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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dunia memasuki abad ke-21 yang diiringi dengan revolusi industri. 

Revolusi industri kini telah memasuki tahapan revolusi industri 4.0 yang 

ditandai dengan perubahan yang cepat dan pesat dalam berbagai lini 

kehidupan, salah satunya adalah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 

(IPTEK). Perkembangan IPTEK tersebut menjadi tantangan bagi setiap 

negara di dunia, karena ketika suatu negara tidak dapat beradaptasi dengan 

perkembangan IPTEK maka negara tersebut akan tertinggal dari negara 

lain. Memasuki era perkembangan IPTEK seperti saat ini, penting bagi 

setiap individu masyarakat agar dapat memanfaatkan pengetahuan yang 

dimiliki secara optimal untuk dapat berpikir kritis dalam mengolah setiap 

informasi yang diterima. Hal ini penting untuk menghadapi dan 

memecahkan permasalahan yang semakin kompleks. 

Laporan (World Economic Forum, 2020) menjelaskan bahwa 

keterampilan yang dianggap pengusaha akan mengalami peningkatan 

menjelang tahun 2025 antara lain kemampuan berpikir kritis dan analitis 

yang mencakup kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan 

manajemen diri. Sementara Assessment and Teaching for 21st Century 

Skills (Janah et al., 2019) menjelaskan bahwa terdapat empat hal pokok 

pada kecakapan abad 21 yakni cara berpikir, cara bekerja, alat kerja dan 

kecakapan hidup. Cara berpikir tersebut meliputi kreativitas, berpikir 

kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar. 

Selanjutnya, 21st Century Partnership Learning Framework (Badan 

Standar Nasional Pendidikan, 2013) juga menjelaskan bahwa terdapat lima 

kompetensi keahlian yang harus dimiliki oleh sumber daya manusia 

(SDM) di abad XXI. Salah satu diantara kelima keahlian yang dimaksud 

adalah kemampuan berpikir kritis dan memecahkan masalah, yaitu mampu 

berpikir secara kritis, lateral, dan sistemik, terutama dalam konteks 
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pemecahan masalah. Hal tersebut menyiratkan bahwa pentingnya seorang 

individu memiliki kemampuan pemecahan masalah, sebagai salah satu 

modal kompetensi atau keahlian untuk menghadapi tantangan kedepan 

baik tantangan dari dalam negeri maupun tantangan berskala global. 

Pendidikan dapat menjadi sarana untuk membantu siswa dalam 

mengembangkan pola pikir yang kritis, kreatif, inovatif, fleksibel, 

kemampuan dalam memecahkan masalah dan kemampuan dalam 

berkolaborasi dan bekerja sama untuk kemudian dapat digunakan di 

kehidupan nyata. Lebih spesifik, pada (Peraturan Menteri Pendidikan Dan 

Kebudayaan Nomor 64 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan 

Menengah, 2013) dijelaskan bahwa salah satu muatan matematika pada 

kurikulum 2013 tingkat kelas VII dan VIII adalah menunjukkan sikap 

logis, kritis, analitis, cermat dan teliti, bertanggung jawab, responsif, dan 

tidak mudah menyerah dalam memecahkan masalah. Selanjutnya, 

National Council of Teachers of Mathematics (Maulyda, 2020) 

menjelaskan bahwa terdapat dua standar penting dalam pembelajaran 

matematika, yakni standar konten yang berkaitan dengan konten yang 

dapat peserta didik pelajari dan standar proses yang berkaitan cara peserta 

didik memperoleh dan menerapkan pengetahuannya. Terdapat lima hal 

penting pada standar proses, yakni 1) kemampuan peserta didik dalam 

memecahkan masalah; 2) kemampuan untuk menalar dan membuktikan; 

3) kemampuan untuk mengkomunikasikan; 4) kemampuan untuk 

menghubungkan; dan 5) kemampuan untuk menyajikan. Lebih lanjut 

menurut NCTM kemampuan dalam memecahkan masalah selain 

merupakan tujuan dari pembelajaran matematika juga merupakan sarana 

untuk melakukannya. Selanjutnya, (van de Walle, 2001) juga menjelaskan 

bahwa kemampuan pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan 

utama untuk mempelajari matematika. 

