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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Deskripsi Teori 

2.1.1. Pembelajaran Matematika 

Matematika merupakan bidang ilmu yang berperan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika dapat membentuk 

dan meningkatkan kemampuan berpikir logis, analitis, sisteematis, kritis, dan 

kreatif (Patih dkk, 2020). Pembelajaran merupakan suatu proses tahap belajar 

siswa yang diperoleh dari pendidikan formal dan non formal. Pendidik harus 

dapat melakukan interaksi sebaik-baiknya dengan peserta didik dalam kegiatan 

pembelajaran agar materi yang disampaikan oleh pendidik dapat dipahami dan 

dimengerti oleh peserta didik (Santosa & Junita, 2020).  

Pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang 

dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat 

meningkatkan kemampuan siswa, dan meningkatkan kemampuan mengkontruksi 

pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 

materi matematika (Susanto, 2014). Pembelajaran matematika bertujuan agar 

siswa mempunyai kemampuan: 1) pemahaman terhadap konsep matematika, 

menjelaskan kaitan antar setiap konsep dan penerapan algoritma atau konsep 

secara fleksibel, tepat dan akurat dalam pemecahan masalah; 2) pemecahan 

masalah yang terdiri dari pemahaman terhadap masalah, merancang dan 

menyelesaikan model matematika, serta menafsirkan solusi yang didapat; 3) 

penalaran pada pola dan sifat manipulasi matematika dalam menyusun 
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generalisasi, penyusunan bukti, dan penjelasan terkait pertanyaan dan ide 

matematika; 4) penggunaan simbol, diagram tabel atau lainnya dalam 

menyampaikan gagasan untuk menjabarkan masalah atau kondisi yang 

ditemukan; 5) sikap yang menghargai manfaat matematika dalam setiap aspek 

kehidupan (Permata & Sandri, 2020)    

Pembelajaran matematika memiliki fungsi sebagai sarana untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, kreatif, dan bekerjasama yang 

diperlukan siswa dalam kehidupan yang semakin maju ini. Matematika perlu 

diberikan kepada semua siswa untuk membekali siswa agar dapat berpikir logis, 

analitis, sistematis, kritis dan kreatif serta bekerjasama yang tercantum dalam 

standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata pelajaran 

matematika (Sariningsih & Kadarisma, 2016). Pembelajaran matematika menurut  

Nugraha, dkk, (2018) harus mencakup tiga ranah hasil belajar yaitu kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Matematika tidak hanya belajar mengenai proses 

kognitif saja namun dapat menata kemampuan berpikir para siswa untuk mampu 

memecahkan masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari dengan 

menggunakan pendekatan matematika. Hal ini merupakan ranah yang perlu 

dicapai dan menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian hasil belajar. 

2.1.2. Kesulitan Belajar Matematika 

Banyak siswa yang merasa kesulitan dalam mata pelajaran matematika 

tetapi pandai pada pelajaran yang lain. Siswa menganggap bahwa matematika 

sulit untuk dipelajari. Dengan adanya anggapan tersebut, maka siswa seringkali 

mengalami kesulitan yang dapat menimbulkan kesalahan ketika menyelesaikan  



11 

 

soal matematika (Saputri, 2018). Fenomena di lapangan juga menunjukan bahwa 

matematika merupakan salah satu pelajaran yang paling dihindari siswa. 

Meskipun waktu pembelajaran dikelas matematika memiliki waktu yang lebih 

lama dibandingkan dengan mata pelajaran yang lain, itu semua belum cukup 

untuk menyelesaikan kesulitan belajar matematika siswa yang menyebabkan hasil 

belajar siswa yang rendah (Sarlina & Alyani, 2021). 

Kesulitan belajar adalah suatu gangguan atau masalah dalam satu atau 

lebih dari proses psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan 

bahasa atau ujaran tulisan. Gangguan ini dalam bentuk menampakkan diri dalam 

bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, 

atau berhitung (Waskitoningtiyas, 2018). Masalah kesulitan dalam belajar 

merupakan masalah umum yang dapat terjadi di dalam kegiatan pembelajaran 

yang dalam hal ini dapat diartikan sebagai kesukaran siswa dalam menerima atau 

menyerap pelajaran di sekolah (Sofyan, 2019).  

