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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sangat penting bagi setiap individu. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia untuk dapat bersaing di era globalisasi seperti saat ini dapat 

diperkuat dengan pendidikan yang baik. Pendidikan merupakan dasar utama atau 

pijakan bagi setiap individu untuk dapat memberikan perubahan positif pada 

lingkungan sekitar. UU No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan 

merupakan suatu usaha terencana untuk mewujudkan kondisi belajar yang baik 

bagi peserta didik agar mereka dapat mengembangkan setiap potensi yang ada pada 

dirinya secara maksimal seperti kekuatan spiritual, kepribadian yang dimiliki, 

akhlak, kecerdasan, pengelolaan diri yang baik, keterampilan baik untuk 

masyarakat, bangsa maupun negara.  

Hasil survey pencapaian nilai Programme for International Students 

Assessment (PISA) pada tahun 2015 yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) menunjukkan bahwa pencapaian pendidikan di 

Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 22,1 poin. 

Dibandingkan dengan hasil survey pada tahun 2012, hasil tersebut menempatkan 

kenaikan pencapaian murid di Indonesia pada posisi ke empat dari 72 negara yang 

mengikuti tes PISA. 

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hasil ujian nasional 

(UN)  pada jenjang SMP/MTs/SMPT mengalami penurunan pada setiap 

tahunnya. Rerata hasil UN tahun 2015 sebesar 61,81 dengan kategori cukup, rerata 

tahun 2016 sebesar 58,61 dengan kategori cukup, rerata tahun 2017 sebesar 54,25 

dengan kategori kurang, dan rerata tahun 2018 sebesar 51,10 dengan kategori 

kurang. Berdasarkan rerata tersebut diperoleh bahwa hasil UN dari tahun 

2015-2018 belum mengalami peningkatan.  

Rekap hasil ujian nasional (UN) tingkat sekolah pada jenjang SMP/MTs 

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di SMP Muhammadiyah 1 

Kartasura menunjukkan bahwa pada tahun 2015 rerata nilai keseluruhan sebesar 
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48.30, pada tahun 2016 sebesar 48.18, dan pada tahun 2017 sebesar 47.51. Hal ini 

menunjukkan bahwa rerata nilai UN di SMP Muhammadiyah 1 Kartasura 

mengalami penurunan pada setiap tahunnya.  

Untuk menangkap isi dan pesan belajar setiap individu agar dapat 

tercapainya tujuan pendidikan yang diharapkan, maka dapat menggunakan 

kemampuan pada 3 ranah yaitu kemampuan kognitif, kemampuan afektif, dan 

kemampuan psikomotorik. Kemampuan kognitif mencakup segala kegiatan 

pengetahuan, kemampuan afektif berkaitan dengan sikap dan perilaku, dan 

kemampuan psikomotorik mencakup ranah yang berkaitan dengan keterampilan. 

Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang lebih 

mementingkan proses belajar daripada hasil belajar itu sendiri. Jadi dalam teori 

belajar ini melibatkan proses belajar atau berpikir yang sangat kompleks. Proses 

sangat diperlukan dalam teori belajar kognitif. Suatu ilmu pengetahuan dibangun 

dalam diri setiap individu melalui sebuah proses interaksi yang berkesinambungan 

dengan lingkungan. 

Agar tercapai tujuan yang dikehendaki dalam proses pembelajaran, peserta 

didik diharapkan mampu mencapai kompetensi kognitif yang telah ditentukan oleh 

pihak sekolah. Kompetensi kognitif peserta didik dapat dilihat dari perolehan hasil 

belajar. Hasil belajar tersebut dapat diambil dari hasil tes yang diberikan oleh guru. 

Dengan adanya tes tersebut, dapat dilihat bagaimana tingkat pencapaian 

kompetensi kognitif yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik.  

Karina et al. (2013) menyatakan bahwa pencapaian kompetensi kognitif 

siswa kelas XI semester 2 pada tingkatan C3 masuk pada kategori cukup baik 

dengan prosentase pencapaian kompetensi kognitif sebesar 70,92 %. Tingkatan C4 

termasuk pada kategori buruk dengan prosentase pencapaian kompetensi kognitif 

sebesar 69,45 %. Kesalahan yang terjadi pada tingkatan C3 yaitu kesalahan 

terjemahan, konsep, strategi dan hitung. Pada tingkatan C4 yaitu kesalahan strategi, 

konsep, terjemahan, tanda, hitung, dan trigonometri.  

