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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Konteks Penelitian 

Manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dikatakan 

makhluk hidup yang paling sempurna karena memiliki beragam kelebihan 

dibandingkan dari makhluk yang lainnya.1 Salah satu bentuk kelebihan yang 

dimiliki manusia yaitu akal pikiran yang berfungsi sebagai alat untuk berpikir. 

Tidak sedikit dari manusia kurang memanfaatkan kelebihan yang dimiliki. 

Akibatnya akal pikiran manusia akan kurang terlatih dan tidak berkembang 

dengan baik. Secara umum, berpikir adalah perkembangan idea dan konsep.2 

Biasanya kegiatan berpikir dimulai ketika muncul keraguan dan pertanyaan yang 

harus dijawab atau berhadapan dengan persoalan atau masalah yang memerlukan 

pemecahan.  

Persoalan pendidikan di Indonesia begitu komplek. Berbagai problematika 

muncul tidak hanya dalam permasalahan konsep pendidikan, peraturan, dan 

anggaran saja, namun persoalan pelaksanaan pendidikan seperti masalah dalam 

proses pembelajaran.
3
 Permasalahan pembelajaran tersebut tidak lepas dari 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah. Faktor utama yang menyebabkan 

rendahnya kemampuan pemecahan masalah matematika siswa, yaitu 

pembelajaran yang dilaksanakan selama ini belum mampu mengembangkan 

                                                           
1
 Fauzi and Monawati, Hubungan Antara Kecerdaan Logis Matematis Dan Kedisiplinan 

Belajar Siswa Kelas V SD Negeri 1 Pagar Air Kabupaten Aceh Besar, Dalam Jurnal Pesona Dasar 

6, No. 1 (2018): 55-62 
2
 M Walid, Manusia Dan Berpikir Kritis (Sebagai Pembuka Berpikir Filosofis), Dalam 

Jurnal Falasifa 1, No. 2 (2010): 93-103 
3
 Nurul Afifah, Problematika Pndidikan Di Indonesia (Telaah Dari Aspek 

Pembelajaran), Dalam Elementary 1, No. 1 (2015): 41-47 
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kemampuan siswa dalam hal mengkomunikasikan ide-ide matematika secara 

tepat, pemahaman konsep matematika, dan pemecahan masalah matematika.
4
  

Pemecahan masalah merupakan jantung pembelajaran dalam mengatasi 

permasalahan matematika. Pemecahan masalah merupakan pusat pembelajaran 

matematika.
5
 Pemecahan masalah sebagai suatu kesulitan guna mencapai suatu 

tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai.
6
 Sehingga diperlukan pendidik 

yang profesional dan memiliki keahlian dalam menguasai pemecahan masalah 

matematika, agar membantu siswa menjadi pemecah masalah yang lebih baik. 

Keberhasilan pemecahan masalah matematika siswa tidak terlepas dari 

karakteristik yang dimilikinya.
7
 Howard Gardner seorang profesor psikologi di 

Harvard University dalam teorinya tentang multiple intelligence (kecerdasan 

ganda) menyatakan bahwa kecerdasan manusia terdiri dari 8 jenis yaitu: (1) 

kecerdasan visual dan spasial; (2) kecerdasan musikal; (3) kecerdasan linguistik; 

(4) kecerdasan logis-matematis; (5) kecerdasan kinestetik; (6) kecerdasan inter-

personal; (7) kecerdasan intra-personal; dan (8) kecerdasan naturalis.8  

Dari beberapa macam kecerdasan tersebut, terdapat kecerdasan logis 

matematis. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan bernalar seseorang 

secara induktif dan deduktif, dan mampu menyelesaikan operasi-operasi 

matematis, menghitung, mengukur, serta ketajaman dalam membuat pola-pola 

                                                           
4
 Sarbiyono, Penerapan Pendekatan Matematika Realistik Terhadap Kemampuan 

Pemecahan Masalah Matematis Siswa, Dalam JRPM 1, No. 2 (2016): 163-173 
5
 Rany Widyastuti, Proses Berpikir Siswa Dalam Menyelesaikan Masalah Matematika 

