
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Deskripsi Disposisi Matematika 

2.1.1 Pengertian Disposisi Matematika 

Kemampuan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran matematika tidak hanya 

mencakup kemampuan kognitif saja, tetapi juga afekif. Kemampuan afektif yang harus 

dimiliki dan dikembangkan oleh setiap siswa dalam pembelajaran matematika adalah sikap 

menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan 

minat dalam mempelajari matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah. Aspek tersebut merupakan diposisi matematika. Disposisi matematika berasal dari 

dua kata yaitu disposisi dan matematika. kata disposisi secara terminologi sepadan dengan kata 

sikap. Sedangkan matematika bersifat sangat pasti dan tepat. Disposisi matematika sangat 

menunjang keberhasilan belajar matematika yang berdampak pada prestasi yang diperolehnya. 

Siswa memerlukan disposisi matematika untuk bertahan dalam menghadapi masalah, 

mengambil tanggung jawab dalam belajar, dan mengembangkan kebiasaan kerja yang baik 

dalam matematika. 

Disposisi matematika menurut Sumarmo (2013) adalah keinginan, kesadaran, dan 

dedikasi yang kuat pada diri siswa untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai 

kegiatan matematika. Lebih lanjut wardani mengatakan bahwa “Disposisi matematika adalah 

ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika yaitu kecenderungan dan bertindak dengan 

positif, termasuk kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusias dalam belajar, gigih 

menghadapi permasalahan, fleksibel, mau berbagi dengan orang lain, reflektif dalam kegiatan 

matematika.” (Yanto Permana, 2010) 

Kemudian Ali Mahmudi (2010) lebih khusus mendefinisikan disposisi sebagai 

kecenderungan untuk berperilaku secara sadar, teratur, dan suka rela untuk mencapai tujuan 



 

 

tertentu. Dalam konteks pembelajaran matematika disposisi matematika (mathematical 

disposition) berkaitan dengan bagaimana sikap siswa menyelesaikan masalah matematika, 

apakah percaya diri, tekun, berminat, dan berpikir fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai 

alternatif penyelesaian masalah, bagaimana siswa bertanya, menjawab pertanyaan, 

mengkomunikasikan ide-ide matematika dan bekerja dalam kelompok. 

Rifaatul Mahmuzah dkk (2014: 45), disposisi matematis merupakan salah satu faktor 

yang ikut menentukan keberhasilan dalam belajar matematika. Seorang siswa yang memiliki 

disposisi tinggi akan lebih gigih dan ulet dalam menghadapi masalah matematika yang lebih 

menantang dan akan lebih bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri serta selalu 

mengembangkan kebiasaan baik di matematika. 

 Berdasarkan beberapa uraian di atas dapat disimpulkan bahwa disposisi dalam 

pembelajaran matematika adalah apresiasi terhadap matematika yaitu kecenderungan berpikir 

dan bertindak secara positif terhadap matematika. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap 

proses dan hasil pembelajaran. Ketika siswa memiliki disposisi maka mereka akan menghargai 

matematika dan merasa bahwa matematika adalah pelajaran yang bermanfaat dalam kehidupan. 

Sehingga siswa akan mengikuti pembelajaran dengan bersungguh-sungguh dan berusaha 

menyelesaikan permasalahan matematika dengan tekun, gigih, dan rasa penuh percaya diri. 

Disposisi siswa dikatakan baik jika siswa tersebut menyukai masalah- masalah yang 

merupakan tantangan serta melibatkan dirinya secara langsung dalam menemukan atau 

menyelesaikan masalah. Selain itu siswa merasakan dirinya secara langsung dalam 

menemukan atau menyelesaikan masalah. Selain itu siswa merasakan dirinya mengalami 

proses belajar saat menyelesaikan tantangan tersebut. Dalam prosesnya siswa merasakan 

munculnya rasa percaya diri, pengharapan dan kesadaran untuk melihat kembali hasil 

pikirannya.  

2.1.2  Indikator Disposisi Matematika 



 

 

Menurut National Council of Teacher Mathematis (dalam Ahmad, 2014) menjelaskan 

bahwa untuk menilai disposisi matematika siswa bisa dilihat dari tujuh indikator berikut: 

a. Percaya diri menggunakan matematika dalam menyelesaikan masalah, menyampaikan ide 

dan pendapat. 

b. Fleksibel dalam bermatematika dan mencoba menggunakan berbagai metode lain dalam 

memecahkan masalah. 

c. Gigih dan tekun dalam mengerjakan tugas matematika. 

d. Memiliki rasa ingin tahu dan ketertarikan yang baik terhadap matematika. 

e. Melakukan refleksi atas cara berpikir dan tugas yang telah diselesaikan. 

f. Menghargai aplikasi matematika dalam kehidupan sehari-hari dan disiplin ilmu yang lain. 

g. Mengapresiasi matematika sebagai alat dan bahasa. 