(Ekawati, 2011) menjelaskan bahwa tujuan diberikan pembelajaran 

matematika di sekolah adalah untuk menata dan membentuk penalaran, 

membentuk kepribadian, dan membentuk kemampuan pemecahan masalah 
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peserta didik serta kemampuan peserta didik dalam menerapkan 

matematika untuk memecahkan masalah dunia nyata. Sementara itu, 

(Krulik & Rudnick, 1988) berpendapat bahwa pemecahan masalah 

menyediakan hubungan antara fakta dan algoritma dengan situasi masalah 

kehidupan nyata yang kita semua hadapi, sehingga diharapkan melalui 

pembelajaran matematika siswa dapat belajar bagaimana cara agar berhasil 

menyelesaikan suatu permasalahan. Oleh karena itu dapat dikatakan 

bahwa melalui pembelajaran matematika di sekolah diharapkan dapat 

membantu siswa memiliki kemampuan matematika yang kemudian dapat 

digunakan untuk membantu siswa dalam memecahkan permasalahan 

dunia nyata. 

The Program for International Assessment (PISA) yang 

diselenggarakan oleh Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) merupakan studi berskala internasional yang 

menjadi salah satu acuan untuk melihat kemampuan siswa. PISA 

dilaksanakan sejak tahun 2000 yang kemudian penyelenggarannya 

dilakukan berkesinambungan setiap tiga tahun sekali. Terdapat tiga 

domain utama pada PISA, yakni membaca, sains, dan matematika. 

(OECD, 2019a) menjelaskan bahwa studi PISA tidak hanya melihat 

apakah siswa dapat mereproduksi pengetahuan mereka, akan tetapi studi 

tersebut bertujuan untuk melihat seberapa baik siswa mampu mengekstrak 

pengetahuan yang telah mereka pelajari untuk kemudian diterapkan ketika 

memecahkan situasi yang non-rutin, baik di dalam dan/atau di luar 

sekolah. Skor kemampuan pemecahan masalah matematika siswa 

Indonesia pada tiga edisi terakhir PISA disajikan seperti pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Hasil PISA siswa Indonesia domain matematika 

Tahun 
Skor Rata-rata 

siswa Indonesia 

Skor rata-

rata global 

Peringkat 

Indonesia 

Banyak 

Peserta 

2012 375 494 64 65 

2015 386 490 63 72 

2018 379 489 73 79 

Sumber: (OECD, 2019b) 
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang cukup jauh 

