesulitan siswa merupakan menyelidiki hambatan 

atau kesulitan siswa dalam memahami konsep, menyelesaikan masalah verbal, dan menerapkan 

prinsip. Penyelesaian masalah merupakan menyelidiki hambatan atau kesulitan  siswa dalam 

memahami konsep, menyelesaikan masakah verbal, dan menerapkan prinsip dalam menyelesaikan 

masalah. Menurut Sugiyono (2017:206) masalah merupakan penyimpangan antara yang seharusnya 

dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan praktek, antara aturan dengan pelaksanaan, 

antara rencana dengan pelaksana. Masalah adalah soal yang harus diselesaikan dengan lebih dari satu 

prosedur rutin yang telah diketahui siswa untuk menyelesaikannya.       Polya (dalam Soedjaji, 1996) 

membedakan masalah dalam matematika dibedakan menjadi dua yaitu: Masalah untuk menentukan 

dan Masalah untuk membuktikan. Sedangkan Soedjaji (2000) juga membedakan masalah menjadi dua 

macam yaitu: Masalah matematika yang konvergen dan Masalah matematika divergen. Warli (2013) 

menegaskan bahwa penyelesaian masalah merupakan suatu proses dalam menyelesaikan kesulitan 

yang dialami demi mencapai suatu tujuan yang diharapkan baik itu berupa jawaban tertulis maupun 

lisan. Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian masalah merupakan menyelidiki 

hambatan atau kesulitan  siswa dalam memahami konsep, menyelesaikan masalah verbal, dan 

menerapkan prinsip dalam menyelesaikan masalah. Dari uraian diatas terkait dengan penjelasan 

ataupun pengertian dari analisis, kesulitan, analisis kesulitan, masalah, penyelesaian masalah. Maka 

diperoleh analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah dapat diartikan bahwa menyelidiki 

hambatan atau kesukaran  yang dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal dalam bentuk cerita 

yang proses penyelesaiannya lebih dari satu prosedur rutin untuk mendapatkan hasil penyelesaian soal 

tersebut. Untuk menciptakan suatu proses belajar mengajar yang baik, maka guru harus memahami 

gaya belajar setiap siswa agar proses pembelajaran di sekolah berjalan dengan lancar. Gaya belajar 

disebut juga dengan cara belajar yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Soleha, dkk (2019) menjelaskan 

bahwa gaya belajar merupakan cara yang konsisten yang dilaksanakan oleh siswa dalam menangkap 

stimulus atau informasi, cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal. Gaya belajar adalah cara 

siswa untuk menyerap suatu informasi pada suatu pembelajaran. Gaya belajar dibedakan menjadi 3 

yaitu: gaya belajar visual, gaya belajar auditorial dan gaya belajar kinestetik. 

Dalam penelitian ini indikator analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah diadopsi 

dari analisis kesulitan menurut cooney (dalam Sholekah, 2017) dibagi menjadi tiga, yaitu: kesulitan 

dalam memahami konsep, kesulitan menyelesaikan masalah verbal dan kesulitan dalam menerapkan 

prinsip.  

Tabel 2. 1 

Indikator Analisis Kesulitan dalam menyelesaikan masalah 

Indikator Deskriptor  

Kesulitan dalam 

memahami konsep 
• Kesulitan dalam menceritakan kembali 

maksud soal 

• Kesulitan dalam menyebutkan apa yang 

diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal 

Kesulitan dalam 

menyelesaikan 

masalah verbal 

• Kesulitan dalam menyebutkan kalimat soal 

kedalam kalimat matematika 

Kesulitan dalam 

menerapkan prinsip 

 

• Kesulitan dalam membuat langkah-langkah 

penyelesaian secara sistematis 

• Kesulitan dalam menentukan hasil 

penyelesaian 

 

 



METODE 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Karena penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linier dua 

variabel ditinjau dari gaya belajar siswa. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dalam bentuk 

tulisan atau lisan yang didapatkan dari subjek penelitian. Jadi tidak diperlukan angka-angka statistik. 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IX MTS AL-KHAIRIYAH. Pemilihan subjek dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara pemberian angket gaya belajar oleh peneliti. Subjek dalam 

penelitian terdiri dari 3 siswa yang berjenis kelamin sama. Penelitian ini dilaksanakan di MTS AL-

KHAIRIYAH Trogan pada kelas IX semester genap tahun ajaran 2021-2022.  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket gaya belajar siswa, 

tugas penyelesaian masalah (TPM) dan wawancara. Metode tes angket gaya belajar siswa  digunakan 

untuk pengumpulan data tentang gaya belajar siswa. Sedangkan tugas penyelesaian masalah dan 

wawancara digunakan untuk pengumpulan data tentang kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

sistem persamaan linier dua variabel (SPLDV).  

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data model Miles and 

Huberman (Sugiono, 2017) dimana tahapan analisis data, yaitu: 1) data reduction (reduksi data) 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya, 2) data display (penyajian data) membuat data terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami dan lebih mudah dalam merencanakan proses selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 3) conclusing drawing (Verifikasi) verifikasi/penarikan 

kesimpulan yang berupa analisis kesulitan siswa berdasarkan gaya belajar dalam menyelesaikan 

masalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV). 