Kemudian Wardani (dalam Permana, 2010) mengungkapkan aspek-aspek yang diukur 

pada disposisi matematika, yaitu: 

a. Kepercayaan diri dengan indikator percaya diri terhadap kemampuan diri. 

b. Keingitahuan dari empat yaitu sering mengajukan pertanyaan, melakukan penyelidikan, 

semangat dalam belajar, dan membaca sumber bukulain. 

c. Ketekunan dengan indikator gigih/ tekun/ perhatian/kesungguhan. 

d. Fleksibel, yaitu kerja sama/ berbagi pengetahuan, menghargai pendapat yang berbeda, 

berusaha mencari solusi/ strategi lain. 

e. Refleksi terdiri dari dua indikator yaitu bertindak dan berhubungan dengan matematika, 

menyukai/rasa senang terhadap matematika. 

Silver  (dalam Sumarmo, 2013) menguraikan disposisi matematika kedalam beberapa 

komponen yaitu : 

a. rasa percaya diri (selfconfident), 

b. rasa diri mampu (selfefficacy), 

c. rasa ingin tahu (curiousity), 



 

 

d. senang mengerjakan tugas matematika, 

e. rajin dan tekun (diligence), 

f. fleksibel (flexibility), 

g. reflektif. 

Berdasarkan indikator-indikator disposisi matematika tersebut, maka indikator 

disposisi matematika dalam penelitian ini adalah:  

a. Rasa percaya diri dalam mengerjakan tugas matematika, memecahkan masalah, memberi 

alasan dan mengkomunikasikan gagasan. 

b. Minat, rasa ingin tahu, dan daya temu dalam mengerjakan tugas matematika. 

c. Gigih, tekun dalam mengerjakan tugas matematika. 

d. Fleksibel dalam menyelidiki gagasan matematik, berusaha mencari strategi lain, kerja 

sama dan meghargai pendapat yangberbeda. 

e. Melakukan refleksi atas cara berpikir dan tugas yang telah diselesaikan. 

2.1.2 Pengertian Matematika 

Matematika adalah cabang ilmu pengetahuan yang bereksak dan terorganisir secara 

sistematis yang membutuhkan penalaran yang kuat, serta matematika di pandang sebagai ilmu 

yang membantu dalam menginterprestasikan berbagai ide dan kesimpulan secara abstrak. 

(Muh. Fitrah, 2016) Belajar matematika tentunya memiliki harapan dan output yang jelas.  

Oleh karena itu, tujuan pembelajaran matematika menurut kurikulum adalah 

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

dan tepat dalam pemecahan masalah. (Muh.Fitrah, 2016) Membahas mengenai matematika, 

Lencher mendiskripsikannya sebagai soal matematika yang strategi penyelesaiannya tidak 

langsung terlihat, sehingga dalam penyelasaiannya memerlukan pengetahuan, keterampilan, 

dan pemahaman yang telah dipelajari sebelumnya. (Nyimas Aisyah, dkk, 2014) Sehingga, pada 



 

 

pembelajaran matematika siswa diharapkan dapat memahami konsep matematika melalui 

disposisi matematika  agar siswa mampu menyelesaikan masalah matematika.  

Adapun menurut Soedjadi ciri-ciri khusus yang dapat merangkum matematika secara 

umum:1) Memiliki objekkajian yang abstrak. 2) Bertumpu pada kesepakatan. 3) Berpola pikir 

deduktif. 4) Memiliki simbol yang kosong dariarti. 5) Memperhatikan semesta pembicaraan. 

6) Konsisten dalam sistemnya. (Sumihikmah, 2012) 

Berdasarkan ciri-ciri khusus diatas dapat dikatakan bahwa matematika adalah 

kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak, terstruktur dan hubungan yang diatur menurut aturan 

logis berdasarkan pola pikir deduktif. 

2.1.3 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran berasal dari kata belajar yang diartikan sebagai suatu proses perubahan 

tingkah laku sebagai hasil dari pelatihan pengalaman individu akibat interaksi dengan 

lingkungannya. (Hamzah, 2011) Belajar dipandang sebagai upaya sadar seorang individu 

untuk memperoleh perubahan prilaku secara keseluruhan, baik aspek kognitif, afektif, dan 

psikomotor. (Sofan, 2010)Menurut Gage-Berliner belajar adalah suatu proses perubahan 

prilaku yang muncul karena pengalaman. (Hamzah, 2011) Dari pemaparan diatas dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan perubahan pada 

diri individu, berupa keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. 