Berdasarkan Teory Polya Ditinjau Dari Adversity Quotient Tipe Climber, Dalam Jurnal 

Pendidikan Matematika 6, No. 2 (2015): 183-194 
6
 G Polya, How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Metods (New Jersey: Pearson 

Education, Inc, 1985) 
7
Dwi Safitri Mujiani, Pengaruh Media Pebelajaran Dan Kecerdasan Logis Matematis 

Terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa, Dalam Jurnal Pendidikan Dasar 7, No. 2 (2016): 199-

209 
8
 Fauzi and Monawati, Hubungan Antara Kecerdaan Logis Matematis ..., hal. 57 



3 
 

dan hubungan-hubungan yang logis dengan menggunakan aturan logika deduktif.9 

Kecerdasan logis matematis sangat berperan bagi siswa dalam memahami 

pelajaran matematika yang bersifat abstrak. Namun kenyataannya, tidak semua 

siswa memiliki kecerdasan logis matematis tinggi.
10

 Oleh karenanya pendidik 

yang baik akan berusaha untuk mengakomodasi kebutuhan setiap siswa agar 

pembelajaran dapat mencapai tujuan yang diharapkan. 

Orang dengan kecerdasan logis matematis mempunyai kemampuan 

mengelola logika dan angka dengan aktivitas utama berpikir logis, berhitung, 

menyusun pola hubungan serta memecahkan masalah.
11

 Setiap individu 

memerlukan tenggang waktu yang berbeda dalam menyelesaikan masalah 

bergantung pada strategi dan motivasi yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah.
12

  Namun pada kenyataannya masih banyak siswa yang kemampuan 

dalam berhitung dan logikanya masih kurang baik. Hal tersebut terlihat ketika 

siswa diberikan soal-soal cerita yang perlu dianalisis terlebih dahulu. Mereka 

masih merasa kebingungan dan bahkan tidak dapat menjawab soal-soal tersebut 

dikarenakan mereka tidak dapat mengidentifikasi masalah-masalah dalam soal 

tersebut.  

Setiap siswa tentunya memiliki gaya belajar yang berbeda untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Pada dasarnya gaya belajar memiliki 3 

macam yaitu: (1) visual (visual learners), gaya belajar ini menitikberatkan pada 

ketajaman penglihatan; (2) auditori (auditory learners) gaya belajar ini 

                                                           
9
 Ibid. 

10
 Mujiani, Pengaruh Media Pebelajaran ..., hal. 201 

11
 Musdalifah Asis, Nurdin Arsyad, and Alimuddin, Profil Kemampuan Spasial Dalam 

Menyelesaikan Masalah Geometri Siswa Yang Memiliki Kecerdasan Logis Matematis Tinggi 

Ditinjau Dari Perbedaan Gender, Dalam Jurnal Daya Matematis 3, No.1 (2015): 78-87 
12

 Ristina Indrawati, Profil Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Gaya Belajar, 

Dalam Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika 3, No. 2 (2017): 91-100 

<http://jurnal.stkippgri-bkl.ac.id/index.php/APM/article/download/140/72> 
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mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami dan mengingatnya; (3) 

kinestetik (kinesthetic learners) pada gaya belajar ini, pembelajaran yang 

menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik.13 Hal tersebut membuktikan 

bahwa gaya belajar siswa baik visual, audio, maupun kinestetik ditentukan oleh 

kemampuan alat indera dalam menyerap informasi saat proses belajar.
14

 

Perbedaan gaya belajar menyebabkan perbedaan kemampuan siswa dalam 

mengolah dan memecahkan masalah.  

