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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu enkulturasi yang berfungsi mewariskan 

dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan prestasi masa lalu menjadi nilai-

nilai budaya dan karakter bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini 

dan masa datang. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem 

Pendidikan Nasional, Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa 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. 

Dalam salah satu buku Filsafat Matematika yang ditulis oleh Slamet 

HW (2017:17), matematika merupakan suatu alat yang dapat membantu 

memecahkan berbagai permasalahan baik dalam bidang  pemerintahan, 

industri, maupun sains. Selain itu menurut Susanto (2013) matematika dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan suatu 

kontribusi dalam penyelesaian masalah sehari-hari dan dunia kerja, serta 

memberikan dukungan dalam pengembangan ilmu pengetahun dan teknologi. 

Sebagaimana dijelaskan BSNP dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 

bahwa matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan kemampuan berpikir manusia (Depdiknas, 2006). 

Hasil tes dan evaluasi Programme for International Student Assessment 

(PISA) 2015, Indonesia masih tergolong rendah dalam tiga aspek yaitu sains, 

membaca dan matematika yang berada di peringkat 62 dari 70 negara yang 

dievaluasi. Sampai saat ini masih banyak siswa yang tidak menyukai mata 

pelajaran matematika dan menganggap mata pelajaran matematika sebagai 

mata pelajaran yang sulit, sehingga menyebabkan rendahnya hasil belajar 
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matematika yang diperoleh siswa. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar matematika, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor 

eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri individu. Sedangkan 

faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri individu baik 

secara rohani maupun jasmani, sebagai contoh kemampuan number sense, 

komunikasi matematis dan disposisi matematis. 

Salah satu aspek dalam pembelajaran matematika adalah bilangan. Pada 

TIMSS 2011 dan 2015, soal mengenai bilangan persentasenya sebesar 50% 

dan merupakan content domain yang tertinggi dibandingkan dengan content 

domain yang lainnya. National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

menekankan bahwa pembelajaran bilangan sangat penting untuk mempelajari 

topik matematika yang lain, yaitu aljabar, geometri, pengukuran, dan statistik 

(Nursyahidah dkk, 2013). Suatu pemahaman terhadap bilangan dapat 

dilakukan untuk menambah dan mengembangkan keterampilan berhitung. 

Dalam mengembangkan pemahaman tentang konsep bilangan sendiri dapat 

ditekankan pada pola pengembangan kepekaan terhadap bilangan atau 

dikenal dengan number sense. Yang et.al (2008) mengungkapkan bahwa pada 

abad 21, number sense menjadi topik yang besar pada pendidikan 

matematika. Number sense merupakan suatu kemampuan siswa dalam 

memahami suatu bilangan beserta cara perhitungannya. Di Indonesia sendiri 

masih asing dengan adanya number sense, hal ini dibuktikan bahwa masih 

banyak yang tidak mengetahui apa itu number sense dan sedikitnya penelitian 

mengenai number sense pada siswa. Ini membuat number sense siswa 

Indonesia tergolong masih rendah. 

Selain number sense, aspek komunikasi matematis pada pembelajaran 

matematika juga menjadi faktor yang menjadi sorotan. Ruseffendi (2006) 

mengungkapkan bahwa matematika sebagai bahasa simbol dipahami orang 

dengan tepat kita harus menggunakan simbol dan istilah yang cermat yang 

disepakati secara bersama. Matematika bukan hanya meliputi hitungan 

semata namun salah satu bentuk ekspresi ungkapan yang penuh makna secara 

tulisan maupun lisan (Ratni Purwasih & Martin Bernard, 2018). Van de 
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Walle (Khamid & Santoso, 2016), komunikasi merupakan standar pokok 

yang memiliki arti penting dalam berbicara, menulis, menggambarkan dan 

menjelaskan ide-ide matematika. Kemampuan komunikasi matematis 

merupakan kemampuan yang dimiliki oleh siswa dalam menyampaikan suatu 

pesan atau informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tulisan dalam 

bentuk simbol atau notasi matematika. Faktanya, proses pembelajaran 

matematika yang dilakukan oleh guru di beberapa sekolahan masih 

menggunakan metode ceramah. Hal ini membuat siswa hanya 

memperhatikan, mendengar dan mencatat apa yang disampaikan guru 

sehingga kurang adanya interaksi antar guru dan siswa. Oleh karena itu siswa 

beranggapan bahwa untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematika 

cukup dengan mengikuti apa yang disampaikan dan dikerjakan oleh guru 

yang menyebabkan rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa 

dalam proses pembelajaran matematika. 

Menurut BSNP (2006:140), selain kemampuan-kemampuan kognitif di 

atas juga terdapat kemampuan afektif yang harus dimiliki dan dikembangkan 

oleh setiap siswa, seperti yang tercantum dalam tujuan pembelajaran 

matematika di sekolah yaitu memiliki sikap menghargai kegunaan 

matematika dalam kehidupan, sikap rasa ingin tahu, perhatian, dan minat 

dalam mempelajari matematika, serta ulet dan percaya diri dalam pemecahan 

masalah yang berkaitan dengan matematika. Hal ini dikarenakan 

pembelajaran matematika tidak hanya berkaitan tentang pembelajaran 

konsep, prosedural, dan aplikasinya, tetapi juga terkait dengan pengembangan 

minat dan ketertarikan siswa terhadap matematika sebagai cara yang 

powerfull dalam menyelesaikan masalah (Dahlan, 2011: 847). Pengembangan 

minat dan ketertarikan terhadap matematika akan membentuk kecenderungan 

yang kuat yang dinamakan disposisi matematis (mathematical disposition). 