Pembelajaran adalah proses komunikasi antara siswa dengan guru dan siswa dengan 

siswa dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang akan menjadikan kebiasaan bagi siswa 

yang bersangkutan serta proses perolehan ilmu dan pengetahuan. Pembelajaran dapat 

memberikan suasana lingkungan belajar tumbuh dan berkembang secara optimal. (Ahmad, 

2014) Dengan demikian, pembelajaran merupakan upaya untuk membantu siswa agar dapat 

belajar dengan baik. Pembelajaran merupakan suatu proses, situasi, dan upaya yang dirancang 

guru sedemikian rupa sehingga membuat siswa belajar. (Sumarmo, 2013)  Guru berperan 



 

 

sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran untuk memilih informasi baru yang berkaitan 

dengan pengetahuan awal siswa dan menciptakan lingkungan belajar. 

Berdasarkan definisi diatas, pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan berupa 

kecakapan dan sikap. Dalam pembelajaran terdapat pengajar dan pembelajar, yaitu guru 

sebagai pengajar dan siswa sebagai pembelajar. roses interaksi antara guru yang mengajarkan 

materi kepada siswa dan siswa menerima materi yang diajarkan guru untuk  mendapatkan 

tujuan belajar yang diinginkan. 

Matematika adalah ilmu yang memiliki bahasa simbol yang efisien dan menekankan 

proses deduktif, penalaran logis, terstruktur, serta sebagai ilmu bantu dalam kehidupan sehari-

hari. (Sumarmo, 2013) Matematika merupakan ilmu pengetahuan tentang bilangan dan 

hubungan antara bilangan-bilangan yang didasari dengan penalaran untuk menemukan 

jawaban dalam suatu permasalahan, penalaran dalam menganalisis suatu masalah dan 

penalaran dalam menangkap suatu informasi secara sistematis. 

Jadi dapat disimpulkan pembelajaran matematika adalah proses perubahan tingkah laku 

berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang menyesuaikan diri dengan lingkungan dengan 

menggunakan penalaran untuk menganalisis suatu permasalahan secara sistematis, logis dan 

kritis. 

  



 

 

2.2 Deskripsi Gaya Belajar  

2.2.1 Pengertian Belajar 

Menurut Slameto (2010) menyatakan bahwa belajar merupakan suatu proses usaha 

yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. 

Sedangkan menurut James O. Wittaker mengemukakan bahwa belajar adalah proses dimana 

tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau  pengalaman. (Aunnurrahman, 2010)  

Menurut Hilgrad dan Bower, belajar (to learn) memiliki arti: to gain knowledge, 

comprehension, or mastery of trough experience or study, to fix in the mind or memory; 

memorize; to acquire trough experience, to become in forme of to find out. 

 

Menurut definisi tersebut, belajar memiliki pengertian memperoleh pengetahuan atau 

menguasai pengetahuan melalui pengalaman, mengingat, menguasai pengalaman, dan 

mendapatkan informasi atau menemukan. Dengan demikian, belajar memiliki arti dasar adanya 

aktivitas atau kegiatan dan penguasaan tentang sesuatu. (Baharuddin, 2010) 

Tujuan belajar merupakan pedoman bagi seluruh aktivitas belajar yang pada umumnya 

ada tiga macam:1) Untuk mendapatkan pengetahuan. Hal ini ditandai dengan kemampuan 

befikir, karena akan memperkaya pengetahuan. 2) Penanaman konsep dan keterampilan. 

Pemahaman konsep memerlukan keterampilan, baik keterampilan jasmani maupun rohani.3) 

Pembentukan sikap. Pembentukan sikap mental dan perilaku anak didik tidak akan lepas dari 

penanaman nilai-nilai untuk menumbuhkan kesadaran. (Sardiman, 2011) 

  



 

 

Dari pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu proses yang 

ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari berbagai 

bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman sikap, tingkah laku, keterampilan, 

kecakapan, kebiasaan serta perubahan aspek-aspek lain yang ada pada individu yang belajar. 

2.2.2 Prinsip-Prinsip Belajar 

Prinsip belajar berguna untuk mengembangkan sikap yang diperlukan untuk 

menunjang peningkatan belajar. Menurut Slameto (2010) Prinsip-prinsip belajar yang dapat 

dilaksanakan dalam situasi dan kondisi yang berbeda oleh setiap peserta didik secara individual 

adalah sebagai berikut: 

a. Berdasar prasyarat yang diperlukan untuk belajar. 

