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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang terus menerus berkembang pesat akan membawa dampak kemajuan 

pada bidang kehidupan dan teknologi, diperlukan adanya sumber daya 

manusia yang berkualitas. Usaha menciptakan sumber daya manusia yang 

berkualitas melalui pendidikan. Dalam dunia pendidikan menurut UU 

pasal 31 ayat 1 ”Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. 

Pendidikan terdiri dari akademik dan non akademik. Pendidikan 

matematika merupakan salah satu pendidikan akademik. 

Menurut Johnson dan Myklebust dalam Abdurrahman (2012:202) 

matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi praktisnya untuk 

mengekspresikan hubungan-hubungan kuantitatif dan keruangan 

sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk memudahkan berfikir. 

Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua siswa dari 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Matematika perlu diajarkan 

kepada siswa karena (1) selalu digunakan dalam segala segi kehidupan, (2) 

semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang sesuai, (3) 

merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas, (4) dapat 

digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara, (5) 

meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran 
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keruangan, dan (6) memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang (Mulyono, 2012:204). 

Menurut Masykur Ag (2007:34) berdasarkan hasil penelitian di 

Indonesia, ditemukan bahwa tingkat penguasaan peserta didik dalam 

matematika pada semua jenjang pendidikan masih sekitar 34%. Anggapan 

masyarakat di kalangan pelajar, matematika masih merupakan mata 

pelajaran sulit dan membingungkan untuk sebagian besar pelajar. 

Meskipun demikian, semua orang harus mempelajari matematika karena 

merupakan sarana untuk memecahkan kehidupan sehari-hari. 

Belajar adalah suatu perubahan dalam tingkah laku dimana 

perubahan itu dapat mengarah kepada tingkah laku yang lebih baik, tetapi 

juga ada kemungkinan mengarah kepada tingkah laku yang lebih buruk. 

Keterlibatan langsung siswa di dalam proses belajar memiliki intensitas 

keaktifan yang lebih tinggi. Dalam keadaan ini siswa tidak hanya aktif 

mendengar, mengamati, dan mengikuti, akan tetapi terlibat langsung di 

dalam melaksanakan suatu percobaan, peragaan, atau mendemonstrasikan 

sesuatu. Dengan keterlibatan langsung ini siswa aktif mengalami dan 

melakukan proses belajar sendiri (Aunurrahman, 2010:121). 

Abdurrahman (2012:5) hasil penelitian terhadap 3.215 murid kelas 

satu hingga kelas enam SD di DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 

16,52% yang oleh guru dinyatakan sebagai murid berkesulitan belajar. 

Secara garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua 

kelompok, (1) kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 
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dan (2) kesulitan belajar akademik (Abdurrahman, 2012:7). Kesulitan 

belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor keturunan, 

kerusakan pada fungsi otak, biokimia, lingkungan, atau kesalahan nutrisi. 

Taksonomi hasil belajar kognitif dikemukakan oleh Bloom. Bloom 

membagi enam tingkat hasil belajar kognitif. Enam tingkat itu adalah 

mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan 

mengkreasikan. Taksonomi hasil belajar afektif dikemukakan oleh 

Krathwol. Krathwol membagi hasil belajar afektif menjadi lima tingkatan 

yaitu penerimaan, partisipasi, penilaian, organisasi, dan internalisasi. 

Menurut Harrow hasil belajar psikomotorik dapat diklasifikasikan menjadi 

enam yaitu gerakan refleks, gerakan fundamental dasar, kemampuan 

konseptual, kemampuan fisis, gerakan keterampilan, dan komunikasi tanpa 

kata (Purwanto, 2009:50). 

Belajar matematika terutama geometri bidang adalah mencakup 

belajar kosep, menggambar, dan perhitungan. Sedangkan konsep dasar 

matematika merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Maka bagaimana 

dosen dapat menerapkan konsep secara jelas agar dapat mudah dipahami 

oleh mahasiswa. Selain itu penyampaian materi matematika juga harus 

dimulai dari hal yang sederhana ke hal yang lebih kompleks agar 

mahasiswa dapat memahami dengan mudah serta tujuan pembelajaran 

tercapai dengan baik. 

Dari faktor-faktor tersebut di atas maka akan menimbulkan 

masalah atau problem pada diri individu dalam belajar. Kesulitan belajar 
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tersebut dapat dilihat dari aspek kognitif maupun afektif. Adapun 

penyebab kesulitan belajar bermacam-macam baik dari dalam maupun dari 

luar mahasiswa.  

Kesulitan belajar mahasiswa dalam perguruan tinggi tidak 

memandang kemampuan intelegensi yang dimiliki mahasiswa tersebut. 