Guru adalah orang yang paling bertanggung jawab dari hasil prestasi 

belajar siswa yang rendah. Hasil prestasi yang rendah disekolah berarti ada 

indikasi bahwa adanya kesulitan atau kendala yang dialami siswa sehingga 

mengakibatkan rendahnya hasil belajar siswa, dan guru harus mencarikan 

pemecahan masalahnya (Sudiana, dkk, 2019). Kesulitan belajar matematika 

berkaitan dengan konsep, prinsip,  penggunaaan simbol, lemah dalam 

perhitungan, dan memahami bahasa matematika (Wati & Saragih, 2018).  

Kesulitan dan kendala yag dialami siswa dalam belajar matematika 

disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor 
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internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa yang dipengaruhi oleh 

siswa itu sendiri, misalnya kesehatan, bakat, minat, motivasi, kesiapan belajar, 

gaya belajar, intelegensi dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternal adalah 

faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya dari lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat (Susanti, dkk, 2020). 

Adapun faktor yang menyebabkan kesulitan belajar menurut Utami 

(2019) adalah sebagai berikut: 

1. Faktor Internal 

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri, 

beberapa indikatornya sebagai berikut: 

a) Tingkat IQ dari siswa 

Tingkat IQ siswa menjadi indikator kesulitan belajar karna setiap siswa 

memiliki perbedaan. Oleh karena itu siswa terkadang tertinggal dalam 

pemahaman pembelajaran yang menyebabkan rendahnya prestasi belajar siswa. 

b) Sikap siswa dalam belajar 

Sikap belajar adalah kecenderungan siswa dalam melakukan atau tidak 

melakukan kegiatan belajar. Faktor ini adalah bagaimana siswa memandang 

proses pembelajaran ini, jika siswa memandang kegiatan belajar ini dengan baik 

maka pasti akan berdampak baik akan pengetahuan siswa. 

c) Motivasi belajar  

Motivasi berfungsi mengarahkan perbuatan siswa dalam belajar. Selain 

dukungan orang tua, dan guru, motivasi belajar sangat berpengaruh dalam proses 

pembelajaran. Ketika siswa memiliki motivasi belajar yang baik dalam dirinya, 
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pasti semangat dan minat belajar siswa akan baik serta akan berdampak baik 

terhadap hasil belajar siswa. 

d) Kesehatan tubuh  

Kesehatan tubuh merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam 

mengikuti kegiatan belajar. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, itu 

adalah bagaimana sangat berpengaruhnya kesehatan tubuh terhadap proses 

pembelajaran dan dapat menentukan hasil belajar siswa. 

2. Faktor Eksternal 

Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa. Adapun 

indikatornya sebagai berikut: 

a.) Variasi guru dalam mengajar 

Kurangnya variasi guru dalam mengajar mengakibatkan munculnya kesulitan 

siswa dalam belajar. Guru terlalu sering menggunakan variasi konvensional dalam 

mengajar, yang mengakibatkan kejenuhan dan kurangnya pemahan siswa dalam 

belajar. 

b.)  Penggunaan media pembelajaran 

Penggunaan media pembelajaran sangat membantu untuk menjelaskan materi. 

Media pembelajaran yang konkret penting dihadirkan dalam pembelajaran 

matematika, karna hampir semua bidang matematika saat ini sudah menggunakan 

media dan teknologi yang canggih, sehingga sangat mempengaruhi terhadap 

proses dan hasil belajar siswa. 
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c.)  Sarana dan prasarana di sekolah 

Sarana dan prasarana di sekolah sangat membantu dan mendukung proses 

pembelajaran matematika. Kenyamanan siswa dalam belajar di kelas sangat 

dipengaruhi oleh sarana dan prasarana. 

d.)  Lingkungan keluarga 

Lingkungan keluarga adalah pendidikan pertama bagi setiap anak. Keluarga 

sangat berpengaruh dalam proses belajar karena keluarga adalah tempat dimana 

anak mendapatkan ilmu dan pendidikan pertama. 

Menurut Abdurrahman (2012) kesulitan dikategorikan dalam 3 jenis, 

yaitu: a) kesulitan dalam mempelajari konsep (kesulitan dalam mempelajari 

konsep dalam satu materi), b) kesulitan dalam menerapkan prinsip (kesulitan 

dalam menerapkan konsep yang artinya kesulitan dalam mengaitkan konsep antar 

materi), c) kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika (kesulitan dalam 

menyelesaikan soal- soal yang berhubungan dengan masalah matematika). 