Dalam belajar peserta didik diusahakan partisipasi aktif, meningkatkan minat dan 

membimbing untuk mencapai tujuan intruksional. 

b. Sesuai hakikat belajar. 

Belajar adalah proses kontinguitas (hubungan antara pengertian yang lain) sehingga 

mendapat pengertian yang diharapkan stimulus yang diberikan dapat menimbulkan 

respon yang diharapkan. 

c. Sesuai materi atau bahan yang akan dipelajari. 

Belajar bersifat keseluruhan dan materi itu harus memiliki struktur penyajian yang bisa 

ditangkap pengertiannya. 

d. Syarat keberhasilan belajar 

Belajar memerlukan sarana yang cukup, sehingga peserta didik dapat belajar dengan 

tenang. 

2.2.3 Teori-Teori Belajar 

Menurut Indah Kosmiah (2012) ada beberapa teori belajar yang yang relevan dan dapat 

diterapkan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dikembangkan antara lain: 



 

 

Pertama, menurut teori belajar behaviorisme, manusia sangat dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian didalam lingkungannya yang akan memberikan pengalaman- pengalaman 

belajar. Teori ini menekankan pada apa yang dilihat yaitu tingkah laku. 

Kedua, menurut teori belajar kognitif, belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek 

kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Teori ini menekankan pada gagasan 

bahwa bagian suatu situasi saling berhubungan dalam konteks situasi secara keseluruhan. 

Ketiga, menurut teori belajar humanisme, proses belajar harus dimulai dan ditunjukan 

untuk kepentingan memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri peserta didik yang 

belajar secara optimal. 

Keempat, menurut teori belajar sibernetik, belajar adalah mengolah informasi (pesan 

pembelajaran), proses belajar sangat ditentukan oleh sistem informasi. 

Kelima, menurut teori belajar konstruktivism, belajar adalah menyusun pengetahuan 

dari pengalaman konkret, aktivitas kolaborasi, refleksi serta interpretasi. 

Uraian diatas dapat  memberikan petunjuk bahwa proses belajar mengajar dapat 

berjalan dengan baik, jika siswa menerima dan mengolah pembelajaran dengan baik maka  

besar kemungkinan pembelajaran tersebut dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatan. 

Oleh karena itu, diharapkan siswa dapat menerima dan menyerap dengan mudah konsep-

konsep dalam materi yang dipelajari. 

2.2.4 Pengertian Gaya Belajar 

Setiap siswa memiliki cara yang berbeda dalam memahami dan menyerap suatu 

informasi yang didapatkan. Gaya belajar merupakan suatu kebiasaan yang diperlihatkan oleh 

individu dalam memproses informasi dan pengetahuan serta mempelajari suatu keterampilan. 

(Khuluqo, 2016) Dan menurut Dirman dan Juarsih (2014) Gaya belajar adalah kombinasi dari 

bagaimana siswa menyerap, lalu mengatur, dan mengolah informasi. Sejalan dengan pendapat 

Riyanto bahwa gaya belajar adalah kunci untuk mengembangkan kinerja dalam pekerjaan, di 

sekolah, dan dalam situasi-situasi antar pribadi. (Riyanto, 2012) 

Berdasarkan pendapat teori diatas, peneliti menyimpulkan bahwa gaya belajar siswa 

adalah suatu cara yang digunakan oleh siswa untuk menyerap, mengatur, dan mengolah 

informasi dalam proses pembelajaran. setiap orang memiliki gaya belajar yang berbeda, ketika 

seseorang telah belajar menggunakan gaya belajar yang benar maka akan berdampak pada 

keefektifan penyerapan informasi yang diterima. 



 

 

2.2.5 Jenis-jenis Gaya Belajar 

Perilaku belajar seseorang pasti berbeda-beda ada yang menyukai gambar, suara dan 

praktik langsung. Menurut Dirman dan Juarsih (2014) Terdapat tiga jenis gaya belajar 

seseorang yaitu gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Kebanyakan siswa lebih 

cenderung pada salah satu diantara gaya belajar tersebut. 

1. Gaya Belajar Visual 

Menurut Subini (2012) Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat 

sehingga mata sangat memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual dilakukan 

seseorang untuk memperolah informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, 

dan sebagainya. Bisa juga dengan melihat data teks seperti tulisan dan huruf. Sejalan dengan 

pendapat Sukadi (2010) mengemukakan bahwa orang dengan gaya belajar visual senang 

mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara 

langsung, dan sebagainya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap pemilihan metode dan media 

belajar yang dominan mengaktifkan indera penglihatan (mata). 

