
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pembelajaran adalah interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada 

suatu lingkungan belajar. (Sujatmoko Emmanual, 2010) Dalam proses pembelajaran itulah 

terjadi transformasi ilmu pengetahuan. Ketika proses pembelajaran berlangsung, terjadi 

interaksi antara guru dan siswa yang memungkinkan bagi guru untuk dapat mengenali 

karakteristik serta potensi yang dimiliki siswa. Demikian pula sebaliknya, pada saat 

pembelajaran siswa memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya 

sehingga potensi tersebut dapat dioptimalkan. 

Indonesia sudah mencanangkan pendidikan dan pembelajaran menjadi hak dari setiap 

warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam bunyi pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menyatakan 

bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.(Sujatmoko Emmanual, 2010) 

Selanjutnya berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional BAB 1 

Pasal 1 yaitu: “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara”. (UU No. 20 tahun 2003 BAB 1, Pasal 1) 

Matematika merupakan salah satu pelajaran penting dalam kehidupan sehari-hari. 

Pelajaran  matematika diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar sampai 

perguruan tinggi untuk membekali peserta didik agar memiliki kemampuan berfikir logis, 

kritis, dan kreatif. Tetapi masih banyak siswa yang menganggap bahwa matematika adalah 

salah satu pelajaran yang sulit, secara umum hal tersebut terlihat dari respon siswa ketika proses 

pembelajaran. 



 

 

Hasil belajar matematika siswa Indonesia dapat diketahui berdasarkan hasil survei 

kemampuan yang dilakukan oleh Programme for International Student Assessment (PISA) 

pada tahun 2015. PISA bertujuan untuk mengukur kemampuan matematika, yang didefinisikan 

sebagai kemampuan siswa untuk merumuskan, menggunakan dan menginterpretasikan 

matematika dalam berbagai konteks matematika, yaitu meliputi penalaran secara matematika 

dan penggunaan konsep matematika, prosedur, fakta, alat untuk menggambarkan, menjelaskan, 

dan memprediksi fenomena. (Risma, 2013) Hasil  PISA 2015 menunjukan bahwa skor rata-

rata matematika siswa Indonesia adalah 386, dengan rata-rata skor internasional sebesar 490. 

(Gurria, 2016) 

Tujuan pembelajaran matematika di sekolah, sebagaimana yang dijelaskan oleh 

Depdiknas, sebagai berikut: 1) Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 

dalam pemecahan masalah. 2) Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan 

manipulasi matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan matematika. 3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh. 4) Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau 

media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah. 5) Memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, yaitu memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam 

mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. (Ahmad 

Susanto, 2013) 

Dari kelima tujuan pembelajaran matematika di atas, selain pengembangan kemampuan 

kognitif pembelajaran matematika pun perlu mengembangkan kemampuan afektif siswa. Hal 

ini dikarenakan pembelajaran matematika tidak hanya berkaitan tentang pembelajaran konsep 

prosedural dan aplikasinya, tetapi juga terkait dengan pengembangan minat dan ketertarikan 



 

 

terhadap matematika sebagai cara yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Pengembangan 

minat dan ketertarikan terhadap matematika tersebut akan membentuk kecenderungan yang 

kuat yang dinamakan disposisi matematika (mathematical disposition). (Nurbiati Widyasari, 

2013) 

Disposisi matematika adalah keinginan, kesadaran, kecenderungan dan dedikasi yang 

kuat pada diri siswa untuk berpikir dan berbuat secara matematika. Dengan demikian disposisi 

matematika bukan hanya mengenai sikap tetapi juga kecenderungan untuk berpikir secara 

matematik. Disposisi matematika siswa memuat bagaimana mendekati latihan-latihan dengan 

kepercayaan diri, mau mengeksplorasi metode-metode alternatif, tertarik dan mau menemukan 

hal-hal baru serta memiliki kecenderungan untuk merefleksi pemikiran mereka sendiri. 