HASIL 

Pemberian tes dilakukan dua kali untuk keperluan triangulasi data. Berdasarkan hasil tes gaya 

belajar diperoleh subjek yang terpilih :  

Tabel 4. 1 
 

Subjek Penelitian Berdasarkan Gaya Belajar Siswa 

 

No Nama Gaya Belajar Kode 

1 Nurul Aini Visual SV 

2 Nabila Kamelia Auditorial SA 

3 Roheratul Faiseh Kinestetik SK 

 

Berdasarkan tabel 4.2 tersebut, diperoleh bahwa Nurul Aini terpilih sebagai subjek visual, 

Nabila Kamelia terpilih sebagai subjek audiovisual dan Roheratul Faiseh terpilih sebagai subjek 

kinestetik. 

Berikut ini hasil penelitian yang telah dikumpulkan selama penelitian yaitu analisis kesulitan 

siswa MTS dalam menyelesaikan masalah Sistem Persamaan Linier Dua Variabel (SPLDV) ditinjau 

dari gaya belajar siswa. Hasil penelitian menunjukan berbagai kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal cerita pada materi Sistem Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV). 

Siswa dengan gaya belajar visual dalam memahami konsep, dengan kemampuannya melihat 

gambar pada soal SV membawa gambar tersebut ke dalam bentuk SPLDV dengan tepat. Dalam hal ini 

SV tidak mengalam kesulitan dalam memahami konsep. Dalam menyelesaikan masalah verbal, SV 

dengan kemampuannya melihat gambar SV menyebutkan nama-nama bangun datar pada soal, SV 

kesulitan dalam hal menyebutkan  maksud dari gambar tersebut dengan jelas. Dalam menerapkan 

prinsip SV kesulitan dalam operasi pengurangan, pembagian dan perkalaian pada bilangan bulat. 



Siswa dengan gaya belajar Audiovisual dalam memahami konsep, SA tidak mengalami kesulitan 

apapun.  Begitupun dalam menyelesaikan masalah verbal, SA juga tidak mengalami kesulitan.       

Dalam menerapkan prinsip SA kesulitan dalam pengoprasian pembagian dan perkalian pada bilangan 

bulat.Siswa dengan gaya belajar kinestetik, dalam memahami konsep SK tidak mengalami kesulitan. 

Begitupun dalam menyelesaikan masalah verbal SK tidak mengalami kesulitan. Sedangkan dalam 

menerapkan prinsip, SK mengalami kesulitann dalam pengoprasian pembagian, penjumlahan dan 

pembagian pada bilangan bulat.  

SIMPULAN 

       Siswa dengan gaya belajar visual dalam memahami konsep, dengan kemampuannya melihat 

gambar pada soal SV membawa gambar tersebut ke dalam bentuk SPLDV dengan tepat. Dalam hal ini 

SV tidak mengalam kesulitan dalam memahami konsep. Dalam menyelesaikan masalah verbal, SV 

dengan kemampuannya melihat gambar SV menyebutkan nama-nama bangun datar pada soal, SV 

kesulitan dalam hal menyebutkan  maksud dari gambar tersebut dengan jelas. Dalam menerapkan 

prinsip SV kesulitan dalam operasi pengurangan, pembagian dan perkalaian pada bilangan bulat.  

       Siswa dengan gaya belajar audiovisual dalam memahami konsep, SA tidak mengalami kesulitan 

apapun.  Begitupun dalam menyelesaikan masalah verbal, SA juga tidak mengalami kesulitan.       

Dalam menerapkan prinsip SA kesulitan dalam pengoprasian pembagian dan perkalian pada bilangan 

bulat. 

   Siswa dengan gaya belajar kinestetik, dalam memahami konsep SK tidak mengalami kesulitan. 

Begitupun dalam menyelesaikan masalah verbal SK tidak mengalami kesulitan. Sedangkan dalam 

menerapkan prinsip, SK mengalami kesulitann dalam pengoprasian pembagian, penjumlahan dan 

pembagian pada bilangan bulat. 

       Siswa dengan gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik, ketiga subjek ini mengalami kesulitan 

yang sama yaitu dalam menrapkan prinsip. Yang meliputi pengoprasian bilangan bulat, yang terdiri 

dari penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. 

 

SARAN 

 

       Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang diperoleh maka saran yang disampaikan peneliti 

yaitu:  

1. Hasil penelitian menunjukkan terdapat persamaan dan perbedaan pada kesulitan siswa subjek 

SV, subjek SA, dan subjek SK dalam menyelesaikan masalah matematika. Untuk itu 

direkomendasikan kepada guru matematika supaya memperhatikan temuan tersebut sebagai 

bahan masukan untuk menyusun pembelajaran yang mengakomodasi perbedaan gaya belajar 

siswa tentunya akan berimplikasi pada semangat siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematika. 

2. Hasil penelitian ini tentunya dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk membuat    

penelitian yang lebih luas tentang analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

dengan karakteristik dan dengan materi yang berbeda.  
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