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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memantau individu 

maupun kelompok dalam mencapai tujuan pendidikan dan sebagai sarana 

menyelesaikan permasalahan kehidupan dimasa kini maupun masa yang akan 

datang. Generasi sekarang memiliki pengaruh yang sangat besar di masa depan. 

Mutu bangsa di kemudian hari tergantung pada pendidikan yang disuguhkan dan 

dinikmati oleh anak-anak Indonesia sekarang, terutama melalui pendidikan formal 

di sekolah. Hal ini merupakan sebuah rangkaian dalam mencerdaskan anak bangsa 

(Djumali dkk, 2014 : 3). Secara tidak langsung pendidikan menjadi bagian 

terpenting dari sebuah bangsa melalui pendidikan pembangunan bangsa bisa 

dicapai. Pembangunan pendidikan bisa dilakukan dengan meningkatkan kualitas 

peserta didik, guru, dan pemangku kepentingan sehingga sinergisitas diantara 

mereka akan menghasilkan kualitas pendidikan yang bagus. 

Pendidikan yang bagus harus dimulai dari terciptanya pembelajaran yang 

berkualitas. Apabila mengutip dari pendapatnya Thobroni (2017 : 15). Belajar 

merupakan aktivitas manusia yang sangat vital dan secara terus menerus akan 

dilakukan selama manusia tersebut masih hidup. Manusia tidak mampu hidup 

sebagai manusia jika ia tidak dididik atau diajar oleh manusia lainnya. Akan tetapi, 

naluri dan potensi-potensi tersebut tidak akan berkembang baik tanpa pengaruh 

dari luar, yaitu campur tangan manusia lain. Disamping kepandaian-kepandaian 

yang bersifat jasmaniah (skill, motor ability), seperti merangkak, duduk, berjalan, 

makan, dan sebagainya, manusia membutukan kepandaian-kepandaian yang 

bersifat ruhaniah karena manusia adalah makhluk sosial budaya. 

Pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting adanya faktor 

eksternal seperti lingkungan, keluarga, dan dukungan orang terdekat menjadi 

bagian yang tidak bisa dihindarkan. Faktor internal yang berasal dari motivasi 

serta dukungan diri sendiri perlu dimiliki oleh setiap peserta didik. Aktivitas yang 

dilakukan harus berjalan secara berkelanjutan, sehingga didapatkan hasil yang 
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maksimal sesuai dengan tujuan pendidikan. Apabila merujuk pada pendapat dari 

Suprijono dalam Thobroni (2017:20) tujuan pembelajaran menghasilkan tindakan 

instruksional, yakni berbentuk pengetahuan dan ketrampilan. Adanya kemampuan 

berfikir kritis dan kreatif merupakan tambahan dari tujuan pembelajaran. Selain 

itu, adanya sikap terbuka dan demokratis, menerima orang lain, dan saling 

menghargai merupakan konsekuaensi logis dari tujaan pembelajaran. Oleh karena 

itu, setiap orang harus memeroleh tujuan pembelajaran dalam berbagai aspek agar 

dapat meningkatkan kualitas hidupnya dan mampu menyelesaikan permasalahan 

yang dihadapi. Sebab kualitas hidup yang tinggi dapat berpengaruh pada 

kesuksesan setiap individu . 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang penting untuk dipelajari. 

Matematika dipelajari guna memacu siswa agar dapat memecahkan masalah 

berdasarkan cara berpikir kritis, logis dan rasional. Karena itu, kurikulum dan 

strategi pembelajaran menekankan aturan diantaranya mengutamakan penemuan 

bukan hapalan, mengamati pola-pola kejadian serta proses yang terjadi bukan 

menghafalkan rumus, dan merumuskan hal-hal yang terkait secara keseluruhan 

bukan hanya menyelesaikan soal (Jamaris, 2014: 177). 

Kesulitan belajar adalah kelainan yang menyebabkan kesulitan mengikuti 

proses pembelajaran secara efektif. Kesulitan belajar tidak ada kaitannya dengan 

tingkat kecerdasan seseorang, hanya saja orang tersebut kurang mendalami 

keterampilan belajar (Jamaris, 2014:3). Perlu adanya perhatian dan tindak lanjut 

terkait kesulitan yang dialami mahasiswa. Karena jika tidak ada tindak lanjut dan 

perhatian maka akan berdampak pada pemahaman mahasiswa tersebut. 

Mengingat dalam materi soal matematika saling berkesinambungan satu sama 

lain.  

Priyati, dan Mampouw (2018) menunjukkan bahwa mengalami masalah 

dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. IM cenderung melakukan kesalahan 

konseptual tentang posisi titik dan operasi bilangan. RS cenderung melakukan 

kesalahan prosedural dalam menentukan titik koordinat, operasi bilangan, dan 

menggambar grafik fungsi. AM melakukan kesalahan konseptual dan prosedural 
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cukup berimbang tentang koefisien, konstanta, determinan, operasi bilangan, 

posisi titik, dan menggambar grafik.  

 Susilo, dkk (2019) penelitiannya menghasilkan adanya jenis kesulitan yang 

sama antara mahasiswa dengan disposisi matematis positif sedang dan tinggi, 

yaitu kesulitan dalam menggambar grafik, kesulitan dalam menentukan daerah 

yang dicari luasnya, kesulitan dalam menentukan batas integral, kesulitan dalam 

menggunakan rumus integral, dan kesulitan dalam memahami integral. 