Banyak mahasiswa yang dengan intelegensi rendah dapat meraih prestasi 

belajar yang tinggi, melebihi kepandaian mahasiswa dengan intelegensi 

tinggi. Mahasiswa di perguruan tinggi di harapkan untuk dapat 

meminimalkan kesulitan dalam belajarnya, misalnya dengan cara 

meningkatkan minat terhadap mata kuliah tersebut, memperbaiki cara 

belajar yang kurang benar, mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh 

dan tepat waktu, serta belajar ketika ujian akhir tiba, dan sebagainya. 

Mahasiswa diharapkan dapat memperbaiki perilaku belajar yang kurang 

sesuai supaya dapat memperoleh nilai yang lebih maksimal. Beberapa 

faktor internal mahasiswa Perguruan Tinggi dalam kesulitan belajar seperti 

keadaan fisik, keadaan emosi, keadaan psikis, intelegensi, minat, dan 

kebiasaan belajar, sedangkan faktor eksternalnya seperti lingkungan 

keluarga, lingkungan belajar dan lingkungan masyarakat. 

Berdasarkan hasil pengamatan pada mata kuliah geometri bidang 

di Universitas Muhammadiyah Surakarta banyak mahasiswa yang 

mengalami kegagalan dalam mempelajarinya. Hal ini terbukti dengan hasil 

yudisium ujian semester yang relatif rendah dibandingkan dengan hasil 

dari mata kuliah yang lain. Pada tahun akademik 2010/2011 dari kelas E, 
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F, G yang berjumlah 138 mahasiswa yang mendapatkan nilai AB 

sebanyak 5 mahasiswa (3,62%), B sebanyak 37 mahasiswa (26,81%), BC 

sebanyak 55 mahasiswa (39,85%), C sebanyak 24 mahasiswa (17,40%), D 

sebanyak 14 mahasiswa (10,14%), E sebanyak 3 mahasiswa (2,18%). 

Hasil wawancara terhadap mahasiswa yang diambil sampel dari angkatan 

2010, 2011 dan 2012 menyatakan bahwa geometri bidang merupakan mata 

kuliah yang sulit. Kesulitan yang dialami oleh mahasiswa disebabkan yaitu 

kurang dalam memahami masalah, merencanakan penyelesaian, 

menyelesaikan masalah sesuai rencana, dan melakukan pengecekan 

kembali terhadap semua langkah yang telah dikerjakan. 

Sumber kesulitan yang berasal dari mahasiswa tersebut hendaknya 

mendapat penyelesaian agar pembelajaran tercapai dengan baik. Untuk 

memecahkan persoalan tersebut maka peneliti mencoba untuk 

menganalisis kesulitan belajar yang dilakukan pada mahasiswa program 

studi pendidikan matematika FKIP UMS angkatan 2013 dalam mata 

kuliah geometri bidang. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah memahami permasalahan serta 

mempermudah pelaksanaan penelitian serta untuk menghindari terlalu 

luasnya masalah yang dibahas demi keefektifan dan keefisienan penelitian 

ini, maka perlu adanya fokus penelitian pada penelitian ini yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Peneliti hanya akan meneliti kesulitan belajar yang dialami mahasiswa 

dalam menyelesaikan soal Geometri Bidang ditinjau dari aspek 

kognitif dan aspek afektif. 

2. Jenis kesulitan yang menjadi patokan peneliti ditinjau dari aspek 

kognitif adalah : 

a. Kesulitan dalam memahami konsep. 

b. Kesulitan dalam menerapkan konsep. 

c. Kesulitan dalam menganalisis konsep. 

3. Jenis sikap yang menjadi patokan peneliti ditinjau dari aspek afektif 

adalah 

a. Sikap mahasiswa dalam memperhatikan pada saat perkuliahan 

sedang berlangsung. 

b.  Sikap mahasiswa dalam memberikan respons pada saat 

perkuliahan sedang berlangsung. 

c. Sikap mahasiswa menilai suatu objek, fenomena, atau tingkah laku. 

d. Sikap mahasiswa membandingkan, menghubungkan, dan 

mensintesiskan nilai-nilai. 

e. Sikap mahasiswa mengendalikan perilaku dalam perkuliahan. 

4. Penelitian dilakukan pada mahasiswa program studi matematika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2013. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka 

permasalahan dapat dirumuskan yaitu : 
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1. a. Berapa presentase kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

geometri bidang yang ditinjau dari kesulitan pemahaman konsep. 

b. Berapa presentase kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

geometri bidang yang ditinjau dari kesulitan menerapkan konsep. 

c. Berapa presentase kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal 

geometri bidang yang ditinjau dari kesulitan menganalisis konsep. 

