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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan adalah salah satu bentuk perwujudan kebudayaan manusia 

yang dinamis dan sarat perkembangan (Trianto, 2014: 1). Sejalan dengan 

pendapat tersebut, Trianto (2014: 1-2) mendefinisikan pendidikan yang 

mampu mendukung pembangunan di masa mendatang adalah pendidikan 

yang mampu mengembangkan potensi peserta didik, sehingga yang 

bersangkutan mampu menghadapi dan memecahkan problema kehidupan 

yang dihadapinya. Pendidikan dapat dibekali dari lingkungan keluarga, 

sekolah, dan masyarakat. Peran pendidikan sangat penting dalam 

mewujudkan generasi muda yang cendekiawan dan membentuk suatu 

kualitas diri yang lebih baik. Pemerintah telah menyelenggarakan perbaikan 

peningkatan mutu pendidikan pada berbagai jenis dan jenjang, diantaranya 

melakukan penyempurnaan dan perbaikan pada kurikulum di perguruan 

tinggi, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, dan mengeluarkan 

kebijakan untuk mengembangkan pendidikan nasional sesuai dengan tuntutan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Berbicara tentang pendidikan tidak lepas kaitannya dengan 

matematika. Suherman (Huda, 2013: 1) mengungkapkan bahwa matematika 

adalah salah satu ilmu pengetahuan yang banyak memberikan kontribusi 

dalam kehidupan sehari-hari. Kontribusi yang diberikan matematika mulai 

dari hal yang sederhana seperti perhitungan dasar (basic calculation) sampai 

hal yang kompleks dan abstrak seperti penerapan analisis numerik dalam 

bidang teknik dan sebagainya. Akan tetapi Muijs (Khoiriya, 2013: 19) 

memiliki pandangan bahwa matematika merupakan kendaraan utama untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir logis dan keterampilan kognitif yang 

lebih tinggi pada peserta didik. Mengingat betapa pentingnya matematika 

maka berbagai upaya telah dilakukan pemerintah maupun oleh berbagai pihak 

yang peduli mata pelajaran ini. Berbagai upaya tersebut antara lain penataran 
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pendidik, kualifikasi pendidikan terhadap pendidik, pembaharuan kurikulum, 

penerapan model atau metode pembelajaran baru, penelitian tentang kesulitan 

dan kesalahan peserta didik dalam belajar matematika (Soedjadi, dalam Noto, 

2014: 56). Dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa matematika 

merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan penting dalam lembaga 

pendidikan. Peranan penting yang dimaksud yaitu memiliki beberapa cabang 

ilmu matematika diantaranya analisis, geometri, aljabar, trigonometri, dan 

kalkulus (meliputi deret, limit, turunan, differensial, dan integral). Akan 

tetapi cabang ilmu matematika yang akan dibahas oleh peneliti yaitu 

geometri. 

Kartono (2012: 5) menjelaskan bahwa geometri merupakan penyajian 

abstraksi dari pengalaman visual dan spasial, misalnya bidang, pola, 

pengukuran, dan pemetaan. Lebih lanjut Ozerem (Yuwono, 2014: 960) 

mengatakan mempelajari geometri merupakan komponen penting dari 

pembelajaran matematika, karena memungkinkan peserta didik untuk 

menganalisis, menafsirkan, serta melengkapi alat yang dapat diterapkan 

dalam bidang selain matematika. Pernyataan ini menegaskan bahwa geometri 

merupakan salah satu ilmu matematika yang memuat penyajian abstraksi dari 

pengalaman visual, spasial, menganalsis, menafsirkan serta melengkapi alat 

yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang matematika 

maupun selain bidang matematika. Dalam bidang geometri, Rene Descartes 

menemukan teori geometri koordinat, teori ini dikenal dengan nama 

koordinat kartesius.  Koordinat ini memperlihatkan bahwa dengan sepasang 

garis lurus yang berpotongan sebagai garis-garis pengukur, suatu jaringan 

garis petunjuk dapat disusun, tempat bilangan-bilangan dapat ditaruk sebagai 

titik. Akan tetapi, teori ini bukanlah murni dari Rene Descartes, melainkan 

dari ilmuan terdahulu. Rene Descartes menggunakan aljabar pada geometri, 

yang murni dari Rene Descartes adalah penggunaan koordinat pada geometri. 