Mahasiswa dengan disposisi matematis positif rendah selain mengalami kelima 

kesulitan tersebut, juga mengalami kesulitan dalam menghitung integral.   

Maulyda dan Khairunnisa (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hanya 6% dari 34 mahasiswa yang mampu menggambar grafik dari fungsi 

rasional yang diberikan secara tepat. Mahasiswa cenderung membuat kesalahan 

ketika menentukan asimtot vertikal, titik potong sumbu y, juga ketika menentukan 

letak “lubang” dari fungsi rasional yang diberikan. Penyebab kesalahan secara 

umum dapat dikategorikan sebagai kesalahan procedural dan kesalahan karena 

kurangnya pemahaman konsep, baik konsep berupa materi prasyarat atau materi 

pokok.    

Pembelajaran dapat diarahkan pada perbaikan kesalahan-kesalahan. Dosen 

memeriksa pekerjaan peserta didik dan meminta peserta didik menjelaskan 

bagaimana ia sampai pada penggunaan pemecahan masalah seperti itu. Dosen 

juga perlu melakukan observasi terhadap cara yang digunakan oleh mahasiswa 

dan melakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut (Abdurrahman, 2012 : 

217). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, pada penelitian ini akan membahas 

mengenai analisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal matematika 

dasar yang berfokus pada materi fungsi pecah. Fungsi pecah terdiri dari fungsi 

pecah linier, fungsi pecah kuadrat linier, dan fungsi pecah kuadrat. Adapun 

langkah-langkah dalam menyelesaikan soal fungsi pecah linier adalah 

menentukan titik potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y, menentukan 

asimtot datar, menentukan asimtot tegak, menentukan tabulasi, dan menentukan 

grafik. Langkah-langkah dalam menyelesaikan soal fungsi pecah kuadrat linier 
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adalah menentukan titik potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y, 

menentukan asimtot miring, menentukan asimtot tegak, menentukan harga 

ekstrim, menentukan tabulasi, dan menentukan grafik. Sedangkan, langkah-

langkah dalam menyelesaikan soal fungsi pecah kuadrat adalah menentukan titik 

potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y, menentukan asimtot datar, 

menentukan asimtot tegak, menentukan titik potong dengan asimtot datar, 

menentukan harga ekstrim, menentukan tabulasi, menentukan grafik.  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa peserta didik memahami konsep fungsi linier 

melalui situasi yang sering terjadi dalam kehidupan, dan dapat mengidentifikasi 

suatu fungsi linier, membuat sketsa tabel, membuat grafik fungsi linier, serta 

menghitung daerah hasilnya. Hal tersebut yang membuat peneliti menganalisis 

kesulitan soal matematika dasar materi fungsi pecah kuadrat linier, dan fungsi 

pecah kuadrat. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang sesuai 

dalam menyelesaikan Soal Matematika Dasar materi Fungsi Pecah di Program 

Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan 

mendiskripsikan kesulitan mahasiswa memahami langkah-langkah dalam 

menyelesaikan Soal Matematika Dasar materi Fungsi Pecah di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Ada dua rumusan masalah penelitian yang penulis susun, yakni: 

1. Bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan Soal Matematika Dasar 

materi fungsi pecah di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 

Muhammadiyah Surakarta? 

2. Bagaimana kesulitan mahasiswa memahami langkah-langkah dalam 

menyelesaikan Soal Matematika Dasar materi fungsi pecah di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Ada dua tujuan yang peneliti lakukan, yaitu:  
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1. Mengetahui langkah-langkah yang sesuai dalam menyelesaikan Soal 

Matematika Dasar materi fungsi pecah di Program Studi Pendidikan 

Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta  

2. Mendiskripsikan kesulitan mahasiswa memahami langkah-langkah dalam 

menyelesaikan Soal Matematika Dasar materi fungsi pecah di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Segi teoritis  

Penelitian ini diharapkan menjadi temuan secara teori kaitannya 

dengan kajian kesulitan Mahasiswa dalam Menyelesaikan Soal Matematika 

Dasar di Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. Selain itu, adanya teori mengenai langkah-langkah yang 

diterapkan oleh mahasiswa dalam menyelesaikan soal matematika dasar 

materi fungsi pecah secara baik. Manfaat khusus diharapkan mahasiswa prodi 

pendidikan matematika mengetahui tingkat kesalahan yang harus diperbaiki. 

Di sisi lain manfaat teoritis menambah temuan kaitannya dengan penilitian 

kesulitan matematika dasar materi fungsi pecah.   

2. Segi praktis  

a. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui langkah-langkah menyelesaikan soal 

matematika dasar materi fungsi pecah. Selain itu, mahasiswa dapat 

menemukan solusi yang sesuai untuk masalah tersebut. 

b. Bagi dosen, sebagai bahan evaluasi atau temuan dalam proses belajar 

mengajar yang ada dikelas.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai dasar temuan yang 

bisa dilanjutkan oleh peneliti lain mengenai pengembangan media 

pembelajaran dalam menyelesaikan langkah-langkah kesulitan dalam 

menyelesaikan soal matematika dasar materi fungsi pecah. 

 


