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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan proses belajar untuk mempengaruhi pertumbuhan

individu menjadi yang lebih berkualitas. Pendidikan menurut UU No. 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan terencana

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara

aktif mengembngkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual

keagamaan, pengendalian dirinya, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Syaiful Sagala (2013: 4) berpendapat bahwa pendidikan adalah usaha

sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui

kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah

dan luar sekolah. Usaha sadar tersebut dilakukan dalam bentuk pembelajaran

dimana ada pendidik yang melayani para siswanya melakukan kegiatan belajar,

dan pendidik menilai atau mengukur tingkat keberhasilan belajar siswa tersebut

dengan prosedur yang ditentukan. Pendidikan memegang peranan penting untuk

membangun suatu bangsa. Saat ini pemerintah di Indonesia mulai memperbaiki

mutu pendidikan dengan membuat berbagai kebijakan dan merubah sistemnya.

Hal tersebut terlihat bahwa pendidikan di Indonesia belum dapat berfungsi

secara maksimal. Oleh karena itu, bangsa indonesia harus bergantung pada mutu

sumber daya manusianya dan siswanya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, khususnya pada mata pelajaran matematika.

Matematika adalah ilmu dasar yang wajib dipelajari semua orang dari

jenjang pendidikan dasar sampai jenjang perguruan tinggi. Seperti diketahui,

matematika memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan bahkan dalam

kehidupan sehari-hari. Ruseffendi (dalam Heruman, 2014: 1) mengemukakan

matematika adalah bahasa simbol; ilmu deduktif yang tidak menerima

pembuktian secara induktif; ilmu tentang pola keteraturan, dan struktur yang
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terorganisasi, mulai dari unsur yang tidak didefiniskan, ke unsur yang

didefinisikan, ke aksioma atau postulat, dan akhirnya ke dalil. Belajar

matematika merupakan belajar menekankan pada konsep dan struktur

matematika, artinya dalam mempelajari matematika seseorang terlebih dahulu

memahami konsep matematika agar bisa menyelesaikan soal-soal dan mampu

mengaplikasikan pelajaran tersebut dalam kehidupan nyata. Namun sebagian

besar siswa menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang menakutkan

dan terkesan rumit, sehingga banyak siswa langsung menyerah jika menghadapi

soal-soal matematika karena dianggap  sulit.

Untuk dapat melakukan evaluasi kesulitan belajar maka diadakan

pengukuran terhadap kesulitan belajar. Pengukuran adalah kegiatan

membandingkan sesuatu dengan satu ukuran (Arikunto, 2009: 3). Dalam

pendidikan, pengukuran kesulitan belajar dilakukan dengan membandingkan

kemampuan siswa yang diukur dengan indikator/hasil pengukuran standar

kesulitan belajar. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi yang sering dialami

oleh siswa. Hal ini ditunjukan adanya hambatan-hambatan dalam pelajaran

matematika. salah satu hambatan tersebut yaitu siswa tidak bisa memahami

suatu konsep sehingga siswa mengalami kesulitan dalam negerjakan soal-soal.

Hal ini mengakibatkan nilai yang diperoleh siswa kurang baik. Ahmadi dan

Supriyono (2004: 77) mengatakan aktifitas belajar bagi setiap individu, tidak

selamanya dapat berlangsung secara wajar. Sebagaimana dapat dilihat ketika

siswa mengalami ketidaklancaran dalam menerima apa yang dipelajari. Dalam

hal semangat juga dapat mempengaruhi kesulitan dalam konsentrasi. Demikian

kenyataannya yang sering kita jumpai pada setiap siswa dalam kehidupan sehari-

hari kaitannya dengan aktivitas belajar.

Setiap individu memang tidak ada yang sama. Perbedaan individual ini

pulalah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku belajar dikalangan siswa.

Dalam keadaan di mana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah

yang disebut dengan kesulitan belajar.

Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan oleh faktor intelegensi yang

rendah (kelainan mental), akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor
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non-intelegensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin

keberhasilan belajar.

Hasil laporan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementrian

Pendidikan dan Kebudayaan (Balitbang Kemendikbud) menyatakan bahwa hasil

penelitian yang dilakukan Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS)

tahun 2011 bidang matematika yang diikuti siswa kelas VIII bahwa prestasi

Indonesia berada di peringkat ke-40 dengan skor 386 dari 44 negara yang

siswanya dites. Skor rerata matematis internasional yaitu 500. Hal serupa juga

ditulis kemendiknas mengenai Program for International Student Assessment

(PISA) Matematika tahun 2012 menunjukan rata-rata capaian kompetensi siswa

Indonesia berada pada level 1. Level 1 merupakan level terendah dari 6 level

dalam penilaian PISA matematika. Kondisi ini mendudukkan Indonesia di bawah

Singapura, Malaysia, Thailand, atau  bahkan Vietnam (Kemendikbud, 2015: 18).