Adapun aspek-aspek dalam kesulitan belajar matematika menurut 

Jamaris (2014) adalah sebagai berikut: 

1). Kelemahan dalam berhitung seperti banyaknya siswa yang memiliki 

pemahaman yang baik tentang berbagai konsep matematika, tetapi hal ini tidak 

selalu sama dengan kemampuannya dalam berhitung. Siswa tersebut melakukan 

kesalahan karena mereka salah membaca simbol-simbol matematika dan 

mengoperasikan angka secara tidak benar. 
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2). Kesulitan dalam mentransfer pengetahuan. seperti  kesulitan yang dialami oleh 

siswa yang berkesulitan matematika adalah tidak mampu menghubungkan 

konsep-konsep matematika dengan kenyataan yang ada. 

3). Pemahaman matematika yang masih kurang seperti sebagian siswa mengalami 

kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan yang bermakna matematika. 

Contohnya yang terjadi dalam memecahkan masalah hitungan soal yang disajikan 

dalam bentuk cerita. 

4). Kesulitan dalam persepsi visual seperti siswa yang mengalami masalah 

persepsi visual akan mengalami kesulitan dalam memvisualisasikan konsep-

konsep matematika. Sebagian konsep matematika membutuhkan kemampuan 

dalam menggabungkan kemampuan berpikir abstrak dengan kemampuan persepsi 

visual.  

Adapun aspek dan indikator dari kesulitan belajar matematika menurut   

Jamaris (2014) dapat dilihat pada tabel 2.1: 

Tabel 2.1 Aspek Dan Indikator Kesulitan Belajar 

Aspek Indikator 

Kelemahan dalam berhitung 

1. Tidak mampu mengoperasikan 

angka secara benar 

2. Gangguan mengenal dan memahami 

simbol-simbol matematika 

Kesalahan dalam persepsi visual 

1. Diskriminasi 

2. Kesulitan memahami konsep Spatial 

(keruangan) 

Kesulitan dalam mentransfer 

pengetahuan 

Tidak mampu menghubungkan 

konsep-konsep matematika dengan 

kenyataan yang ada 
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2.1.3. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah kombinasi dalam berbagai macam cara dari 

bagaimana seseorang mengetahui, dan kemudian mengolah serta mengatur 

informasi (Khoeron, dkk, 2018). Gaya belajar merupakan sebuah pendekatan 

yang menjelaskan mengenai bagaimana individu belajar atau cara yang ditempuh 

oleh masing-masing orang untuk berkonsentrasi pada proses, dan menguasai 

informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda (Ghufron, 2013). 

Menurut Daik, dkk (2020) juga mengemukakan gaya belajar siswa 

adalah salah satu karakteristik belajar yang berkaitan dengan menyerap, 

mengolah, dan menyampaikan informasi. Secara umum gaya belajar dipahami 

sebagai cara yang disukai oleh peserta didik dalam menyerap, mengolah, 

mengatur, memahami, mengingat informasi yang diperoleh serta memecahkan 

permasalahan yang ia hadapi dalam aktivitas belajar dengan berinteraksi dan 

merespon lingkungan belajarnya.  

Pada awal pengalaman belajar langkah pertama yang perlu dilakukan 

adalah mengenali modalitas kita, yaitu bagaimana menyerap informasi dengan 

mudah. Apakah modalitas kita adalah visual, yaitu belajar melalui apa yang 

dilihat; apakah auditori yaitu belajar melalui apa yang didengar; ataukah 

kinestetik yaitu belajar dengan melalui gerak dan sentuhan. Hal tersebut sesuai 

dengan pengertian gaya belajar yang merupakan cara yang digunakan dalam 

menyampaikan dan menerima informasi agar dapat diterima dengan baik oleh 

siswa (Chatib & M, 2016). Pengetahuan tentang gaya belajar siswa merupakan 
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suatu hal yang penting, baik oleh siswa itu sendiri maupun bagi guru. Seorang 

siswa bisa lebih memaksimalkan kemampuannya dalam belajar guna 

meningkatkan prestasinya. Sementara bagi guru, dengan adanya pengetahuan 

tersebut akan membantu seorang guru dalam memilih metode pembelajaran yang 

sesuai dengan minat siswa, dapat menciptakan gaya belajar yang menyenangkan 

bagi siswa, menimbulkan motivasi belajar dan mengurangi konflik yang timbul 

sebagai akibat dari belajar yang akhirnya akan berdampak baik bagi 

pembelajaran dan hasil belajar siswa (Daik, dkk, 2020). 

Terdapat sekian banyak gaya belajar yang diciptakan oleh para ahli. 

Namun, para ahli dibidang ini telah menyepakati adanya tiga gaya belajar yang 

umum atau yang lazim dimiliki setiap orang. Ketiga gaya belajar tersebut yaitu 

gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik (Suyadi, 

2015). Berikut adalah penjelasan tiga gaya belajar tersebut. 