Dalam kegiatan pembelajaran, ada beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi hasil belajar atau pencapaian kompetensi kognitif siswa. Salah 

satunya yaitu gaya belajar siswa. Kemampuan individu untuk memahami dan 
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menyerap pelajaran memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Ada yang memiliki 

tingkatan cepat, sedang, maupun lambat. Hal tersebut dipengaruhi oleh gaya 

belajar siswa. Tiga tipe gaya belajar yang dapat diamati dari setiap individu yaitu 

gaya belajar visual (visual learners) dengan cara melihat, gaya belajar auditorial 

(auditory learners) dengan cara mendengarkan, dan gaya belajar kinestetik dengan 

cara menyentuh. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sundayana (2016) menyatakan bahwa 

rata-rata kemampuan pemecahan masalah matematis berdasarkan gaya belajar 

auditorial sebesar 19,71, gaya belajar kinestetik sebesar 18, 53 dan gaya belajar 

visual sebesar 18,08. Sedangkan rata-rata kemampuan pemecahan masalah 

berdasarkan tingkat kemandirian rendah sebesar 12,58, sedang sebesar 20,11 dan 

tinggi sebesar 26,17. Kesimpulan dari penelitin ini yaitu tidak terdapat perbedaan 

kemampuan pemecahan masalah matematis setiap siswa jika ditinjau dari gaya 

belajar siswa. Terdapat perbedaan pada tingkat kemampuan pemecahan masalah 

yang dimiliki oleh siswa terhadap kemandirian belajar.  

Menurut hasil wawancara dengan guru matematika di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada 

siswa dalam mengikuti pembelajaran. Permasalahan tersebut terdiri dari kurangnya 

motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran yang akan berdampak pada gaya 

belajar siswa. Kurangnya motivasi tersebut akan membuat siswa menjadi malas 

dalam belajar sehingga mengakibatkan gaya belajar yang tidak sesuai dengan 

kemampuan yang dimiliki masing-masing siswa. Hal tersebut juga berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa. Dengan gaya belajar siswa yang kurang sesuai, maka 

akan berdampak pada hasil belajar yang kurang maksimal.  

Salah satu materi pelajaran matematika yang juga diajarkan di SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura yaitu materi persamaan garis lurus. Beberapa siswa 

biasanya mengalami kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mengerjakan 

permasalahan pada materi ini. Kesulitan tersebut yang nantinya akan diukur 

dengan menggunakan ranah kognitif untuk mengetahui pencapaian kompetensi 

kognitif yang ditinjau dari gaya belajar siswa, sehingga perlu dianalisis pencapaian 

kompetensi kognitif tersebut. 
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Dari permasalahan tersebut, peneliti mengambil judul penelitian yaitu 

“Analisis Pencapaian Kompetensi Kognitif Siswa Kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura Pada Materi Persamaan Garis Lurus Ditinjau dari 

Gaya Belajar Siswa”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pencapaian kompetensi kognitif siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari 

gaya belajar siswa ? 

2. Bagaimana kesulitan yang dialami siswa dalam pencapaian kompetensi 

kognitif siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada materi 

persamaan garis lurus ditinjau dari gaya belajar siswa ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pencapaian kompetensi kognitif siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 1 Kartasura pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari 

gaya belajar siswa. 

2. Untuk mendeskripsikan kesulitan yang dialami siswa dalam pencapaian 

kompetensi kognitif siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 1 Kartasura pada 

materi persamaan garis lurus ditinjau dari gaya belajar siswa. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dalam penelitian ini memberikan sumbangan ilmu 

pengetahuan tentang: 

a. Pencapaian kompetensi kognitif siswa pada materi persamaan garis 

 lurus ditinjau dari gaya belajar siswa. 

b. Kesulitan yang dialami siswa dalam pencapaian kompetensi kognitif 

 pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari gaya belajar siswa. 

 



5 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat Bagi Siswa 

1) Siswa dapat termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di 

kelas.  

2) Siswa dapat mengetahui sampai mana pencapaian kompetensi  

kognitif yang dimiliki. 

3) Siswa dapat mengetahui kesulitan yang dialami dalam pencapaian 

kompetensi kognitif. 

b. Manfaat Bagi Guru 

1) Guru dapat mengetahui kondisi belajar setiap siswa ditinjau dari gaya 

belajar.  

2) Guru dapat mengetahui bagaimana pencapaian kompetensi kognitif 

siswa ditinjau dari gaya belajar. 

3) Guru dapat mengetahui penyebab kesulitan yang dialami siswa  dalam 

pencapaian kompetensi kognitif ditinjau dari gaya belajar. 

4) Guru dapat memperbaiki cara mengajar yang sesuai dengan kondisi 

belajar setiap siswa. 

c. Manfaat Bagi Sekolah 

1) Sebagai masukan untuk meningkatkan pencapaian kompetensi kognitif 

siswa ditinjau dari gaya belajar sehingga dapat memberikan hasil 

belajar yang baik. 

d. Manfaat Bagi Peneliti 

1) Sebagai pengetahuan tentang pencapaian kompetensi kognitif siswa 

pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari gaya belajar siswa. 

2) Sebagai pengetahuan tentang kesulitan yang dialami dalam pencapaian 

kompetensi kognitif pada materi persamaan garis lurus ditinjau dari 

gaya belajar siswa. 

 

 

 