Hasil ini menunjukan adanya kemungkinan kesulitan belajar siswa dan berakibat

prestasi matematika belum sesuai harapan.

Ahmadi dan Supriyono (2004: 78-79) memaparkan faktor-faktor

penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu: 1)

Faktor intern (faktor dari dalam diri manusia itu sendiri), 2) Faktor ekstern

(faktor dari luar manusia).Faktor intern meliputi: 1) Faktor fisiologi (sebab yang

bersifat fisik: karena sakit, karena kurang sehat, sebab karena cacat tubuh), 2)

Faktor psikologi (sebab-sebab kesulitan belajar karena rohani: intelegansi, bakat,

minat, motivasi, faktor kesehatan mental). Faktor ekstren meliputi: 1) Faktor

non-sosial (faktor keluarga), 2) Faktor sosial (faktor sekolah, faktor alat, kondisi

gedung). Karena itu dalam memberikan bimbingan yang tepat kepada siswa,

guru perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan

belajar. Sehingga guru dapat mengetahui perbedaan setiap siswa baik perbedaan

kemampuan, perbedaan pengetahuan, minat serta perbedaan bakat. Model

pembelajaran ini disebut dengan strategi ceramah (ekpositori). Strategi yang

diberikan melalui ceramah memiliki gaya komunikasi satu arah, maka

kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan materi pembelajaran akan

sangat terbatas. Di samping itu, model pembelajaran ini hanya dapat dilakukan
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terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara

baik. Untuk siswa yang tidak memiliki kemampuan tersebut akan mengalami

kesulitan dalam belajarnya.

Siswa yang mengalami kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor

intern cenderung pada kondisi individual siswa. Hal ini bersesuaian juga dengan

gaya kognitif. Gaya kognitif berkaitan erat dengan pribadi seseorang yang

berpengaruh terhadap kemampuannya untuk memahami dan menyelesaikan

suatu masalah yang berlangsung dalam segala lingkungan. Witkin (dalam

Ghufron, 2012: 86) memaparkan dua tipe gaya kognitif yang ada pada individu

yaitu: field dependence (dipengaruhi oleh lingkungan) dan field independence

(tidak dipengaruhi oleh lingkungan). Penelitian ini meninjau kesulitan belajar

matematika siswa pada gaya kognitif siswa agar spesifik. Karena kesulitan

belajar berbagai macam penyebabnya, baik dari dalam siswa maupun dari luar

siswa. Sehingga peneliti meninjau kesulitan belajar pada gaya kognitif yaitu

mengarahkan pada kondisi pribadi siswa.

Model pembelajaran Think Pair Share merupakan jenis pembelajaran

kooperatif yang dirancang kepada siswa untuk berpikir dan merespon serta

bekerja sama dengan orang lain. Siswa diminta untuk berpikir secara mandiri

mengenai pertanyaan atau masalah yang diajukan sebagai upaya dalam rangka

menggambarkan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki setiap siswa,

sehingga dengan hasil pemahaman dan pengetahuan tersebut memungkinkan

siswa terdapat kesulitan dalam belajar.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diketahui bahwa kesulitan

belajar dapat ditinjau dari gaya kognitif dan tidak lepas dari faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Dengan demikian peneliti setelah memahami masalah-

masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar maka peneliti melakukan

penelitian tentang kesulitan belajar ditinjau dari gaya kognitif dengan model

pembelajaran Think Pair Share (TPS).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, peneliti

merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah kesulitan belajar



5

matematika ditinjau dari gaya kognitif dengan tipe field dependent dan field

independent dengan model pembelajaran Think Pair Share (TPS).

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini

yaitu untuk mendeskripsikan kesulitan belajar matematika ditinjau dari gaya

kognitif dengan tipe field dependent dan field independent dengan model

pembelajaran Think Pair Share (TPS).

D. Manfaat Penelitian

Dari tujuan yang telah dirumuskan, maka hasil penelitian ini diharapkan

dapat memberikan sumbangan manfaat dalam dunia pendidikan utamanya

kepada pembelajaran matematika. Manfaat peneliti ini ada dua yaitu manfaat

teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu

pengetahuan tentang kesulitan belajar ditinjau dari gaya kognitif dengan

model pembelajaran Think Pair Share (TPS).

2. Manfaat praktis

a. Bagi siswa

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengetahui

kekurangan dan kelebihan gaya kognitif pada individu siswa dan dapat

membantu mengoptimalkan dalam belajar siswa.

b. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat untuk mengetahui

kondisi individu siswa dalam memperbaiki proses pembelajaran dan

dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan pembelajaran lebih

inovatif.