Seorang yang bertipe visual, akan cepat mempelajari bahan- bahan yang disajikan 

secara tertulis, bagan, grafik, gambar.  Pokoknya mudah mempelajari bahan pelajaran yang 

dapat dilihat dengan alat penglihatannya. Sebaliknya merasa sulit belajar apabila dihadapkan 

bahan-bahan bentuk suara, atau gerakan (Ahmadi, 2010). 

Dari beberapa penjelesan tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa orang yang 

menggunakan gaya belajar visual memperoleh informasi dengan memanfaatkan alat indera 

mata. Orang dengan gaya belajar visual senang mengikuti ilustrasi, membaca instruksi, 

mengamati gambar-gambar, meninjau kejadian secara langsung, dan sebagainya. 

Secara umum menurut Bobby De Potter (2013) ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya 

belajar visual diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Rapi dan teratur 



 

 

b) Berbicara dengan cepat 

c) Perencanaan dan pengatur jangka panjang yang baik 

d) Teliti terhadap detail 

e) Mementingkan penampilan, baik dalam hal pakaian maupun presentasi 

f) Pengeja yang baik dan dapat melihat kata-kata yang sebenarnya dalam pikiran mereka 

g) Mengingat apa yang dilihat dari pada yang didengar 

h) Mengingat dengan asosiasi visual 

i) Biasanya tidak tergantung oleh keributan 

j) Mempunyai masalah untuk mengingat intruksi verbal kecuali jika ditulis, dan sering kali 

minta bantuan orang untuk mengulanginya 

k) Pembaca cepat 

l) Lebih suka membaca dari pada dibacakan 

m) Membutuhkan pandangan dan tujuan yang menyeluruh serta bersikap waspada sebelum 

secara mental merasa pasti tentang suatu masalah atau proyek 

n) Mencoret-coret tanpa arti selama berbicara di telefon dan dalam rapat 

o) Lupa menyampaikan pesa verbal kepada orang lain 

p) Sering menjawab pertanyaan dengan jawaban singkat ya atau tidak 

q) Lebih suka melakukan demonstrasi dari pada berpidato 

r) Lebih suka seni dari pada musik 

s) Seringkali mengetahui apa yang harus dikatakan, tetapi tidak pandai memilih kata-kata 

t) Kadang-kadang kehilangan konsentrasi ketika mereka ingin memperhatikan 

Gaya belajar visual adalah gaya belajar yang mengandalkan pada ketajaman 

penglihatan. Artinya, bukti-bukti konkret harus diperlihatkan terlebih dahulu agar siswa 

paham. Ciri khas dari siswa yang memiliki gaya belajar visual adalah kebutuhan tinggi untuk 

melihat dan menangkap informasi secara visual sebelum ia memahaminya. 



 

 

 

2. Gaya Belajar Audio 

Gaya belajar audio adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran untuk 

bisa memahami dan mengingatnya. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu baru 

kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai 

gaya belajar ini dapat belajar cepat dengan berdiskusi dan mendengarkan apa yang guru 

katakan. Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan 

belajar, misalnya dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. 

Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada (nyanyian/lagu). (Subini, 2012) 

Menurut Ahmadi (2010) Anak yang bertipe audio, mudah mempelajari bahan-bahan 

yang disajikan dalam bentuk suara (ceramah), begitu guru menerangkan ia cepat menangkap 

bahan pelajaran, disamping itu kata dari teman (diskusi) atau suara radio/casette ia mudah 

menangkapnya. Pelajaran yang disajikan dalam bentuk tulisan, perabaan, gerakan-gerakan 

yang ia mengalami kesulitan.  

Menurut Bobby De potter (2013) ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar audio 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

a) Berbicara pada diri sendiri saat bekerja 

b) Mudah terganggu oleh keributan 

c) Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca 

d) Senang membaca dengan keras dan mendengarkan 

e) Dapat mengulangi kembali dan menirukan nada, birama, dan warna suara 

f) Merasa kesulitan untuk menulis, tetapi hebat dalam bercerita 

g) Berbicara dalam irama yang terpola 

h) Biasanya pembicara yang fasih 

i) Lebih suka musik dari pada seni 



 

 

j) Belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari pada yang 

dilihat 

k) Suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu panjang lebar 

l) Mempunyai masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visualisasi 

m) Lebih pandai mengeja dengan keras dari pada menuliskannya 

n) Lebih suka gurauan lisan dari pada membaca komik 

Gaya belajar audio adalah gaya belajar yang mengandalkan pada pendengaran  untuk 

bisa memahami dan mengingatnya. Artinya, kita harus mendengarkan terlebih dahulu baru 

kemudian bisa mengingat dan memahami informasi yang diperoleh. Siswa yang mempunyai 

gaya belajar ini dapat belajar lebih cepat dengan berdiskusi dan mendengarkan apa yang guru 

katakan. 