Rene Descartes sendiri merupakan seorang filosof, matematikawan dan 

ilmuan (Putriani, 2012: 1). Semakin perkembangan zaman para ahli memiliki 
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pandangan lain terhadap pengertian dari geometri analitik terutama pada 

geometri analitik bidang. 

 Safrina (2014: 9) mengungkapkan bahwa geometri analitik 

merupakan cabang matematika yang diajarkan dengan tujuan agar mahasiswa 

dapat memahami sifat-sifat dan hubungan antar unsur geometri analitik serta 

dapat menjadi pemecah masalah yang baik. Lebih lanjut Imswatama (2016: 

2) berpendapat bahwa geometri analitik merupakan mata kuliah dasar dari 

geometri yang mempelajari tentang bidang datar. Mata kuliah ini bertujuan 

untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam memahami konsep 

dan menerapkan kedalam bentuk latihan soal. Geometri analitik bidang 

merupakan salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh 

mahasiswa Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada struktur kurikulum, mata kuliah 

tersebut ditempuh oleh mahasiswa semester dua. Konten mata kuliah ini 

yaitu: (1) Sistem Koordinat dan Garis Lurus, (2) Lingkaran, (3) Tempat 

Kedudukan, (4) Parabola, (5) Ellips, (6) Hiperbola, (7) Berkas Irisan Kerucut, 

dan (8) Persamaan Umum Derajat Dua. Berdasarkan wawancara yang 

dilakukan peneliti dengan dosen pengampu mata kuliah geometri analitik 

bidang diperoleh pada Tahun Akademik 2015/2016 jumlah mahasiswa yang 

tidak lulus pada mata kuliah geometri analitik bidang yaitu sebanyak 42%. 

Akan tetapi pada Tahun Akademik  sebelumnya yaitu Tahun Akademik 

2014/2015 sebesar 37,12%. Selanjutnya pada Tahun Akademik 2013/2014 

sebanyak 39,23% peserta mata kuliah geometri analitik dinyatakan tidak 

lulus. Adapun krikteria tidak lulus yaitu apabila mahasiswa pada mata kuliah 

geometri analitik bidang memperoleh nilai D atau E (Nilai akhir < 50). 

Akan tetapi berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan peneliti, 

faktor penyebab banyaknya mahasiswa yang memperoleh nilai kurang baik 

yaitu: Kemampuan mengingat, Kemampuan pemahaman konsep, dan 

Kesulitan belajar. Faktor pertama yaitu kemampuan mengingat. Taringan 

(Rahmawati, 2012: 2) berpendapat bahwa keterampilan mengingat seseorang 

akan meningkat apabila kualitas dan kuantitas berpikir meningkat. Sedangkan 
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pendapat Setiadi (Setyaningsih, 2012: 11) mengingat adalah kemampuan 

untuk memiliki, menyimpan, dan menerapkan hasil yang dipelajari, sehingga 

dapat dimengerti ketika belajar matematika. Akan tetapi pengamatan awal 

yang telah dilakukan peneliti, mahasiswa masih belum ada yang menerapkan 

kemampuan mengingat dengan baik. Seperti lupa akan rumus matematika 

pada saat mengerjakan soal. Akibat lupa akan rumus matematika untuk 

mengerjakan soal tersebut. Mahasiswa perlu menanamkan kemampuan 

mengingat dengan cara mengulang kembali materi yang telah diberikan 

selanjutnya diterapkan dalam bentuk latihan soal. Faktor selanjutnya yaitu 

kemampuan pemahaman konsep. Kliptric (Rifyal, 2013: 10) mengemukakan 

bahwa indikator kemampuan pemahaman matematis mahasiswa terhadap 

suatu konsep meliputi kemampuan menerjemahkan suatu permasalahan ke 

dalam bahasa matematis. Kemampuan pemahaman konsep matematika 

merupakan kemampuan pertama yang diharapkan dapat tercapai dalam tujuan 

pembelajaran matematika (Ningsih, 2016: 1). Mahasiswa masih terlihat 

kurang baik dalam memahami konsep matematika, termasuk cara 

menyelesaikan soal. Konsep yang dimaksud yaitu penggunaan rumus 

matematika untuk menyelesaikan soal. Hal lain yang menyebabkan 

mahasiswa tidak bisa menyelesaikan soal yaitu belum paham terhadap 

langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengerjakan soal yaitu belum 

paham terhadap langkah awal yang perlu dilakukan untuk mengerjakan soal. 

