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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hasil belajar merupakan suatu hal yang didapatkan setelah proses belajar 

mengajar. Menurut Susanto (2012 : 5) hasil belajar merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, 

afektif, dan  psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar. Hasil belajar 

sering kali dianggap sebagai penentu baik tidaknya suatu pendidikan. 

Sementara pada saat ini hasil belajar matematika di Indonesia masih 

tergolong rendah. 

Hasil tes dan survey PISA, yang pada tahun 2015 melibatkan 540.000 

siswa di 70 negara, dianalisa dengan hati-hati dan lengkap sehingga survey 

dan tes tahun berjalan baru bisa didapatkan pada akhir tahun berikutnya. Jadi 

hasil literasi PISA 2015 baru bisa dirilis pada bulan Desember 2016. Pada tes 

dan survey PISA 2015 diperoleh data bahwa Singapura adalah negara yang 

menduduki peringkat 1 untuk ketiga materi sains, membaca, dan matematika. 

Dari hasil tes dan evaluasi PISA 2015 performa siswa-siswi Indonesia masih 

tergolong rendah. Berturut-turut rata-rata skor pencapaian siswa-siswi 

Indonesia untuk sains, membaca, dan matematika berada di peringkat 62, 61, 

dan 63 dari 69 negara yang dievaluasi. Peringkat dan  rata-rata skor Indonesia 

tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil tes dan survey PISA terdahulu pada 

tahun 2012 yang juga berada pada kelompok penguasaan materi yang rendah. 

Berdasarkan data kemendikbud, hasil ujian nasional matematika siswa di 

SMP Negeri 5 Surakarta rata-ratanya mengalami penurunan sebesar 0,57. 

Selain itu jika dilihat dari data nilai UTS kelas VII juga masih tergolong 

rendah dengan rata- rata 71,48. Namun dengan hasil demikian bukan berarti 

harus berhenti sampai disitu, hasil yang didapatkan  masih harus ditingkatkan 

lagi. Karena seperti yang sudah dibahas diatas bahwa pendidikan di Indonesia 

masih tertinggal jauh dari negara- negara lain. 

Rendahnya hasil belajar di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor. Hasil 

belajar disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan faktor 
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eksternal. Faktor internal siswa yaitu faktor jasmani, faktor psikologis 

(intelegensi, perhatian, keaktifan, minat, bakat, dll ) serta faktor kelelahan. 

Sedangkan untuk faktor eksternal siswa yaitu faktor keluarga, faktor sekolah ( 

metode mengajar, kurikulum, relasi antara guru dengan siswa, guru yang 

mengajar, alat pengajaran, dll ) serta faktor lingkungan (Slameto, 2003: 54). 

Diantara faktor yang sudah dijelaskan diatas beberapa diantaranya terdapat 

faktor lain yaitu kurangnya kemauan siswa untuk membaca dan  belajar atau 

dengan kata lain frekuensi waktu belajar siswa masih rendah dan  kurangnya 

pemahaman siswa dan guru dalam memahami cara belajar atau gaya belajar 

siswa. 

Gaya belajar adalah cara yang cenderung dipilih seseorang untuk 

menerima informasi dari lingkungan dan memproses informasi tersebut 

Susilo(2006: 94) . Tidak akan mudah bagi seseorang untuk berkonsentrasi 

belajar jika ia merasa terpaksa. Oleh karena itu, perlu ada cara bagaimana 

agar belajar menjadi hal yang menyenangkan. Dengan mengenali gaya belajar 

maka siswa akan dapat mengelola pada kondisi apa, dimana, kapan, dan 

bagaimana ia dapat memaksimalkan belajar. 

Menurut Abufayed, dkk Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar itu sendiri, diantaranya faktor dari  dalam dan dari luar. Faktor dari 

dalam diantaranya yaitu gaya belajar dan frekuensi waktu belajar. Memahami 

gaya belajar siswa sangat penting dalam proses belajar mengajar karena 

dengan mengetahui gaya belajar dari masing-masing siswa, guru dapat 

membantu mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa 

sesuai dengan kemampuannya. Pendidikan tidak dapat sepenuhnya dicapai 

tanpa kebiasaan belajar yang sesuai dengan pengetahuan peserta didik 

bagaimana cara belajar bahwa gaya belajar dan kebiasaan belajar berjalan 

bersama tidak hanya dalam belajar tetapi juga membantu instruktur untuk 

mendukung siswa secara individual menuju pengajaran yang berhasil. 