Pada awal pengenalan materi sistem persamaan linear tiga variabel 

(SPLTV), siswa sudah dikenalkan dengan materi sistem persamaan linear dua 

variabel (SPLDV). Di dalam menyelesaikan masalah materi sistem persamaan 

linear tiga variabel (SPLTV) dibutuhkan tingkat pemahaman yang tinggi. Siswa 

yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi cenderung dapat memahami suatu 

masalah dan menganalisa serta menyelesaikannya dengan tepat.
15

 Namun, 

kenyataannya banyak siswa memiliki tingkat pemahaman matematis yang masih 

cukup rendah. Siswa yang memiliki tingkat pemahaman yang rendah tersebut 

cenderung memiliki perilaku ingin cepat selesai dan menyerah pada saat 

dihadapkan oleh permasalahan seperti menyelesaikan soal-soal yang sulit.
16

 

Beberapa siswa ada yang sudah bisa memahami permasalahan yang 

berkaitan dengan materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) dan 

berhasil menyelesaikan permasalahan dengan tepat, namun juga terdapat siswa 

yang tidak berhasil menyelesaikan permasalahan tersebut dikarenakan mereka 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Nurul Quddusy dan Farida Mukti, Perbedaan Pengaruh Gaya Belajar Dan Kecerdasan 

Logis-Matematis Terhadap Hasil Belajar Peminatan Matematika Kelas X Mia Di SMA Negeri 1 

Ciseeng, Dalam Jurnal Teknologi Pendidikan 4, No. 2 (2015): 12-22 
15

 Huri Suhendri, Pengaruh Kecerdasan Matematis–Logis Dan Kemandirian Belajar 

Terhadap Hasil Belajar Matematika, Dalam Formatif 1, No. 1 (2011): 29-39 
16

 Supardi, Peran Kedisiplinan Belajar Dan Kecerdasan Matematis Logis Dalam 

Pembelajaran Matematika, Dalam Jurnal Formatif 4, No. 2 (2014): 80-88 
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masih bingung saat melakukan identifikasi soal yang diberikan. Maka dari itu 

kecerdasan logis matematis sangat erat kaitannya dengan matematika.
17

 Dengan 

kecerdasan logis matematis maka akan mempermudah siswa dalam memahami 

pelajaran matematika yang bersifat abstrak.
18

 Sehingga kecerdasan logis 

matematis akan membantu cara menyelesaikan masalah siswa pada materi sistem 

persamaan linear tiga variabel (SPLTV).  

Dalam materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) terdapat 

beragam soal-soal yang berbasis masalah kontekstual. Dengan adanya masalah 

kontekstual tersebut siswa secara bertahap dibimbing untuk menguasai konsep 

matematika. Siswa juga diharapkan dapat menggunakan daya nalarnya untuk 

memecahkan suatu masalah yang disajikan.
19

 Setiap siswa juga mempunyai gaya 

belajar yang berbeda-beda yaitu visual, audio, maupun kinestetik. Gaya belajar 

siswa tersebut terbentuk ditentukan oleh kemampuan alat indera dalam menyerap 

informasi saat proses belajar.
20

 Adanya perbedaan kecerdasan logis matematis dan 

perbedaan gaya belajar dapat memengaruhi siswa dalam menyelesaian masalah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kecerdasan logis 

matematis siswa sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Karena itu penulis ingin memperoleh informasi bagaimana kecerdasan logis 

matematis siswa dalam menyelesaikan masalah sesuai gaya belajar yang 

digunakan dengan judul “Kecerdasan Logis Matematis Siswa dalam 

Menyelesaikan Masalah Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

ditinjau dari Gaya Belajar Kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri”.  

                                                           
17

 Ibid. 
18

 Mujiani, Pengaruh Media Pebelajaran ..., hal. 201 
19

 Sarbiyono, Penerapan Pendekatan Matematika Realistik ..., hal. 164  
20

 Quddusy and Mukti, Perbedaan Pengaruh Gaya Belajar ..., hal. 12 
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B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka fokus dalam penelitian 

ini adalah “bagaimana kecerdaan logis matematis siswa ditinjau dari gaya belajar 

pada materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) kelas X-MIA 1 di 

SMA Negeri 1 Papar Kediri?” 

Untuk memperjelas fokus masalah yang diteleti, maka penelitian 

menemukan pertanyaan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya belajar visual 

dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) 

kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri? 

2. Bagaimana kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya belajar audio 

dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) 

kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri? 

3. Bagaimana kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya belajar kinestetik 

dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) 

kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mendeskripsikan kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya 

belajar visual dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga 

variabel (SPLTV) kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri. 