Wilkins (Grootenboer, 2007) menyatakan “a person’s mathematical 

disposition related to her or his beliefs about and attitude toward 

mathematics may be as important as content knowledge for making informed 

decision in terms of willingness to use this knowledge in everyday life”. Hal 



4 
 

 
 

ini berarti disposisi belajar siswa terhadap pembelajaran matematika memiliki 

peluang sebagai faktor yang menentukan kesuksesan siswa dalam 

mempelajari matematika. Dalam konteks matematika, disposisi matematis 

berkaitan dengan bagaimana sikap siswa dalam menyelesaikan masalah 

matematis, apakah percaya diri, tekun, berminat dan berpikir fleksibel dalam 

menyelesaikan permasalahan. Dalam konteks pembelajaran, disposisi 

matematis berkaitan dengan bagaimana siswa bertanya, menjawab pertanyaan 

yang diberikan oleh guru, mengkomunikasikan ide-ide matematis, diskusi 

dalam kelompok dan menyelesaikan masalah matematis yang diberikan. 

Di Indonesia sendiri pentingnya kemampuan disposisi tidak sejalan 

dengan kondisi kemampuan afektif siswa saat ini. Hal ini dibuktikan dari 

hasil laporan TIMSS pada tahun 2015, yakni mengenai sikap terhadap 

matematika. Sebanyak 66% siswa Indonesia mengaku sangat menyukai 

matematika dan merasa enjoy dengan pelajaran matematika. Namun ketika 

siswa diminta menjawab pertanyaan mengenai kepercayaan diri terhadap 

kemampuan matematika yang dimilikinya, hanya 23% siswa Indonesia yang 

percaya diri. Persentase ini relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara 

lain. Dengan melihat hasil persentase tingkat kepercayaan diri terhadap 

matematika tersebut tak bisa dipungkiri bahwa disposisi matematis di negara  

Indonesia masih tergolong rendah. 

Melalui pemikiran tersebut peneliti bermaksud akan melakukan 

penelitian mengenai kontribusi kemampuan number sense, komunikasi 

matematis dan disposisi matematis terhadap hasil belajar matematika pada 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan pada penelitian ini 

dapat diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Siswa masih menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang sulit. 

2. Rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

3. Number sense menjadi suatu hal yang asing di Indonesia. 

4. Sedikitnya penelitian mengenai number sense pada siswa. 
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5. Kemampuan number sense siswa masih tergolong rendah. 

6. Pembelajaran matematika guru masih menggunakan metode ceramah. 

7. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. 

8. Persentase disposisi matematis relatif rendah. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada tiga batasan permasalahan yang telah 

diidentifikasi sebagai berikut. 

1. Rendahnya hasil belajar matematika siswa. 

2. Kemampuan number sense siswa masih tergolong rendah. 

3. Rendahnya kemampuan komunikasi matematis siswa. 

4. Persentase disposisi matematis relatif rendah. 

D. Rumusan Masalah 

Permasalahan pada penelitian ini dirumuskan menjadi beberapa bagian, 

yaitu: 

1. Adakah kontribusi antara kemampuan number sense, komunikasi dan 

disposisi matematis terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII 

SMP Negeri 1 Gatak? 

2. Adakah kontribusi kemampuan number sense terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak? 

3. Adakah kontribusi komunikasi matematis terhadap hasil belajar 

matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak? 

4. Adakah kontribusi disposisi matematis terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak? 

E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki empat tujuan penelitian. Keempat tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

a. Menganalisis dan menguji kontribusi antara kemampuan number sense, 

komunikasi dan disposisi matematis terhadap hasil belajar matematika 

siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak. 

b. Menganalisis dan menguji kontribusi kemampuan number sense 

terhadap hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak. 
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c. Menganalisis dan menguji kontribusi komunikasi matematis terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak. 

d. Menganalisis dan menguji kontribusi disposisi matematis terhadap hasil 

belajar matematika siswa kelas VII SMP Negeri 1 Gatak. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi ilmu 

pengetahuan mengenai kemampuan number sense, komunikasi 

matematis dan disposisi matematis terhadap hasil belajar. 

2. Manfaat praktis 

a. Manfaat bagi siswa, dapat membantu siswa dalam meningkatkan hasil 

belajar, kemampuan number sense, komunikasi dan disposisi 

matematis siswa dalam pembelaran matematika. 

b. Manfaat bagi guru, dapat memberikan informasi dan menambah 

wawasan guru mengenai number sense, komunikasi matematis dan 

disposisi matematis. 

c. Manfaat bagi sekolah, dapat memberikan informasi tentang 

pentingnya number sense, komunikasi matematis dan disposisi 

matematis pada pembelajaran matematika. 

 