antara skor kemampuan siswa Indonesia jika dibandingkan dengan skor 

rata-rata global dan peringkat Indonesia pada domain matematika PISA 

masih berada pada urutan bawah. Lebih lanjut, hasil PISA tahun 2012 

menunjukan bahwa kemampuan dari 75,7% siswa Indonesia masih berada 

dibawah level 2 dan hanya 0,3% yang mampu memecahkan masalah level 

5 dan level 6 (OECD, 2014). Sementara, pada tahun 2018 menunjukkan 

bahwa 28% siswa hanya berada pada level 2 atau lebih dan 1% pada level 

5 atau lebih (OECD, 2019). Kemampuan siswa dalam memecahkan 

permasalahan pada PISA dibagi menjadi 6 level, yakni level 1 sampai 

dengan level 6. (Setiawan et al., 2014) menjelaskan bahwa level 1 sampai 

dengan level 3 merupakan level yang membutuhkan kemampuan berpikir 

tingkat rendah dan level 4 sampai dengan level 6 membutuhkan 

kemampuan berpikir tingkat tinggi dari siswa. Hal tersebut 

mengindikasikan bahwa kemampuan siswa Indonesia dalam memecahkan 

masalah matematika seperti pada PISA masih tergolong rendah. Hasil 

survei PISA tersebut bersesuaian dengan fakta yang ditemukan di lapangan 

saat dilakukan tes pra-survei terhadap 30 orang siswa kelas VIII SMP 

Negeri 2 Baki. Hasil dari analisa tes yang dilakukan pada tanggal 8 April 

2021 tersebut menunjukkan bahwa hanya 5,5% siswa yang mampu 

memecahkan permasalahan serupa PISA level 1 sampai level 3 tetapi tidak 

ada satupun siswa yang mampu memecahkan permasalahan serupa PISA 

level 4 sampai level 6. Contoh hasil pekerjaan siswa saat kegiatan pra-

survei tersebut disajikan seperti pada Gambar 1.1. 

 

Gambar 1.1 Contoh hasil pekerjaan siswa 
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Gambar 1.1 menunjukkan bahwa siswa dapat menuliskan informasi 

yang diketahui dan pertanyaan yang ada, tetapi mengalami kesulitan saat 

menjawab masalah. Soal tes pada kegiatan pra-survei tersebut berbentuk 

soal uraian dan siswa diminta untuk menuliskan informasi dan pertanyaan 

pada soal serta langkah dalam memecahkan masalah yang ada pada soal. 

Namun, tampak bahwa siswa tidak menuliskan langkah dalam 

memecahkan masalah dan jawaban yang dituliskan terkesan hanya 

perkiraan dari siswa. Temuan tersebut bersesuaian dengan penelitian 

(Rahmawati & Retnawati, 2019) yang mengungkap bahwa hanya 4,09% 

siswa yang mampu menyelesaikan soal dengan benar dan penelitian  

(Hasan, 2019) yang mengungkapkan bahwa ketika memecahkan masalah 

matematika serupa PISA siswa mengalami kesulitan pada tahap menyusun 

rencana karena siswa tidak dapat merencanakan langkah penyelesaian, 

tidak dapat menulis rumus matematika yang sesuai dengan apa yang 

diketahui serta pada tahap melaksanakan tahap rencana siswa tidak 

menggunakan konsep matematika dengan baik dalam proses 

perhitungannya. Selain melakukan tes kepada siswa, dilakukan juga 

wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran matematika, yakni Ibu 

Sri Haryani. Transkrip wawancara dengan Ibu Sri Haryani adalah sebagai 

berikut dengan P kode untuk peneliti dan SH kode untuk respon Ibu Sri 

Haryanai 

P : Bagaimana pendapat ibu mengenai kemampuan pemecahan 

masalah? 

SH : Menurut saya penting sekali untuk siswa memiliki kemampuan 

pemecahan masalah. Harapan saya siswa itu tidak hanya 

mengejar nilai tetapi benar-benar memahami instruksi dari soal, 

apa yang diketahui dari soal dan bagaimana siswa dapat 

menyelesaikannya secara runtut. 

P : Usaha apa saja yang telah ibu lakukan agar siswa dapat 

melakukan seperti yang ibu harapkan? 
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SH : Misalkan ada soal uraian, saya minta siswa untuk menuliskan 

apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan baru kemudian 

menjawabnya dengan langkah yang urut. 

P : Metode pembelajaran seperti apa yang ibu terapkan di kelas? 

SH : Menjelaskan materi kepada siswa di papan tulis dan memberikan 

soal sebagai latihan kemudian berkeliling untuk memantau 

apakah siswa dapat menyelesaikannya atau tidak 

P : Selain dengan ceramah seperti itu apakah ada metode lain? 

SH : Ada mas, utamanya buat geometri. Contoh, dulu sebelum 

pandemi untuk memperkenalkan bangun ruang sisi datar ke 

siswa, saya gunakan alat peraga sederhana begitu kemudian 

meminta siswa berdiskusi secara kelompok dan memberikan 

lembar kerja yang sudah ada instruksi untuk melengkapi bagian 

yang rumpang pada lembar kerja itu. Jadi sekalian siswa 

beraktivitas biar tidak bosan. 

