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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan hal yang wajib diperhatikan, karena pendidikan 

merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Oleh karena itu perlu adanya usaha sadar manusia untuk 

mengembangkan kepribadian atau watak dan kemampuan sesuai dengan nilai-

nilai yang berkembang dalam masyarakat. Pendidikan harus benar-benar 

diarahkan dan dibenahi untuk menghasilkan manusia yang berkualitas, 

berpotensi, kritis, kreatif, dan mampu bersaing dalam menjalani permasalahan 

sehari-hari. Tanpa adanya pendidikan manusia akan sulit untuk maju dan akan 

terbelakang. 

Sampai saat ini masih banyak dijumpai pendidikan di perguruan tinggi 

yang lebih menekankan kepada transformasi pengetahuan sebanyak-banyaknya 

kepada mahasiswa daripada mentransformasikan ketrampilan yang dibutuhkan 

mahasiswa dalam belajar. Dalam proses belajar seperti itu mahasiswa menjadi 

kurang kreatif, miskin ide, dan belajar menjadi kering atau tidak bermakna 

karena mahasiswa dipaksa lebih banyak menguasai bahan atau informasi yang 

diberikan dosen (learning based content). Akibatnya mahasiswa sering tidak 

mampu mengkronstruksi pengalaman dan pengetahuan mereka sendiri, tidak 

dapat mengembangkan diri, dan biasanya kurang mampu membandingkan dan 

menerapkan hasil dari belajar secara teoritis dengan realita kehidupan. 

Fenomena proses belajar tersebut di atas karena didasari oleh pemaknaan 

terhadap pendidikan. Ada pihak yang lebih menekankan pendidikan kepada 

pencapaian hasil, ada yang tekanannya lebih pada proses. Pihak yang lebih 

menekankan kepada hasil, mereka tidak menyadari bahwa dalam proses 

pembelajarannya justru sering menjinakkan atau kurang memandirikan 

mahasiswa. Implikasinya mahasiswa tidak lebih hanya sebagai objek yang pasif, 
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tidak dan kurang memiliki ketrampilan belajar, sehingga mereka tidak mampu 

dan tidak bisa belajar secara mandiri.  

Matematika adalah salah satu bagian yang terpenting dalam ilmu 

pengetahuan karena matematika merupakan dasar dari pembelajaran di berbagai 

bidang kehidupan. Dalam pembelajaran matematika, siswa dididik agar dapat 

berfikir logis, kritis, dan rasional serta dapat menduduki peranan penting dalam 

dunia pendidikan. Sedangkan ilmu matematika sendiri berkenaan dengan ide-ide 

atau konsep abstrak yang disusun secara hirarkis dan penalaran deduktif 

sehingga membutuhkan pemahaman secara bertahap dan berurutan.  

Keberhasilan proses pembelajaran matematika salah satunya dapat dilihat 

dari hasil belajar mahasiswa. Hasil belajar yang memuaskan dapat diraih oleh 

setiap mahasiswa jika mereka dapat belajar secara wajar, terhindar dari berbagai 

ancaman, hambatan dan gangguan. Semakin baik hasil belajar mahasiswa maka 

akan mampu menjadikan kualitas pendidikan yang semakin baik. Penguasaan 

mahasiswa terhadap matematika dapat dilihat dari penguasaan mahasiswa 

terhadap materi, salah satunya dengan memberikan tes ataupun soal kepada 

siswa.  

Persamaan differensial merupakan salah satu mata kuliah wajib yang 

terdapat pada semester ganjil, yaitu semester lima Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan  Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. Mata kuliah ini dapat terprogram secara baik jika 

telah mempelajari mata kuliah prasyarat, yaitu kalkulus. Dalam kalkulus telah 

dipelajari fungsi       , maka turunan dari fungsi tersebut adalah 
  

  
      

yang bisa dicari dengan berbagai aturan. Tetapi dalam persamaan differensial 

masalah yang dihadapi adalah sebaliknya, yaitu jika diketahui turunan fungsi 

adalah 
  

  
    , bagaimana mencari fungsi       . 