2. a. Berapa presentase sikap mahasiswa dalam memperhatikan pada saat 

perkuliahan berlangsung. 

b. Berapa presentase sikap mahasiswa dalam memberika respons pada 

saat perkuliahan berlangsung. 

c. Berapa presentase sikap mahasiswa menilai suatu objek, fenomena, 

atau tingkah laku. 

d. Berapa presentase sikap mahasiswa dalam membandingkan, 

menghubungkan, dan mensintesiskan nilai-nilai. 

e. Berapa presentase sikap mahasiswa mengendalikan perilaku dalam 

perkuliahan. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri bidang, penyebab 

kesulitan yang dilakukan mahasiswa, dan mengetahui seberapa besar 

presentase letak kesulitan yang sering dilakukan mahasiswa dalam 

menyelesaikan soal-soal geometri bidang. Kesulitan yang ditinjau dari 
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aspek kognitif dan afektif. Peneliti menggunakan 3 kesulitan yang 

ditinjau dari aspek kognitif yaitu, kesulitan aspek memahami, kesulitan 

aspek menerapkan, dan kesulitan aspek menganalisis. Selain itu, 

peneliti menggunakan 5 aspek afektif yaitu, aspek penerimaan, aspek 

tanggapan, aspek penghargaan, aspek pengorganisasian, dan aspek 

karakterisasi berdasarkan nilai-nilai. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mengetahui persentase kesulitan belajar yang dialami 

mahasiswa dalam menyelesaikan soal geometri bidang ditinjau dari 

aspek kognitif. 

b. Untuk mengetahui persentase sikap mahasiswa dalam perkuliahan 

geometri bidang ditinjau dari aspek afektif. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada 

bidang pendidikan matematika, di samping itu juga pada peningkatan 

mutu proses dan hasil belajar matematika utamanya pada mata kuliah 

geometri bidang. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Dosen 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bahwa 

keberhasilan dalam proses belajar mengajar pada matematika 

selain ditentukan oleh metode mengajar yang tepat juga tergantung 
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pada tingkat kesulitan belajar pada aspek kognitif dan aspek 

afektif. 

b. Bagi Mahasiswa 

Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan belajar pada 

mata kuliah geometri bidang serta diharapkan mencapai cara 

belajar yang baik untuk memahami materi yang diberikan serta 

cara penerapan konsep yang sudah ada agar tujuan pembelajaran 

dapat tercapai dengan baik. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengalaman 

sehingga dapat memecahkan persoalan pendidikan khususnya 

matematika sebagai calon pendidik dan bahan pertimbangan bagi 

penelitian dengan objek permasalahan yang sejenis. 

F. Definisi Istilah 

1. Belajar 

Menurut Djamarah (2011:13) belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa 

raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 

dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 

menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku akibat dari interaksi antara peserta didik 

dengan objek belajar, serta tenaga pengajar yaitu guru. Belajar 

membutuhkan keterlibatan mental dan aktivitas siswa sendiri. Siswa 
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harus aktif meraih dan memperoleh pengetahuan baru sesuai dengan 

minat, bakat, perilaku, dan norma-norma. 

2. Kesulitan Belajar Matematika 

Menurut Djamarah (2011:235) kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

dimana anak didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya 

ancaman, hambatan, ataupun gangguan dalam belajar. Kesulitan 

belajar matematika merupakan suatu kondisi dalam proses belajar 

matematika yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan tertentu 

dalam mencapai hasil pembelajaran. 

3. Kesulitan Belajar Geometri Bidang 

Menurut Abdussakir (2002:344) menyatakan bahwa di antara berbagai 

cabang matematika, geometri menempati posisi yang paling 

memprihatinkan. Kesulitan siswa dalam pembelajaran geometri terjadi 

mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Kesulitan belajar tersebut 

yang menyebabkan pemahaman yang kurang sempurna terhadap 

konsep geometri. 

4. Aspek Kognitif 

Aspek kognitif adalah aspek yang mencakup kegiatan mental (otak). 

Menurut Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah 

termasuk dalam aspek kognitif.  Aspek kognitif berhubungan dengan 

kemampuan berfikir, termasuk didalamnya kemampuan menghafal, 

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis, dan kemampuan 

mengevaluasi.  
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5. Aspek Afektif 

Aspek afektif adalah aspek yang berkaitan dengan sikap dan nilai. 

Aspek afektif mencakup watak perilaku seperti perasaan, minat, sikap, 

emosi, dan nilai. Beberapa pakar mengatakan bahwa sikap seseorang 

dapat diramalkan perubahannya bila seseorang telah memiliki 

kekuasaan kognitif tingkat tinggi. Ciri-ciri hasil belajar afektif akan 

tampak pada peserta didik dalam berbagai tingkah laku. 

6. Geometri Bidang 

Geometri adalah ilmu yang membahas tentang hubungan antara titik, 

garis, sudut, bidang, dan bangun-bangun ruang. 

 

 