P : Bagaimana dengan kemampuan dari siswa yang ibu ajar? 

SH : Kemampuannya beragam mas untuk siswa yang saya ajar, jadi 

tiap kelas memang dicampurkan antara siswa yang 

pemahamannya kurang, sedang, dan baik. Namun, memang di 

sekolah ini masih banyak yang kurang dan sedang. 

P : Selama pandemi ini bagaimana caranya menyampaikan materi ke 

siswa? 

SH : Saya pakai grup Whatsapp mas, jadi materinya saya berikan di 

grup bentuknya tulisan sama video. 

P : Untuk soal yang diberikan ke siswa bentuknya seperti apa? 

SH : Bentuk soal pilihan ganda dan uraian mas. Sebelum pandemi, 

soal baik itu latihan di soal atau PR ke siswa lebih banyak pakai 

soal uraian. Selama pandemi ini proporsinya seimbang. Misal 

kita berikan 10 soal, ya 5 uraian terus 5 pilihan ganda. Khusus 

ulangan, saya lebih suka pakai soal uraian, biar bisa melihat 

caranya siswa menyelesaikan soal 
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P : Apakah ibu mencoba memberikan soal dengan konteks 

kehidupan sehari-hari? 

SH : Untuk soal uraian itu memang dibuat soal cerita begitu mas, 

tetapi untuk konteks kehidupan sehari-hari menurut saya itu 

sudah termasuk sulit untuk siswa disini memahaminya, ya 

mungkin ada beberapa siswa yang bisa juga mudah 

memahaminya. Jadi, jarang saya berikan, hanya pada materi 

tertentu, seperti materi SPLDV 

Berdasarkan transkrip wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Ibu Sri 

Haryani mendukung pentingnya kemampuan pemecahan masalah dimiliki 

oleh siswa. Proses pembelajaran sebelum adanya pandemi covid-19 

dilakukan dengan ceramah dan sesekali dikombinasikan dengan diskusi 

serta penggunaan alat peraga agar siswa dapat belajar sekaligus 

beraktivitas di kelas, tetapi saat pandemi pembelajaran dilakukan melalui 

Whatsapp Group. Beliau lebih menyukai memberikan bentuk soal uraian 

kepada siswa dikarenakan dapat melihat cara siswa menyelesaikan 

masalah. Tidak lupa beliau juga menenkankan kepada siswa untuk 

menuliskan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, dan menuliskan 

langkah penyelesaiannya secara urut. Namun, beliau masih jarang 

memberikan soal dengan konteks kehidupan sehari-hari dikarenakan 

siswaakan  mengalami kesulitan dalam memahami dan memecahka soal 

dengan konteks kehidupan sehari-hari, sementara untuk permasalahan 

dengan konteks dunia nyata hanya diberikan pada proses pembelajaran 

dengan materi tertentu. Penjelasan tersebut bersesuaian dengan penelitian 

(Ahyan et al., 2014; Novita et al., 2012) yang menunjukkan bahwa 

kesulitan siswa dalam memecahkan permasalahan matematika pada PISA 

disebabkan karena tes yang diberikan pada proses pembelajaran hanya 

berfokus pada permasalahan level rendah dan jarang diberikan 

permasalahan yang berkaitan dengan konteks dunia nyata seperti pada 

PISA yang berakibat siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan 

masalah matematika yang melibatkan konteks (Hapsari et al., 2018). 
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(Kusdinar et al., 2017; Tambunan, 2014) menjelaskan bahwa ketika 

memecahkan suatu permasalahan tentu saja diperlukan perencanaan dan 

pedoman yang secara efektif mampu mengarahkan seorang individu untuk 

menggunakan langkah-langkah yang sesuai sehingga diperoleh solusi dari 

permasalahan yang dihadapinya. Pedoman dan langkah-langkah yang 

dimaksud tersebut kemudian dapat disebut sebagai sebuah heuristik. 