Disposisi matematika merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan 

belajar siswa. Siswa memerlukan disposisi yang akan menjadikan mereka gigih menghadapi 

masalah yang lebih  menantang,  untuk  bertanggung  jawab terhadap belajar mereka sendiri, 

dan untuk mengembangkan kebiasaan baik gaya belajar. Meskipun sikap menyenangi 

matematika tidak dapat dipandang disposisi secara keseluruhan, namun sikap tersebut dapat 

dijadikan dasar untuk menumbuhkan sikap positif lainnya, seperti kepercayaan diri, minat 

terhadap matematika, melihat kegunaan matematika dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat 

disimpulkan bahwa perlunya meningkatkan sikap menyenangi matematika agar dapat 

berkembangnya sikap-sikap positif lainnya yang termuat dalam disposisi matematik, sehingga 

akan berdampak positif terhadap prestasi belajar matematika. 

Matematika tidak bisa dilepaskan dengan suatu konsep yang mengikatnya. Begitu juga 

dengan gaya belajar dalam  memahami  pelajaran matematika. Gaya belajar adalah  cara  

seseorang  merasa mudah, nyaman, dan aman saat belajar, baik dari sisi waktu maupun indera. 

(Nini Subini, 2011) Gaya belajar merupakan cara yang dipilih oleh individu untuk 

mendapatkan informasi atau pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Setiap individu 



 

 

memiliki gaya belajar masing-masing yang unik dan khas dan tidak ada gaya belajar yang lebih 

baik atau lebih buruk  dari pada yang lain. Gaya belajar yang dimaksud adalah gaya belajar 

audio, visual, dan kinestetik. Jika ada dua anak yang tumbuh dalam kondisi lingkungan yang 

sama dan mendapat perlakuan yang sama belum tentu akan memiliki pemahaman pemikiran 

dan pandangan yang sama. Hal inilah yang disebutkan sebagai bentuk gaya belajar. 

Mengenal gaya belajar yang paling cocok untuk diri sendiri sangat penting karena 

setiap siswa akan lebih mudah menyerap suatu informasi. Dengan mengenali gaya belajar yang 

dominan maka setiap individu akan lebih cerdas dalam menentukan cara belajar efektif dan 

ampuh bagi siswa itu sendiri. Dengan demikian, setiap individu dapat memanfaatkan 

kemampuan belajar dengan maksimal sehingga, hasil belajar yang diperoleh menjadi optimal. 

Setiap siswa pada umumnya akan sulit memproses informasi dengan cara yang tidak 

nyaman bagi mereka karena setiap siswa memiliki kebutuhan belajar sendiri. Oleh karena itu, 

kebutuhan belajar setiap siswa berbeda, cara belajar serta memproses informasi pun berbeda 

untuk mendapatkan sebuah pemahaman. Dalam menyelesaikan masalah, masalah seringkali 

disebut sebagai kesulitan, hambatan, gangguan, ketidakpuasan, dalam arti adanya kesenjangan 

antara kenyataan dan harapan yang diinginakan tiap individu. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rosmiati S.Pd guru matematika kelas VII di 

SMPN 4 Kendari, nilai mata pelajaran matematika siswa kelas VII bervariasi, proses 

pembelajaran memiliki kecenderungan pada metode tertentu (konvensional). Pada saat 

observasi banyak ditemui pelaksanaan pembelajaran masih kurang variatif, siswa lebih banyak 

mendengar dan menulis, menyebabkan isi pelajaran sebagai hafalan sehingga siswa tidak 

memahami konsep yang sebenarnya, ada beberapa siswa yang mengatakan tidak suka terhadap 

pelajaran matematika, ada juga siswa tidak mempunyai rasa ingin tahu dan kurangnya minat 

untuk belajar matematika, siswa banyak yang mengantuk, bercanda dengan teman, tidak fokus 

dengan materi yang disampaikan guru, terdapat siswa yang menyontek dan menyalin tugas 



 

 

temannya pada saat ulangan menunjukkan ada siswa yang sangat tidak percaya diri terhadap 

kemampuannya. Hal tersebut menunjukkan berbagai karakteristik setiap siswa terhadap 

disposisi matematika siswa di kelas VII SMPN 4 Kendari. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas terkait disposisi matematika dan gaya belajar 

siswa, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Disposisi Matematika Ditinjau 

Dari Gaya Belajar Siswa SMP Negeri 4 Kendari”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka masalah yang dapat 

diindetifikasikan adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Siswa memiliki minat, rasa percaya diri dan ketertarikan belajar matematika yang 

bervariasi, sehingga hasil belajar siswa juga bervariasi. 