1. Gaya Belajar Visual 

Gaya belajar visual merupakan salah satu karakteristik belajar yang 

berkaitan dengan menyerap, mengolah, dan menyampaikan informasi. Gaya 

belajar merupakan modalitas belajar yang sangat penting. Informasi terkait 

karakteristik gaya belajar siswa sangat penting bagi guru untuk meningkatkan 

kualitas pembelajarannya. Siswa juga akan lebih mudah memotivasi dirinya 

dalam pembelajaran (Daik, dkk, 2020). Bagi siswa yang bergaya belajar visual, 

yang memegang peranan penting adalah mata/penglihatan. Dalam hal ini metode 

pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak dititikberatkan pada 

media atau alat peraga. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat 
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bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. 

Didalam kelas anak dengan gaya belajar visual lebih suka mencatat sampai 

detail-detailnya untuk mendapatkan informasi. Jadi, gaya belajar visual adalah 

gaya belajar dengan cara melihat, mengamati, memandang, dan sejenisnya 

(Erawati & Purwati, 2020). 

Sedangkan menurut Rusman (2017), gaya belajar visual adalah gaya 

belajar di mana gagasan, konsep, data, dan informasi lainnya dikemas dalam 

bentuk gambar. Siswa yang memiliki tipe belajar visual memiliki interest yang 

tinggi ketika diperlihatkan ide, peta, plot, dan ilustrasi visual lainnya. Gaya 

belajar visual seperti ini menjelaskan bahwa kita harus melihat dulu buktinya 

untuk kemudian bisa mempercayainya karena gaya belajar ini sangat bergantung 

visualitas. 

Seseorang yang memiliki gaya belajar visual lebih paham tentang sesuatu 

hal jika membaca atau melihat ilustrasi atau gambar (Widiasworo, 2017). Secara 

umum anak-anak visual selalu bermain melalui hubungan visual. Jika 

mengangkat telepon, misalnya, tangan anak visual tidak bisa diam. Mereka 

cenderung membuat coretan-coretan dan bicaranya relatif cepat. Pembelajar 

visual akan menikmati bekerja dengan gambar, poster, video klip pendek, dan 

aktivitas fisik (William & Cliffe, 2014). Adapun ciri-ciri siswa yang mempunyai 

gaya belajar visual menurut De Porter dan Hernacke dalam Wahyuni (2017) 

adalah: 1) teratur dan rapi; 2) berbicara dengan cepat; 3) tidak terganggu oleh 

kerusuhan; 4) lebih mudah mengingat yang dilihat daripada yang didengar; 5) 

lebih menyukai membaca daripada dibacakan; 6) mampu membaca dengan cepat; 
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7) mengetahui apa yang mau dikatakan, tetapi kadang-kadang susah menemukan 

kata-kata yang cocok; 8) lebih cenderung menyukai lukisan; 9) lebih mudah 

mengingat petunjuk secara lisan; 10) teliti dan detail. 

Bagi orang yang memiliki gaya belajar ini, mata adalah alat yang paling 

peka untuk menangkap setiap gejala atau stimulus (rangsangan) belajar (Erawati 

& Putri, 2019). Berdasarkan ciri-ciri diatas tadi, guru dapat menggunakan strategi 

belajar untuk mempermudah proses belajar visual sebagai berikut : 

1. Memberikan pelajaran dengan menggunakan berbagai cara untuk memberikan 

informasi serta materi pembelajaran. Metode itu berupa film, slide, catatan, 

gambar ilustrasi, kartu gambar dan coretan-coretan, dengan warna -warna 

yang indah yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu pemberitahuan 

dengan cara bertahap. 

2. Mendorong peserta didik untuk memakai lambang atau warna dalam 

menguatkan konsepnya. Hal tersebut dianggap sangat berguna karena siswa 

lebih mengandalkan penglihatannya dalam proses pembelajaran. 

3. Menggunakan kunci jawaban yang telah diberikan kepada siswa dan 

selanjutnya siswa mengartikannya dengan menggunakan kata-kata sendiri 

yang mudah dipahami. 

4. Menggunakan grafik, tabel, serta gambar berwarna sebagai media dalam 

belajar, agar siswa bisa lebih cepat paham akan materi yang disampaikan guru. 

5. Gunakan setiap tulisan, gambar serta barang yang ada dalam kelas sebagai 

media dalam belajar. 
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Dapat disimpulkan bahwa gaya belajar visual adalah gaya belajar yang 

berfokus pada penglihatan, tipe ini perlu melihat secara visual untuk lebih mudah 

mengerti dan memahami (Dayanti, 2021). 