3. Gaya Belajar Kinestetik  

Individu yang bertipe ini, mudah mempelajari bahan yang berupa tulisan-tulisan, 

gerakan-gerakan, dan sulit mempelajari bahan yang berupa suara atau penglihatan (Ahmadi, 

2010).  Selain itu, belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik atau pengalaman 

belajar secara langsung. (Subini, 2012) 

Dari pengertian di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa orang yang menggunakan 

gaya belajar kinestetik memperoleh informasi dengan mengutamakan indera perasa dan 

gerakan-gerakan fisik. Individu yang mempunyai gaya belajar kinestetik mudah menangkap 

pelajaran apabila ia bergerak, meraba, atau mengambil tindakan. Selain itu dengan praktik atau 

pengalaman belajar secara langsung.  

Menurut Bobby De potter (2013) ciri-ciri seseorang yang memiliki gaya belajar 

kinestetik diantaranya adalah sebagai berikut : 

a) Berbicara dengan perlahan 

b) Menanggapi perhatian fisik 



 

 

c) Menyentuh orang untuk mendapatkan perhatian mereka 

d) Berdiri dekat ketika berbicara dengan orang 

e) Selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak 

f) Mempunyai perkembangan awal otot-otot yang besar 

g) Belajar melalui manipulasi dan praktik 

h) Menghafal dengan cara berjalan dan melihat 

i) Menggunakan jari sebagai penunjuk ketika membaca 

j) Banyak menggunakan isyarat tubuh 

k) Tidak dapat duduk diam dalam waktu lama 

l) Tidak dapat mengingat geografis, kecuali jika mereka memang telah pernah berada di 

tempat itu 

m) Menggunakan kata-kata yang mengandung aksi 

n) Kemungkinan tulisannya jelek 

o) Menyukai buku-buku yang berorientasi pada plot mereka mencerminkan aksi dengan 

gerakan tubuh saat membaca 

p) Ingin melakukan segala sesuatu 

q) Menyukai permainan yang menyibukkan 

Gaya belajar kinestetik adalah aktivitas belajar dengan cara gerak, bekerja dan 

menyentuh sesuatu yang memberikan informasi tertentu agar bisa mengingatnya. Siswa sulit 

untuk duduk berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan eksplorasi sangatlah 

kuat.  

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya belajar merupakan 

kombinasi dari cara siswa menyerap, kemudian mengatur serta mengolah informasi. Gaya 

belajar bukan hanya berupa aspek ketika menghadapi informasi, melihat, mendengar, menulis, 

dan berkata tetapi juga aspek memproses informasi sekunsial, analitik, global, ataupun otak 



 

 

kiri dan otak kanan, aspek lain adalah ketika merespon sesuatu atas lingkungan belajar (diserap 

secara abstrak dan konkret). Jika siswa telah akrab dengan gaya belajarnya sendiri, maka ia 

dapat membantu dirinya sendiri dalam belajar lebih cepat dan mudah. 

2.2.6 Faktor-faktor yang memengaruhi Gaya Belajar 

Gaya belajar yang digunakan merupakan kunci untuk mengembangkan kinerja dalam 

belajar. Perlu disadari bagaimana orang yang satu dengan yang lain menyerap dan menggali 

informasi dan dapat menjadikan belajar serta berkomunikasi lebih mudah dengan gaya sendiri. 

Rita Dunn, seorang pelopor dibidang gaya belajar telah menemukan banyak variabel 

yang mempengaruhi cara belajar siswa. Ini mencakup faktor-faktor fisik, emosional, sosiologis, 

dan lingkungan. Sebagian siswa misalnya dapat belajar paling baik dengan cahaya yang terang, 

sedang sebagian yang lain dengan pencahayaan yang suram. Ada siswa yang belajar paling 

baik secara bekelompok, sedang yang lain memilih adanya figur otoriter seperti orang tua atau 

guru, yang lain lagi merasa bahwa bekerja sindirilah yang paling efektif bagi mereka. Sebagian 

siswa memerlukan musik sebagai latar belakang, sedang yang lain tidak dapat berkonsentrasi 

kecuali dalam ruangan sepi. Ada orang-orang yang memerlukan lingkungan kerja yang teratur 

dan rapi, tetapi yang lain lagi lebih suka menggelar segala sesuatunya supaya semua dapat 

terlihat. (De Porter, 2013) 

 Dari penjabaran diatas, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah sebagai berikut: 1) 