1.2.2 Sebagian siswa tidak suka mata pelajaran matematika, sehingga kurang aktif dan pasif 

dalam proses belajar. 

1.2.3 Sebagian siswa hanya suka menulis  dan mendengar saat proses pembelajaran. Hal ini 

menunjukkan perbedaan gaya belajar yang dimiliki setiap siswa. 

1.2.4 Pelaksanaan pembelajaran masih kurang variatif, proses pembelajaran memiliki 

kecenderungan pada metode tertentu(konvensional).  



 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Keterbatasan penelitian merujuk pada suatu keadaan yang tidak bisa dihindari dalam 

penelitian. Hal ini dilakukan agar pembaca dapat menyikapi hasil penelitian sesuai dengan 

kondisi yang ada. Dalam peneitian ini, peneliti membatasi fokus permasalahan tentang 

disposisi matematika ditinjau dari gaya belajar audio, visual, dan kinestetik pada siswa kelas 

VII di SMPN 4 Kendari. 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan 

masalah pada penelitian ini adalah: 

1.4.1 Bagaimanakah disposisi matematika siswa ditinjau dari gaya belajar siswa? 

1.4.2 Apakah terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang memiliki 

gaya belajar audio, visual dan kinestetik? 

1.4.3 Apakah terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang memiliki 

gaya belajar audio dengan visual? 

1.4.4 Apakah terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang memiliki 

gaya belajar audio dengan kinestetik?  

1.4.5 Apakah terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang memiliki 

gaya belajar visual dengan kinestetik?   

  



 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1.5.1 Mendeskripsikan disposisi matematika siswa ditinjau dari gaya belajar siswa 

1.5.2 Mengetahui perbedaan disposisi matematikasiswa yang memiliki gaya belajar audio, 

visual dan kinestetik. 

1.5.3 Mengetahui perbedaan disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar audio 

dengan visual. 

1.5.4 Mengetahui perbedaan disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar audio 

dengan kinestetik. 

1.5.5 Mengetahui perbedaan disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar visual 

dengan kinestetik 

1.6 Kegunaan Penelitian 

Dengan adanya tujuan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi orang lain, 

antara lain: 

1.6.1 Kegunaan teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengembang ilmu pengetahuan terutama dalam 

bidang pendidikan, khususnya pendidikan matematika terkait dengan penelitian  tentang 

disposisi matematika gaya belajar siswa. 

  



 

 

1.6.2 Kegunaan  praktis 

a. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat suatu 

kebijakan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

berdasarkan gaya belajar siswa yang berbeda-beda di sekolah. 

b. Bagi guru 

Bagi guru dapat menjadi masukan dalam memperbaiki proses pembelajaran untuk 

berusaha menyamaratakan disposisi matematika siswa berdasarkan gaya belajar siswa yang 

berbeda-beda. 

c. Bagi siswa 

Bagi siswa diharapkan dapat menjadi acuan untuk menemukan cara belajar yang tepat 

bagi mereka dan diharapkan mampu menyesuaikan dengan kebanyakan cara belajar teman-

temannya yang sesuai agar bisa memahami pelajaran matematika dengan cepat. 

d. Bagi peneliti lain 

Bagi peneliti lain dapat menambah pengetahuan mengenai disposisi matematika dan 

gaya belajar siswa terhadap konsep pembelajaran matematika. Sehingga peneliti lain 

mengetahui pentingnya disposisi dan gaya belajar terhadap pembelajaran  siswa terutama 

dalam  pembelajaran  matematika. 