2. Gaya Belajar Auditori 

Gaya belajar auditori merupakan jenis gaya belajar yang sangat 

bergantung pada panca indera pendengaran (Erawati & Purwati, 2020). Suatu 

gaya belajar dimana siswa belajar melalui mendengarkan. Seorang siswa yang 

menggunakan gaya belajar auditori, akan cenderung lebih mudah menangkap 

suatu materi dengan bantuan indera pendengarannya. Anak auditori dapat belajar 

lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru 

katakan. Anak auditori juga dapat mencerna makna yang disampaikan melalui 

tone suara, kecepatan berbicara dan hal-hal auditori lainnya. Anak-anak seperti ini 

biasanya dapat menghafal lebih cepat dengan membaca teks dengan keras dan 

mendengarkan lagu (Dayanti, 2021). 

Siswa yang memiliki gaya belajar auditori akan mengandalkan 

kesuksesan dalam belajarnya melalui telinga (alat pendengarnya) (Rusman, 2017). 

Mereka akan menghargai penjelasan melalui verbal, diskusi, dan mendengarkan 

instruksi (William & Cliffe, 2014). Ciri-Ciri individu yang memiliki tipe gaya 

belajar audiotorial yaitu: 1) Saat bekerja sering berbicara pada diri sendiri; 2) 

Mudah terganggu oleh keributan atau hiruk pikuk disekitarnya; 3) Sering 

menggerakkan bibir dan mengucapkan tulisan dibuku ketika membaca; 4) Senang 

membaca dengan keras dan mendengarkan sesuatu; 5) Dapat mengulangi kembali 

dan menirukan nada, birama, dan warna suara dengan mudah; 6) Merasa kesulitan 
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untuk menulis tetapi mudah dalam bercerita; 7) Pembicara yang fasih dan handal 

dalam aksi panggung, lebih suka musik daripada seni yang lainnya; 8) Lebih 

mudah belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan 

daripada yang dilihat; 9) Suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu 

dengan panjang lebar secara lengkap; 10) Lebih pandai mengeja dengan keras dari 

pada menuliskannya (Erawati & Putri, 2019). 

3. Gaya Belajar Kinestetik 

Pengetahuan tentang gaya belajar siswa merupakan suatu hal yang 

penting, baik oleh siswa itu sendiri maupun bagi guru. Seorang siswa bisa lebih 

memaksimalkan kemampuannya dalam belajar guna meningkatkan prestasinya. 

Sementara bagi guru, dengan adanya pengetahuan tersebut akan membantu 

seorang guru dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai dengan minat 

siswa, dapat menciptakan gaya belajar yang menyenangkan bagi siswa, 

menimbulkan motivasi belajar dan mengurangi konflik yang timbul sebagai akibat 

dari belajar (Daik, dkk, 2020). 

Gaya belajar kinestik adalah gaya belajar yang mengandalkan aktivitas 

belajarnya kepada gerakan seperti bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak 

seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk 

beraktivitas dan eksplorasi sangatlah kuat (Dayanti, 2021). Anak-anak kinestetik 

biasanya sangat sulit untuk diajak duduk manis dikelas bersama teman-temannya. 

Dalam berkomunikasi anak kinestetik banyak menggunakan kata-kata fisik, 

seperti pengalaman, praktik, kerjakan, dan lain-lain. Contohnya: “Saya ingin tahu 

bagaimana rasanya menangkap bola” (Suyadi, 2015). Mereka akan menikmati 
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aktivitas fisik, mungkin mereka akan menjadi siswa yang gelisah saat melalui 

tugas, atau demonstrasi, karena mereka hanya inging melakukan (William & 

Cliffe, 2014). Adapun ciri-ciri individu yang memiliki tipe gaya belajar kinestetik 

yaitu: 1.) Berbicara dengan perlahan, 2.) Menyentuh untuk mendapatkan perhatian 

3.) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang, 4.) Selalu berorientasi dengan 

fisik dan banyak bergerak, 5.) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat, 6.) 

Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca, 7.) Banyak menggunakan 

isyarat tubuh, 8.) Tidak dapat duduk diam untuk waktu lama, 9.) Memungkinkan 

tulisannya jelek, 10.) Ingin melakukan segala sesuatu, 11.) Menyukai permainan 

yang menyibukkan (Wahyuni, 2017). 