Tahun 1988, Krulik dan Rudnick memperkenalkan heuristik yang mereka 

kembangkan dan diharapkan dapat dipelajari oleh individu khususnya 

siswa untuk dapat digunakan dalam semua situasi pemecahan masalah. 

(Krulik & Rudnick, 1988) menjelaskan bahwa dalam heuristik yang 

mereka kembangkan terdapat lima langkah yang dapat digunakan siswa 

untuk membantu dalam memecahkan suatu permasalahan. Kelima langkah 

tersebut adalah 1) Read and Think; 2) Explore and Plan; 3) Select a 

strategy; 4) Find and Answer; dan 5) Reflect and Extend. Penelitian (Tohir 

et al., 2018) mengungkapkan bahwa langkah pemecahan masalah model 

Polya cocok untuk masalah yang jenisnya adalah soal rutin sedangkan 

model penyelesaian Krulik-Rudnick lebih cocok untuk soal yang jenisnya 

non rutin. Oleh karena itu pemilihan langkah pemecahan masalah dari 

Krulik dan Rudnick pada penelitian ini diharapkan dapat sesuai ketika 

diterapkan dalam memecahkan masalah serupa PISA yang merupakan 

masalah non-rutin (OECD, 2019a) sehingga dapat diperoleh informasi 

mengenai kemampuan pemecahan masalah matematika serupa PISA 

berdasarkan langkah pemecahan masalah Krulik dan Rudnick. 

(Bhat, 2019) menjelaskan bahwa dengan menggunakan gaya belajar 

yang berbeda, kemampuan pemecahan masalah siswa juga akan berbeda. 

Selain itu, penelitian (Payadnya, 2020) menunjukkan bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan antara gaya belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika siswa dengan hasil uji determinasi 

menunjukkan sumbangan relative gaya belajar terhadap kemampuan 

pemecahan masalah matematika sebesar 48,8% dan penelitian (Gholami & 

Bagheri, 2013) yang menunjukkan bahwa ada hubungan positif antara 
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gaya belajar visual-auditori-kinestetik dengan gaya pemecahan masalah. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa gaya belajar siswa berpengaruh kepada 

gaya pemecahan masalah mereka. Dunn dan Dunn (Pashler et al., 2009) 

menjelaskan bahwa gaya belajar adalah cara dimana setiap pelajar mulai 

berkonsentrasi, memproses, menyerap, dan menyimpan informasi yang 

baru serta gaya belajar juga dapat menjadi kunci untuk meningkatkan 

kinerja siswa di sekolah. (DePorter & Hernacki, 2015) membagi gaya 

belajar menjadi tiga, yakni 1) gaya belajar visual adalah mereka yang 

belajar melalui apa yang mereka lihat, 2) gaya belajar auditori adalah 

mereka yang belajar melalui apa yang mereka dengar, dan 3) gaya belajar 

kinestetik adalah mereka yang belajar melalui gerak dan sentuhan. 

(Wiedarti, 2018) berpendapat bahwa penelitian dengan mengacu pada 

gaya belajar visual, auditori dan kinestetik lebih mudah diukur dan cepat 

mendapatkan gambaran umum tentang gaya belajar seseorang. Oleh 

karena itu, pada penelitian ini gaya belajar yang digunakan adalah gaya 

belajar visual, auditori, dan kinestetik. 

Penelitian berkaitan dengan topik kemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan langkah pemecahan masalah Krulik dan Rudnick telah 

dilakukan oleh (Ruliani et al., 2018) yang melakukan penelitian mengenai 

kemampuan pemecahan masalah trigonometri pada siswa kelas X SMA 

ditinjau dari representasi visual dan (Rahmawatiningrum et al., 2019) yang 

melakukan penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah HOTS 

materi geometri pada siswa kelas VIII SMP ditinjau dari prestasi belajar. 