Faktor Fisik; 2) Faktor Emosional; 3) Faktor Sosiologi; 4) Faktor Lingkungan. Berdasarkan 

faktor-faktor tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian siswa dapat belajar paling baik 

dengan pencahayaan yang terang, sebagian yang lain dengan pencahayaan yang suram. Ada 

siswa yang belajar paling baik dengan berkelompok, yang lain lagi memilih untuk dibimbing, 

dan yang lain memilih untuk bekerja sendiri karena dirasa lebih efektif. Ada siswa yang 

menggunakan musik sebagai iringan belajar, ada juga yang memilih belajar di tempat sepi agar 

lebih berkonsentrasi. Ada siswa yang memerlukan lingkungan belajar teratur dan rapi, tetapi 



 

 

yang lain lagi lebih suka menggelar segala sesuatunya supaya dapat dilihat. 

 Ketika belajar siswa perlu berkonsentrasi dengan baik. Lingkungan adalah salah satu 

faktor yang sangat mendukung belajar siswa. Faktor – faktor tersebut antara lain: 

1) Suara; Setiap siswa mempunyai pandangan yang berbeda – beda terhadap suara. Ada yang 

nyaman dengan mendengarkan musik ataupun menonton tv. Selain itu juga ada yang lebih 

nyaman belajar dengan keadaan yang hening. Bahkan ada yang nyaman belajar dengan 

berkelompok. 

2) Pencahayaan; Dalam hal ini, siswa dapat mengatur sendiri cahaya yang diinginkan. 

3) Temperatur; Suhu pada tempat dimana kita belajar sangat mempengaruhi konsentrasi siswa 

saat belajar. Mereka cenderung memilih tempat yang sejuk, bahkan ada yang senang belajar 

di tempat yang ada AC-nya. 

4) Tempat Belajar; Ada sebagian siswa yang senang belajar di atas meja dengan buku yang 

tertata rapi di depannya. Ada juga yang senang dan nyaman belajar di lantai bahkan sambil 

tiduran. 

2.3 Penelitian yang Relevan 

Sebelum adanya penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh 

beberapa peneliti yang berhubungan dengan disposisi matematika dan gaya belajar seperti pada 

tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No 

Aspek 

Peneliti terdahulu 

Peneliti sekarang Sitti 

Komariyah 

Ersi Cresli Tati Haryati, 

dkk 

1. Judul  Disposisi 

matematika

siswaberdas

arkan gaya 

belajar 

dalam 

materi relasi 

dan fungsi 

kelas X IPS 

Pengaruh 

konsep diri, 

motivasi 

berprestasi, 

dan gaya 

belajar 

terhadap 

disposisi 

matematika 

Analisis 

kemampuan 

dan disposisi 

berpikir 

reflektif 

matematis 

siswa ditinjau 

dari gaya 

belajar 

Disposisi 

Matematika 

Ditinjau Dari 

Gaya Belajar 

Siswa SMP 

Negeri 4 

Kendari 



 

 

5 SMAN 1 

Ngunut 

dan hasil 

belajar 

matematika 

siswa kelas 

XI SMA 

Negeri di 

Kota 

Makale 

2.  Tahun  2019 2018 2017 2020 

3.  Jenis  Kualitatif  Kuantitatif Kualitatif Kuantitatif 

5.  Subyek Kelas X IPS 

5 SMAN 1 

Ngunut 

kelas XI 

SMA 

Negeri di 

Kota 

Makale 

Kelas VIII A 

di SMPN 13 

Kota Serang 

Kelas VII SMPN 

4 Kendari 

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitti Komariahmenunjukkan bahwa: 1) Disposisi 

matematika siswa dengan gaya belajar visual dalam menyelesaikan masalah relasi dan fungsi 

memiliki rasa percaya diri, kurangnya rasa gigih dan ulet, tidak adanya rasa keingintahuan, 

cukup memonitor dan merefleksi pemikiran dan kinerja, serta tidak memiliki fleksibelitas, 2) 

Disposisi matematika siswa dengan gaya belajar audiotori memiliki rasa percaya diri, memiliki 

kegigihan dan keuletan sikapnya terhadap matematika, tidak memiliki rasa ingin tahu, memiliki 

rasa menghargai, cukup memiliki rasa mengapresiasi, memonitor dan merefleksi pemikiran 

dan kinerja serta tidak memiliki fleksibelitas, 3) Disposisi matematika siswa dengan gaya 

belajar kinestetik memiliki rasa percaya diri, memiliki kegigihan dan keuletan, memiliki rasa 

ingin tahu, cukup menghargai, cukup mengapresiasi, memonitor dan merefleksi pemikiran dan 

kinerja serta tidak memiliki fleksibelitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ersi Cresli menunjukkan bahwa 1) sebagian besar 

siswa memiliki konsep diri, motivasi berprestasi, disposisi matematika, hasil belajar 

matematika berada pada kategori sedang, dan bergaya belajar visual, 2) Konsep diri 

berpengaruh positif terhadap disposisi matematika dengan konstribusi sebesar 28,9% dan tidak 

berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar matematika dengan konstribusi sebesar 2,5%. 