Adapun indikator gaya belajar menurut De Poreter dalam Damayanti 

(2017) dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 2.2 Indikator Gaya Belajar 

Gaya Belajar Indikator 

Visual 

1. Belajar dengan cara visual 

2. Mengingat apa yang dilihat dari pada apa yang di 

dengar 

3. Rapi dan teratur 

4. Tidak terganggu dengan keributan 

5. Sulit menerima intruksi verbal 

Auditori 

1. Belajar dengan cara mendengar 

2. Baik dalam aktivitas lisan 

3. Memiliki kepekaan terhadap musik 

4. Mudah terganggu dengan keributan 

5. Lemah dalam aktivitas visual 
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Kinestetik 

1. Belajar dengan aktivitas fisik 

2. Peka terhadap ekspresi dan bahasa tubuh 

3. Berorientasi terhadap fisik dan banyak bergerak 

4. Suka coba-coba dan kurang rapi 

5. Menyukai kerja kelompok dan praktik 

2.2  Materi Pembelajaran 

1. Pengertian Teorema Pythagoras 

Teorema Pythagoras atau sering disebut dalil pythagoras menurut 

Suryadi adalah sebuah teorema yang menunjukan hubungan antara sisi pada 

segitiga siku-siku. Menurut konsep ini, kuadrat sisi miring segitiga siku-siku 

merupakan jumlah kuadrat kedua sisi lainnya, dan teorema ini hanya berlaku 

pada segitiga siku-siku, Suryadi (Guntoro, 2016). 

2. Rumus Teorema Pythagoras 

Untuk menentukan teorema pythagoras dapat digunakan gambar 

dibawah:  

 

gambar 2.1.segitiga siku-siku dalam persegi 

Persegi dengan panjang sisi       dibuat empat segitiga siku-siku yang 

identik seperti terlihat pada gambar diatas.  

Luas daerah persegi luar    luas segitiga + luas persegi dalam 
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Dengan menjabarkan luas persegi, diperoleh: 

Luas persegi = luas daerah persegi luar 

Sisi   sisi = 4   luas segitiga + luas persegi dalam 

              (
 

 
  )     

                   

                    (Teorema Pythagoras) 

Dari persamaan diatas, diperoleh hubungan antara a, b, dan c yang 

merupakan sisi-sisi segitiga yang dituangkan dalam suatu teorema, yang dikenal 

sebagai Teorema Pythagoras. 

Teorema pythagoras menyatakan hubungan antara panjang setiap sisi 

sebuah segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC dengan segitiga 

siku-siku di C berikut ini.   

 

 

 

  

gambar 2.2.segitiga siku-siku 

Penggunaan teorema pythagoras meliputi perhitungan panjang sisi 

segitiga siku-siku, perhitungan jarak antara dua titik, perhitungan perbandingan 

sisi-sisi segitiga siku-siku untuk sudut istimewa, dan penyelesaian persoalan 

pada bangun datar dan bangun ruang (Sukino & Simangunsong, 2006). 

 

 

c 
a 

b 

B 

A C 

𝑐  𝑎  𝑏    

𝑏  𝑐 − 𝑎    

𝑎  𝑐 − 𝑏    𝑐  𝐻𝑦𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑢𝑠𝑎  
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2.3  Penelitian Relevan Sebelumnya 

Adapun penelitian yang relevan adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti, dkk (2020) dengan judul Analisis  

Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas X SMAN 1 Tengaran Ditinjau 

dari Gaya Belajarnya.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui kesulitan belajar 

matematika siswa kelas X SMA N 1 Tengaran dari gaya belajarnya. Subjek 

penelitian ini adalah siswa kelas X SMA N 1 Tengaran yang berjumlah 10 

siswa. Penelitian ini dilakukan dari hasil angket kesulitan belajar dan gaya 

belajar siswa, serta wawancara secara langsung tentang kesulitan belajar dari 

masing-masing siswa. Hasil analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

gaya belajar ada 3, yaitu gaya belajar auditori, visual dan kinestetik. Setiap 

siswa memiliki gaya yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran akan 

tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu dapat paham, mengerti serta dapat 

mengimplementasikannya pada suatu persoalan ataupun kehidupan. Hasil 

menunjukkan bahwa terdapat 3 siswa dengan gaya belajar auditori, 3 siswa 

dengan gaya belajar kinestetik serta 4 siswa dengan gaya belajar visual. 