Menurut Sarwono dalam Hanafiah & Suhana (2009: 10-11) Faktor-faktor 

makro yang menyebabkan anak malas belajar adalah kebanyakan anak tidak 

mempunyai kebiasaan belajar yang teratur, tidak mempunyai catatan 

pelajaran yang lengkap, tidak membuat PR, sering membolos(dari sekolah 
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maupun dari les), seringkali lebih mengharapkan bocoran soal ulangan/ujian 

atau menyontek untuk mendapat nilai yang bagus. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “ Komparasi Hasil Belajar Matematika ditinjau dari Frekuensi Waktu 

Belajar dan Gaya Belajar” 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang terkait hasil 

belajar matematik dapat dipengaruhi oleh siswa, alat, lingkungan. Faktor-

faktor tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut. Hasil belajar matematika 

yang belum sesuai dengan harapan, kurangnya kesadaran siswa dalam belajar, 

rendahnya frekuensi waktu belajar siswa, siswa tidak paham gaya belajar 

yang dimiliki sehingga ia tidak tahu kapan harus memaksimalkan belajarnya, 

kurangnya strategi mengajar guru sehingga pembelajaran yang dilakukan 

dikelas terasa membosankan bagi sebagian siswa yang tidak sesuai dengan 

gaya belajaranya dengan cara mengajar guru, kurang tepatnya model 

mengajar yang digunakan guru matematika di dalam menyampaikan pokok 

bahasan yang kemungkinan akan mempengarui hasil belajar matematika, 

kurangnya dukungan dan pengawasan orang tua. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu adanya pembatasan masalah 

secara jelas agar peneliti mencapai sasaran sesuai dengan tujuan penelitian. 

Oleh karena itu peneliti membatasi permasalahan dengan fokus penelitian 

adalah hasil belajar matematika. Faktor – faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar matematika dibatasi pada Frekuensi waktu belajar siswa dan gaya 

belajar. 

 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan menjadi tiga. 

a) Adakah Perbedaan Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Frekuensi 

Waktu Belajar Siswa? 
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b) Adakah Perbedaan Hasil Belajar Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar 

Siswa? 

c) Adakah Interaksi Frekuensi Belajar dan Gaya Belajar Terhadap Hasil 

Belajar Matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini ada tiga tujuan. 

a) Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 

frekuensi waktu belajar 

b) Untuk menganalisis perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari gaya 

belajar 

c) Untuk menguji adanya interaksi antara frekuensi waktu belajar dan gaya 

belajar terhadap hasil belajar matematika 

 

F. Manfaat Penelitian 

a) Teoritis 

  Penelitian ini dapat bermanfaat menambah pengetahuan baru 

tentang pentingnya frekuensi waktu belajar dan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. Sehingga dapat memotivasi guru 

untuk memahami gaya belajar yang di miliki oleh siswa. Sehingga guru 

akan tahu bagaimana cara memperlakukan siswa dalam pembelajaran 

sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki masing-masing siswa. 

b) Praktis 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk diterapkan dalam 

pembelajaran matematika pada siswa kelas VII. Manfaat bagi siswa yaitu 

hasil penelitian diharapkan dapat membantu siswa untuk menambah 

pengalaman, kepercayaan diri, dan rasa ketertarikan belajar setelah 

mengetahui gaya belajar yang sesuai dengan dirinya serta memotivasi 

siswa untuk lebih rajin belajar. Manfaat bagi guru yaitu hasil penelitian 

diharapkan sebagai referensi agar guru memperhatikan gaya belajar dari 

siswanya dan untuk memberikan pengetahuan lebih tentang gaya belajar 

yang tepat bagi siswanya. Sehingga dalam mengajar guru dapat 
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membantu siswa memahami materi sesuai dengan gaya belajarnya. 

Manfaat bagi sekolah yaitu hasil penelitian dapat digunakan untuk 

meningkatkankan kualitas proses pembelajaran matematika.  

 