Seharusnya, sebelum mengerjakan soal mahasiswa terlebih dahulu 

memahami soal yang diberikan. Setelah memahami soal, mahasiswa dapat 

mengerjakan soal sesuai dengan langkah awal yang telah dipikirkan. Faktor 

selanjutnya yaitu kesulitan belajar. Sriyanti (2013: 145) berpendapat bahwa 

peserta didik yang menunjukkan prestasi rendah merupakan indikasi awal 

bahwa peserta didik mengalami kesulitan belajar. Senada dengan pendapat 

Dalyono (2012: 229) memiliki pandangan bahwa kesulitan belajar adalah 

suatu keadaan dimana peserta didik tidak dapat belajar sebagaimana 

mestinya. Kesulitan belajar merupakan proses hambatan atau gangguan yang 
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dialami mahasiswa yang ditunjukkan dengan prestasi akademik yang rendah, 

dan sikap kurang baik mahasiswa ketika mengikuti pelajaran. 

Peranan dosen bukan semata-mata hanya memberikan ilmu 

pengetahuan kepada mahasiswa, melainkan dosen menganalisis, 

mengarahkan, dan memberikan fasilitas belajar agar selama dalam proses 

pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan oleh dosen. Oleh sebab itu, 

faktor-faktor penyebab banyaknya mahasiswa yang mengalami nilai kurang 

baik perlu dianalisis atau diidentifikasi terlebih dahulu agar dapat dijadikan 

sebagai acuan untuk mengambil langkah dalam mengatasi faktor-faktor 

penyebab mahasiswa mengalami nilai kurang baik yang meliputi kemampuan 

mengingat, kemampuan pamahaman konsep, dan kesulitan belajar. Dengan 

demikian kebutuhan mahasiswa dan pendidik dapat lebih mudah diatur dan 

disesuaikan dengan kondisi mahasiswa yang mengalami kemampuan 

mengingat, kemampuan pemahaman konsep, dan kesulitan belajar. 

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai analisis kesulitan belajar mata kuliah geometri analitik 

bidang pada mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP UMS. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, dapat 

dirumuskan masalah-masalah penelitian sebagai berikut. 

1. Bagaimana kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri 

analitik bidang Program Studi Pendidikan Matematika UMS? 

2. Apa saja faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah 

geometri analitik bidang Program Studi Pendidikan Matematika UMS? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Menganalisis kesulitan belajar mahasiswa pada mata kuliah geometri 

analitik bidang Program Studi Pendidikan Matematika UMS. 

2. Menganalisis faktor-faktor penyebab kesulitan belajar mahasiswa pada 

mata kuliah geometri analitik bidang Program Studi Pendidikan 

Matematika UMS. 



6 
 

D. Manfaat Penelitian 

Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam dunia 

pendidikan baik secara akademik maupun non akademik. Adapun manfaat 

dari penelitian antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan informasi dalam bidang 

pendidikan, terutama tentang analisis kesulitan belajar mata kuliah 

geometri analitik bidang pada mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Matematika UMS. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa, 

dosen, dan perguruan tinggi. 

a. Bagi mahasiswa 

Membantu mahasiswa mengetahui letak kesulitan belajar pada 

saat mengerjakan soal tentang geometri analitik bidang dan 

memahami kembali. 

b. Bagi dosen 

Diharapkan dapat menjadi masukan dalam menentukan 

tindakan serta strategi pembelajaran yang tepat sehingga mahasiswa 

tidak mengalami kesulitan belajar kembali. 

c. Bagi perguruan tinggi 

Diharapkan dapat memberikan masukan perguruan tinggi 

dalam memperbaiki mutu layanan pendidikan. 