Sementara kesulitan belajar yang di alami siswa juga bermacam-macam 

dilihat dari gaya belajarnya. Siswa dengan gaya belajar auditori memiliki 

kesulitan dalam menerima materi dengan proporsi dan penjelasan ataupun 

diskusi rendah. Siswa dengan gaya belajar kinestetik memiliki kesulitan 

dalam memahami tulisan atau gambar serta kurangnya latihan soal yang 
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diberikan. Sementara siswa dengan gaya belajar visual memiliki kesulitan 

dalam memahami materi yang tingkat visualitasnya rendah. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Susanti dkk, dan yang peneliti 

lakukan adalah tempat penelitian yang berbeda. Dimana penelitian Susanti 

dilakukan di Tengaran, sedangkan peneliti ini dilakukan di Kecamatan 

Meluhu kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara. Kemudian jenjang 

pendidikan yang diteliti oleh Susanti dkk adalah SMA, sedangkan yang 

peneliti lakukan di MTs. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Soleha, Rasiman, & Purwosetiyono (2019) 

dengan judul Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah 

Matematika Ditinjau Dari Gaya Belajar Siswa SMK. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika 

ditinjau dari gaya belajarnya yaitu gaya belajar visual, auditorial dan 

kinestetik. Penelitian ini merupakan siswa SMK kelas XI di Semarang. 

Kemudian dipilih 6 siswa yang terdiri dari 2 siswa dengan gaya belajar visual, 

2 siswa dengan gaya auditorial, dan 2 siswa dengan gaya kinestetik. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah angket gaya belajar, tes pemecahan 

masalah dan wawancara untuk menganalisis kesulitan siswa. Teknik analisis 

data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan 

kesimpulan, dan menggunakan triangulasi teknik dan waktu. Hasil penelitian 

yaitu kesulitan yang dialami siswa dengan gaya belajar visual yaitu kesulitan 

dalam melakukan prosedur matematika yang benar karena tidak melakukan 

pemeriksaan kembali pada jawaban yang ditulis. Kesulitan yang dialami 
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siswa dengan gaya belajar auditorial yaitu kesulitan dalam menentukan 

strategi karena tidak lengkap dalam menentukan pemecahan masalah, 

kesulitan dalam melakukan prosedur matematika yang benar karena tidak 

melakukan pemeriksaan kembali pada jawaban yang ditulis. Kesulitan yang 

dialami siswa dengan gaya belajar kinestetik yaitu kesulitan dalam 

memahami masalah karena tidak menuliskan hal yang ditanyakan dalam soal, 

kesulitan dalam melakukan prosedur matematika yang benar karena tidak 

melakukan pemeriksaan kembali pada jawaban yang ditulis. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Soleha, dkk adalah tempat dan 

jenjang pendidikan. Dimana penelitian tersebut dilakukan di Semarang, dan 

jenjang yang di teliti adalah SMA. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti dilakukan di kecamatan Konawe kabupaten Konawe, kemudian 

jenjang pendidikan yang di lakukan adalah  pada MTs. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Sulistiyaningsih (2020) dengan 

judul Analisis Kesulitan Belajar Matematika Dalam Pembelajaran Daring 

Berbantuan Microsoft Teams Kelas XI SMA Negeri Semarang. Penelitian ini 

memiliki tujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar matematika 

dalam pembelajaran daring pada siswa kelas XI MIPA 7 di SMA Negeri 9 

Semarang. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh siswa kela XI SMA 

Negeri 9 Semarang. Sampel pada penelitian ini adalah 36 siswa dari kelas XI 

MIPA 7. Data-data diambil melalui angket yang telah disebarkan kepada 

siswa. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa siswa menghadapi beberapa 

kesulitan yang dihadapi. Kesulitan-kesulitan ini dibagi kedalam beberapa 
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indikator antara lain kendala teknis yang mempengaruhi signal, 

ketidakmampuan dalam pembelajaran online, interaksi selama proses 

pembelajaran, dan tugas dan bahan ajar dalam pembelajaran online. Adapun 

perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Nabila & Sulistiyaningsih memiliki 

variabel Y yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, 

kemudian tempat dilakukan penelitian dilakukan di kelas XI SMA. 