Data persentase hasil belajar mahasiswa dalam mengerjakan Ulangan 

Tengah Semester (UTS) Persamaan Differensial di Program Studi Pendidikan 

Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 

Muhammadiyah Surakarta masih banyak yang belum mencapai kreteria nilai 
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yang baik yaitu B atau bekisar 63   Nilai   70. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan dosen persamaan differensial (Rita P. Khotimah) 

diperoleh  hasil nilai Ulangan Tengah Semester (UTS) tahun ajaran 2014/2015 

sekitar 13% mahasiswa yang mendapatkan nilai baik. Berdasarkan hasil belajar 

tersebut dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana mahasiswa menguasai materi 

dan kesulitan apa saja yang didapatkan oleh mahasiswa.  

Kesulitan belajar adalah suatu kondisi yang bersifat heterogen yang 

mewujudkan dirinya dalam bentuk kesulitan belajar di satu atau lebih fungsi-

fungsi psikologis secara mendasar (Martini Jamaris, 2014:10). Banyak faktor 

yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa. Kesulitan belajar dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

(mencakup gangguan motorik, kesulitan komunikasi, dan kesulitan dalam 

penyesuaian perilaku sosial), dan kesulitan belajar akademik (mencakup 

penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan pemahaman 

matematika) (Abdurrahman, 2010:11). Kesulitan belajar merupakan suatu 

kondisi yang tidak dapat disembuhkan, akan tetapi apabila mendapat pelayanan 

yang intervensi yang tepat maka individu yang mengalami kesulitan belajar akan 

mengalami kesuksesan dalam belajar dan berkarier.  

Peranan dosen bukan semata-mata memberikan informasi, melainkan 

juga menganalisis, mengarahkan, dan memberikan fasilitas belajar (directing 

and facilitating the learning). Oleh karena itu kesulitan-kesulitan yang dihadapi 

mahasiswa perlu dianalisis atau diidentifikasi agar dapat dijadikan sebagai acuan 

untuk mengambil langkah dalam mengatasi kesulitan-kesulitan belajar yang 

dihadapi oleh mahasiswa. Dengan demikian kebutuhan mahasiswa dan pendidik 

dapat lebih mudah diatur dan disesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang 

mengalami kesulitan belajar.  

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk 

menganalisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan persamaan differensial 

tingkat satu. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa saja jenis –jenis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan persamaan 

differensial tingkat satu? 

2. Apa saja faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan 

persamaan differensial tingkat satu? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang diharapkan oleh peneliti. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis jenis–jenis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan 

persamaan differensial tingkat satu. 

2. Menganalisis faktor penyebab kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan 

persamaan differensial tingkat satu. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Setiap peneliti pasti memiliki tujuan tertentu dalam melakukan kegiatan 

penelitian sehingga kegiatan yang diteliti dapat bermanfaat baik bagi peneliti 

maupun pihak lain. Adapun manfaat yang diberikan pada penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masyarakat sebagai 

alternatif untuk memberikan konstribusi berupa pengetahuan dan informasi 

pada tingkat teoritis dalam meningkatkan ketrampilan dan kecakapan dalam 

menghadapi kesulitan-kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan 

persamaan differensial tingkat satu.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan 

manfaat untuk dosen, mahasiswa, dan perguruan tinggi sebagai berikut: 
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a. Bagi mahasiswa diharapkan dapat membantu dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan persamaan differensial tingkat 

satu.  

b. Bagi dosen diharapkan dapat sebagai masukan dalam memperluas 

pengetahuan dan wawasan dalam proses perbaikan pengajaran sesuai 

dengan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mahasiswa. Selain itu  

sebagai upaya untuk semua dosen dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di Indonesia. 

c. Bagi perguruan tinggi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran 

matematika terutama dalam persamaan differensial tingkat satu. 