2. Untuk mendeskripsikan kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya 

belajar audio dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga 

variabel (SPLTV) kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri.  
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3. Untuk mendeskripsikan kecerdasan logis matematis siswa dengan gaya 

belajar kinestetik dalam menyelesaikan masalah sistem persamaan linear tiga 

variabel (SPLTV) kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri. 

 

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan berguna bagi para pembaca antara lain sebagai 

berikut: 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan kajian 

dalam pembangunan ilmu pengetahuan khususnya dipengetahuan matematika 

seperti sebagai berikut, 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah data tentang 

bagaimana kecerdasan logis matematis siswa sesuai gaya belajar (visual, 

audio, dan kinestetik) pada materi sistem persamaan linear tiga variabel 

(SPLTV). 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan sejumlah data tentang 

kecerdasan logis matematis siswa di SMA Negeri 1 Papar Kediri sesuai gaya 

belajar (visual, audio, dan kinestetik) pada materi sistem persamaan linear 

tiga variabel (SPLTV).  

c. Penelitian diharapkan dapat dijadikan panduan atau bahan perbandingan 

dalam rangka mengkaji inovasi baru dalam pembelajaran matematika 

2. Praktis  

a. Bagi Siswa 

Mengetahui tingkat kecerdasan logis matematis masing-masing, sehingga 

hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kecerdasan logis matematis 
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sesuai gaya belajar siswa untuk meningkatkan hasil belajar pada materi 

matematika terkhusus materi sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV) di 

SMA Negeri 1 Papar Kediri. 

b. Bagi Pengajar 

Mengetahui tingkat kecerdasan logis matematis siswa-siswanya, sehingga 

diharap mampu membuat perencanaan pembelajaran matematika yang lebih 

sesuai atau tepat. Serta sebagai bahan masukan, evaluasi, kinerja dalam 

melakukan kegiatan belajar mengajar dan memberi motivasi guna meningkatkan 

kualitas siswa SMA Negeri 1 Papar Kediri dalam memahami, menerima dan 

menyelesaikan soal matematika. 

c. Bagi Sekolah 

Mengetahui tingkat kecerdasan logis matematis siswanya dengan beragam 

gaya belajar yang dimiliki sehingga diharapkan mampu mengambil tindakan ke 

depan demi kemajuan bersama. 

d. Bagi Peneliti 

Kegunaan penelitian ini bagi penulis yaitu sebagai pengalaman dan 

pengetahuan baru yang dapat dijadikan sebagai acuan yang berguna dan penting 

sebagai calon tenaga pendidik.  

 

E. Penegasan Istilah 

Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi kalangan pembaca ketika 

mencermati judul “Kecerdasan Logis Matematis Siswa Dalam Menyelesaikan 

Masalah Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) Berdasarkan 

Gaya Belajar Kelas X-MIA 1 di SMA Negeri 1 Papar Kediri”, maka penegasan 

istilah yang dipandang sebagai kata kunci yaitu: 
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1. Secara Konseptual 

a. Kecerdasan Logis Matematis 

Beberapa simpulan pendapat mengenai kecerdasan logis matematis adalah 

kemampuan bernalar seseorang secara induktif dan deduktif dan mampu 

menyelesaikan operasi-operasi matematis, menghitung, mengukur, serta 

ketajaman dalam membuat pola-pola dan hubungan-hubungan yang logis dengan 

menggunakan aturan logika deduktif.21  

b. Menyelesaikan Masalah 

Masalah sebenarnya sudah menjadi hal yang tidak terpisahkan dalam 

kehidupan manusia. Masalah dipandang sebagai suatu tantangan. Masalah juga 

seperti keadaan dengan situasi yang tidak terorganisir.
22

 Pemecahan masalah 

adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Dalam pemecahan masalah 

biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan keterampilan dalam suatu 

situasi baru atau situasi yang berbeda dari sebelumnya.
23

 