Sedangkan peneliti melakukan di Konawe, Sulawesi Tenggara dan jenjang 

pendidikan yang diteliti adalah MTs. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Putridayani & Chotimah (2020) dengan judul 

Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Pelajaran Matematika pada Materi 

Peluang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan belajar 

siswa pada mata pelajaran matematika khususnya materi peluang pada siswa 

kelas IX IPS SMA 1 Cipeundeuy. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa 

kesulitan siswa kelas IX IPS dalam pelajaran matematika pada materi peluang 

yaitu kurangnya pemahaman siswa dalam konsep materi peluang, kurang 

tepatnya penggunaan rumus dalam menyelesaikan setiap soal, siswa kurang 

memiliki rasa ingin tahu dan kemauan untuk mempelajari lebih dalam materi 

peluang, serta siswa lebih senang apabila guru menyelesaikan soal. Sehingga 

terbukti bahwa adanya kesulitan beajar matematika siswa kelas XI pada 

materi peluang  di SMAN 1 Cipeundeuy. Adapun perbedaan penelitian yang 

dilakukan oleh Putridayani & Chotimah adalah tempat penelitian dan jenjang 

pendidikan, dimana penelitian tersebut dilakukan di Cipendeuy Jawa Barat 

dan jenjang pendidikan yang di teliti adalah SMA. Sedangkan peneliti 
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melakukan di Konawe, Sulawesi Tenggara dan jenjang pendidikan yang di 

teliti adalah MTs. 

5. Penelitian ini dilakukan oleh Amalia & Unaenah (2018) dengan judul 

Analisis Kesulitan Belajar Matematika Pada Siswa Kelas III Sekolah Dasar. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan atau kendala siswa dalam 

belajar matematika dan faktor yang mempengaruhi sehingga  siswa kesulitan 

belajar matematika. Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan 

tentang kesulitan siswa dalam belajar matematika. Subjek penelitian ini 

adalah sepuluh siswa di kelas III SDN Kota Tangerang. Hasil penelitian ini 

menunjukkan kecenderungan kesulitan yang dialami siswa adalah kesulitan 

konsep, dimana siswa belum memahami sepenuhnya tentang konsep pecahan, 

siswa kesulitan menentukan bilangan pembilang maupun penyebut, terbalik 

dalam penulisan nilai pecahan, dan sulit membedakan simbol lebih dari ">" 

dan kurang dari "<". Adapun faktor yang mempengaruhi siswa kesulitan 

dalam belajar matematika adalah sikap dan minat siswa yang rendah, di mana 

siswa tidak menyukai pelajaran matematika yang membuat siswa menjadi 

tidak memperhatikan guru saat pelajaran matematika berlangsung sehingga 

siswa merasa tidak semangat saat pelajaran matematika. Adapun perbedaan 

penelitian yang dilakukan oleh Amalia & Unaenah adalah variabel yang 

diteliti hanya analisis kesulitan belajar matematika. Sedangkan variabel yang 

akan diteliti oleh peneliti adalah analisis kesulitan belajar matematika ditinjau 

dari gaya belajar. Kemudian jenjang pendidikan yang diteliti oleh Amalia & 

Unaenah adalah SD, sedangkan peniliti akan melakukan penelitian di MTs. 
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2.4  Kerangka Berpikir Peneliti 

Masih rendahnya hasil belajar matematika siswa, mengindikasikan 

bahwa masih banyaknya kesulitan yang dihadapi siswa dalam belajar matematika. 

Kesulitan belajar merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses 

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau ujaran 

tulisan. Gangguan ini menampakan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, 

berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung 

(Waskitoningtiyas, 2018). Kesulitan yang dialami siswa disebabkan oleh faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari siswa 

itu sendiri, misalnya motivasi belajar, gaya belajar, minat belajar, kesiapan belajar 

dan hal yang menyangkut dengan diri siswa itu sendiri. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa itu. Misalnya lingkungan, 

guru/tenaga pendidik, kurikulum, fasilitas belajar, media pembelajaran dan 

lainnya   

Dari kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa salah satunya ditinjau 

dari gaya belajar siswa. Gaya belajar merupakan cara yang dipilih seseorang untuk 

menggunakan kemampuannya (Erawati & Purwati, 2020). Gaya belajar ini 

merupakan salah satu kesulitan dalam suatu pembelajaran. Hal tersebut 

dikarenakan setiap siswa memiliki gaya belajar masing-masing yang 

mengaharuskan guru atau tenaga pendidik bisa memecahkan permaslahan 
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tersebut. Secara umum gaya belajar dibedakan menjadi tiga, yaitu gaya belajar 

visual, gaya belajar auditori, dan gaya belajar kinestetik.  

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menjelaskan terkait kesulitan 

siswa dalam belajar matematika. Peneliti ingin melihat bagaimana kesulitan siswa 

dalam belajar matematika yang ditinjau dari gaya belajarnya. Adapun gambaran 

kerangka pikir dapat dilihat pada gambar berikut:  

 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3. Kerangka Berfikir 
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