Selanjutnya penelitian dengan topik gaya belajar visual-auditori-kinestetik 

telah dilakukan oleh (Purwaningsih & Ardani, 2020) yang melakukan 

penelitian untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah siswa pada 

materi eksponen dan logaritma, (Syawahid & Putrawangsa, 2017) yang 

melakukan penelitian mengenai kemampuan literasi matematika siswa 

SMP, dan (Umrana et al., 2019) yang melakukan penelitian mengenai 

kemampuan pemecahan masalah matematis dengan langkah Polya. 

Tampak bahwa belum adanya penelitian dengan topik mengenai 
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kemampuan pemecahan masalah matematika serupa PISA pada siswa 

kelas VIII SMP berdasarkan langkah pemecahan masalah Krulik dan 

Rudnick ditinjau dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. 

Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebaruan dari penelitian ini yakni belum 

dijumpainya penelitian dengan topik pembahasan mengenenai kemampuan 

pemecahan masalah serupa PISA berdasarkan langkah pemecahan masalah 

Krulik dan Rudnick dan penggunaan tinjauan mengenai gaya belajar 

visual, auditori, dan kinestetik dalam satu bingkai penelitian. 

Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat diketahui bahwa 

pentingnya kemampuan pemecahan masalah dimiliki oleh seorang invidu, 

terlebih oleh siswa. Namun, hasil PISA pada tiga edisi terakhir 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah matematika  siswa 

Indonesia masih rendah. Saat memecahkan suatu permasalahan diperlukan 

adanya pedoman atau langkah-langkah yang runtut agar mendapatkan 

solusi yang baik. Langkah pemecahan masalah yang dapat digunakan 

untuk memecahkan permasalahan non-rutin seperti pada PISA adalah 

langkah pemecahan masalah Krulik dan Rudnick. Selain itu, kemampuan 

pemecahan masalah siswa juga dipengaruhi oleh cara siswa menerima dan 

mengolah informasi yang kemudian dapat disebut sebagai gaya belajar. 

Belum adanya penelitian mengenai kemampuan pemecahan masalah 

matematika serupa PISA berdasarkan langkah pemecahan masalah Krulik 

dan Rudnick ditinjau dari gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik. 

Oleh karena itu, dengan melakukan penelitian ini diharapakan dapat 

mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika serupa 

PISA siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar visual, auditori, 

dan kinestetik. 

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka fokus dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 
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1. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki. 

2. Gaya belajar pada penelitian ini dibagi menjadi tiga, yakni visual, 

auditori, dan kinestetik. 

3. Kemampuan pemecahan masalah siswa dianalisis berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick 

4. Instrumen penelitian disusun oleh peneliti dengan mengacu level 

kemampuan, konten, dan konteks standar pada PISA dan kriteria dari 

tiap gaya belajar 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika serupa PISA 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah pemecahan 

masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar visual? 

2. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika serupa PISA 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah pemecahan 

masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar auditori? 

3. Bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika serupa PISA 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah pemecahan 

masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar kinestetik? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut 

1. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika serupa 

PISA siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar visual. 

2. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika serupa 

PISA siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar auditori. 
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3. Mendeskripsikan kemampuan pemecahan masalah matematika serupa 

PISA siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah 

pemecahan masalah Krulik dan Rudnick pada gaya belajar kinestetik. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

mengenai kemampuan pemecahan masalah serupa PISA siswa kelas 

VIII SMP Negeri 2 Baki berdasarkan langkah pemecahan masalah 

Krulik dan Rudnick pada gaya belajar visual, gaya belajar auditori, dan 

gaya belajar kinestetik. 

 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi guru 

Hasil penelitian ini dapat digunakan guru sebagai gambaran 

kemampuan pemecahan masalah serupa PISA siswa dan gaya 

belajar siswa, kemudian apabila ternyata hasil penelitian 

menunjukkan bahwa kemampuan pemecahan masalah siswa masih 

rendah dapat dilakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. 

b) Bagi siswa 

Mengetahui kemampuan kemampuan pemecahan masalah 

serupa PISA dan untuk mengetahui gaya belajar dari siswa. 
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