Motivasi berprestasi berpengaruh positif terhadap disposisi matematika siswa dengan 



 

 

konstribusi sebesar 47,2% dan tidak berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar 

matematika siswa dengan konstribusi sebesar 14,9%. Tidak ada pengaruh gaya belajar baik 

terhadap disposisi matematika maupun hasil belajar matematika. Konsep diri, motivasi 

berprestasi, dan gaya belajar secara bersama-sama menjelaskan sekitar 51% variasi disposisi 

matematika dan sekitar 2% variasi hasil belajar matematika. Setelah mengalami 

pengembangan pembahasan, konsep diri memberikan konstribusi 15% terhadap hasil belajar 

matematika melalui disposisi matematika. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh  Tati Haryati, dkk menunjukkan bahwa Hasil 

analisis data menunjukkan bahwa, gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik  memiliki rata-

rata presentase kemampuan berpikir reflektif matematis (KBRM) berturut-turut adalah 58.333 

%, 43.056 % dan 62.5 % dan disposisi berpikir reflektif matematis berturut-turut yaitu 77.778 

% , 63.672 %, dan 62.506 %. Berdasarkan tingkatan presentasenya, diperoleh bahwa hubungan 

antara kemampuan dan disposisi berpikir reflektif matematis yang ditinjau dari gaya belajar 

visual, auditorial dan kinestetik adalah hubungan negatif, yang berarti kemampuan yang baik 

tidak menjamin disposisinya juga akan baik, begitu pula sebaliknya.  

Persamaan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah sama-sama mengkaji 

tentang gaya belajar dan disposisi matematika siswa, perbedaannya adalah pada penelitian ini 

difokuskan pada masalah disposisi matematika dan gaya belajar siswa. Sedangkan pada 

penelitian sebelumya tidak difokuskan pada disposisi dan gaya belajar karena terdapat 

beberapa variabel lain yang di teliti. 

2.4  Kerangka berpikir 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah peneliti menganalisis disposisi 

matematika siswa ditinjau dari gaya belajar. Dalam penelitian ini penggalian informasi 

dilakukan dengan memberikan angket. Data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk 

mendapatkan disposisi matematika berdasarkan gaya belajar siswa.  



 

 

Dalam penelitian ini secara singkat dapat dilihat pada skema berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir 

 

Setiap siswa memiliki gaya belajar yang berbeda yaitu gaya belajar audio, visual, dan 

kinestetik untuk menyelesaikan masalah matematika. Dengan gaya belajar berbeda, disposisi 

yang dimiliki oleh siswa dalam menyelesaikan masalah matematika juga akan memiliki 

perbedaan yaitu mengenai rasa percaya diri, minat, rasa ingin tahu, gigih, tekun, fleksibel dan 

refleksi. 

2.5  Hipotesis Penelitian 

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian, dimana 

perumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Adapun 

hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:  

3.6.1 Hipotesis Statistik 

1. H0: µ1 = µ2 = µ3 = µ 

H1: minimal ada satu µi≠µ. (i= 1, 2, 3) 

2. H0: µ1 = µ2  

H1: µ1≠µ2 

Gaya Belajar Siswa (Angket) 

visual Audio Kinestetik 

Disposisi Matematika Siswa 

(Angket) 



 

 

3. H0: µ1 = µ3  

H1: µ1≠µ3 

4. H0: µ2 = µ3  

H1: µ2≠µ3 

Keterangan: 

µ1 : Rata-rata disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar audio. 

µ2 : Rata-rata disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar visual. 

     µ3: Rata-rata disposisi matematika siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik. 

3.6.2 Hipotesis Kalimat: 

1. H0: Tidak terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. 

H1: Minimal terdapat satu kelompok gaya belajar yang memiliki rata-rata  

      disposisi matematika siswa yang berbeda dari kelompok lainnya. 

2. H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar audio dan visual. 

H1: Terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar audio dan visual. 

3. H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar audio dan kinestetik. 

H1:  Terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar audio dan kinestetik. 

4. H0 : Tidak terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika antara siswa yang  

memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. 

H1:  Terdapat perbedaan rata-rata disposisi matematika siswa yang memiliki  



 

 

gaya belajar visual dan kinestetik. 

 