c. Gaya Belajar 

Gaya belajar adalah suatu cara yang ditempuh oleh seseorang untuk 

menguasai informasi yang sulit dan baru melalui persepsi yang berbeda. Pada 

dasarnya gaya belajar memiliki 3 macam yaitu: (1) visual (visual learners), gaya 

belajar ini menitikberatkan pada ketajaman penglihatan; (2) auditori (auditory 

learners) gaya belajar ini mengandalkan pada pendengaran untuk bisa memahami 

dan mengingatnya; (3) kinestetik (kinesthetic learners) pada gaya belajar ini, 

                                                           
21

 Fauzi and Monawati, Hubungan Antara Kecerdaan Logis Matematis ..., hal. 57 
22

 Aries Yuwono, Problem Solving Dalam Pembelajaran Matematika, Dalam Jurnal 

Pendidikan Matematika 4, No. 1 (2016): 143-156 
23

 Vera Dewi Susanti, Profil Kemampuan Berpikir Siswa Dalam Memecahkan Masalah 

Matematika Berdasarkan Teori Bruner, Dalam Jurnal Penelitian Pendidikan 7, No. 2 (2015): 

1181-1187 
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pembelajaran yang menyerap informasi melalui berbagai gerakan fisik.24 Gaya 

belajar adalah suatu cara yang dilakukan setiap individu untuk mempermudah 

dalam memahami suatu materi yang akan dipelajari.  

d. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel (SPLTV) 

Sistem persamaan linear tiga variabel adalah perasamaan-persamaan yang 

terdiri atas tiga variabel. Persamaan-persamaan tersebut memuat variabel, 

koefisien, dan konstanta. Secara visual atas geometris, persamaan linear tiga 

variabel berbentuk bidang datar. Dua bidang datar yang saling berpotongan akan 

menghasilkan garis. Jika garis tersebut dipotong oleh garis lain, hasilnya berupa 

titik.25 

2. Secara  operasional 

a. Kecerdasan Logis Matematis 

Kecerdasan berasal dari kata dasar cerdas. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, cerdas memiliki arti sempurna pengembangan akal budinya (untuk 

berpikir, mengerti, dsb).26 Kecerdasan logis matematis yang meliputi kemampuan 

kemampuan abstraksi, kemampuan bernalar dan berpikir logis, dan kemampuan 

memecahkan masalah. Kecerdasan logis matematis sesorang dapat digunakan 

untuk memahami suatu pemasalahan terutama pada pemecahan masalah dalam 

matematika. Kecerdasan logis matematis diketahui dari bagaimana siswa dapat 

menjelaskan rangkaian proses penyelesaian masalah yang diberikan melalui tes 

dan wawancara. 

                                                           
24

 Indrawati, Pengaruh Media Pebelajaran ..., hal. 200 
25

 Agustina, Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel, Dalam Matematika Wajib Semester 

1, hal. 1 
26

 KBBI Offline Lengkap versi 1.0 
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Sesorang dengan kecerdasan logis matematis akan melibatkan kemampuan 

untuk menganalisis masalah secara logis, menemukan atau menciptakan rumus-

rumus atau pola matematika dan menyelidiki masalah secara ilmiah dalam 

memecahkan masalah matematika.27 Dengan menggunakan  kemampuan tersebut 

maka seseorang dapat dengan mudah mengidentifikasi masalah yang sedang 

dihadapi dan dapat mencari kemungkinan-kemungkinan solusi yang dapat 

digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan matematika tersebut. 

b. Menyelesaikan Masalah 

Menyelesaikan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara 

langsung untuk menemukan suatu solusi/jalan keluar untuk suatu masalah yang 

spesifik. Belajar memecahkan masalah pada dasarnya adalah belajar 

menggunakan berfikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Tujuannya untuk 

memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah 

secara rasional, lugas, dan tuntas.
28

 Untuk itu kemampuan siswa dalam menguasai 

konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan generalisasi sangat diperlukan.  

c. Gaya Belajar 

Tipe belajar atau gaya belajar siswa penting untuk diketahui pendidik. 

Pentingnya bagi guru untuk memadukan gaya mengajarnya dengan gaya belajar 

siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajarnya sendiri. Seorang individu yang 

memahami gaya belajarnya sendiri akan memperoleh manfaat dalam 

                                                           
27

 Alimuddin Dwi Novitasari, Abdul Rahman, Profil Kreativitas Siswa Dalam 

Pemecahan Masalah Matematika Ditinjau Dari Kecerdasan Visual Spasial Dan Logis Matematis 

Pada Siswa Sman 3 Makasar, Dalam Daya Matematis 3, No. 1 (2015): 41-50 

<https://ojs.unm.ac.id/JDM/article/download/1315/pdf_4> 
28

 Ade Musliha Nawaul Khair, Analisis Proses Berpikir Dalam Pemecahan Masalah 
Dengan Kategori Menurut Polattsek Ditinjau Dari Self-Efficacy Pada Siswa Kelas VII Di SMP 21 
Bandar Lampung Tahun Ajaran 2016/2017, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung: 
Skripsi, 2017). 
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pembelajarannya karena akan biasa dengan cara belajar yang cocok bagi dirinya 

sendiri.  

Gaya belajar ada tiga macam pokok, yaitu yang pertama gaya belajar 

visual, artinya siswa akan lebih cepat belajar dengan cara melihat. Gaya belajar 

yang kedua yaitu gaya belajar audio, siswa akan lebih mudah belajar dengan cara 

mendengarkan. Gaya belajar yang ketiga yaitu gaya belajar kinestetik, siswa 

belajar melalui gerakan-gerakan fisik. 

d. Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Sistem persamaan linear tiga variabel adalah sistem persamaan yang 

memuat tiga variabel. Sebelum mengenalkan sistem persamaan linear tiga 

variabel, siswa sudah dikenalkan terlebih dahulu mengenai sistem persamaan 

linear dua variabel dijenjang sebelumnya yaitu SMP. Perbedaan dari SPLTV 

dengan SPLDV yaitu jika SPLTV memuat 3 variabel, sedangkan SPLDV memuat 

2 variabel.  

 

F. Sistematika Pembahasan 

Adapun sistematika pembahasan dapat dibagi memadai tiga bagian utama, 

yaitu: 

1. Bagian awal, terdiri dari:  

Halaman sampul luar, halaman sampul dalam, halaman persetujuan, 

halaman pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, pernyataan kesediaan publikasi, 

motto, persembahan, prakata, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, daftar gambar, 

daftar lampiran dan halaman abstrak. 

2. Bagian utama (inti), terdiri dari 
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Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (a) konteks penelitian, (b) fokus penelitian, 

(c) tujuan penelitian, (d) kegunaan penelitian, (e) penegasan istilah dan (f) 

sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Pustaka, terdiri dari: (a) kecerdasan logis matematis, (b) 

menyelesaikan masalah, (c) sistem persamaan linear tiga variabel (SPLTV), (d) 

gaya belajar, (e) Penelitian terdahulu (f)  paradigme penelitian 

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari (a) Rancangan penelitian, (b) 

kehadiran peneliti, (c) lokasi penelitian, (d) data dan sumber data, (e) teknik 

pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengujian keabsahan data (h) 

tahap-tahap penelitian. 

Bab IV Hasil Penelitian, yang terdiri dari: (a) deskripsi data, (b) analisis 

data, dan (c) temuan penelitian  

Bab V Pembahasan (a) Kecerdasan Logis Matematis Siswa dengan Gaya 

Belajar Visual dalam Menyelesaikan Masalah Materi Sistem Persamaan Linear 

Tiga Variabel, (b) Kecerdasan Logis Matematis Siswa dengan Gaya Belajar 

Audio dalam Menyelesaikan Masalah Materi Sistem Persamaan Linear Tiga 

Variabel, (c) Kecerdasan Logis Matematis Siswa dengan Gaya Belajar Kinestetik 

dalam Menyelesaikan Masalah Materi Sistem Persamaan Linear Tiga Variabel 

Bab VI Penutup, yang terdiri dari: (a) kesimpulan dan (b) saran. 

3. Bagian akhir, terdiri dari: daftar pustaka , lampiran-lampiran 

 


