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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan hal yang penting dalam kehidupan ini, karena 

disetiap aktifitas kita pasti dikelilingi oleh matematika. Salah satu pendidikan 

yang dapat mengembangkan kemampuan serta kreatifitas adalah pendidikan 

matematika yang berarti didalamnya terdapat pelajaran matematika (Cahyono, 

2017). Pelajaran matematika merupakan salah satu ilmu yang tidak kalah 

pentingnya dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dan kehidupan bangsa, 

sehingga pelajaran  matematika sangatlah penting untuk dipahami dan dipelajari. 

Oleh karena itu, siswa diharapkan dapat berpikir kritis, berpikir kreatif, mampu 

memecahkan masalah dan mampu memahami suatu konsep dalam matematika 

agar dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercapai 

tujuan pembelajaran matematika khususnya pada jenjang sekolah (salsabila, dkk, 

2020). 

Allah SWT berfirman terkait masalah pendidikan yang terdapat dalam Q.S Al-

Mujadillah/58 : 11 

.....يَْزفَِع هللاُ الَِّذْيَن ٰاَمنُْواِمْنُكْمْۙ َوالَِّذْيَن اُْوتُوااْلِعْلَم َدَرَجت ٍۗ   .....  

Terjemah: 

“Niscaya Allah akan meninggikan orang-oarang yang beriman di antara kamu 

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” (Lajnah Pentashihan 

Mushaf Al-Qur’an , 2014). 

Ayat tersebut sudah sangat jelas betapa pentingnya orang yang beriman 

dan memiliki ilmu pengetahuan luas, karena mereka akan dihormati oleh orang 
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lain, diberi kepercayaan untuk mengendalikan atau mengelola apa saja yang 

terjadi dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, islam sangat menjunjung tinggi ilmu 

pengetahuan karna orang yang berilmu lebih diangkat derajatnya oleh Allah SWT. 

Pentingnya matematika memungkinkan berkembangnya segala aspek 

kehidupan didunia dengan sangat pesat. Namun dalam prosesnya, banyak orang 

yang merasa kesulitan dalam belajar matematika dikarenakan mereka 

menganggap matematika sebagai pelajaran yang sulit dan menakutkan (Amalia & 

Unaenah, 2018). Hal ini sering terlihat pada siswa yang cenderung pasif dalam 

mempelajari dan memahami materi yang diberikan guru yang mengakibatkan 

rendahnya hasil belajar siswa (Oktari, dkk, 2019). 

Kualitas pendidikan di Indonesia dinilai masih tergolong rendah, hal ini 

dapat terlihat dari hasil tes dan evaluasi yang telah dilakukan oleh Programme for 

International Students Assesment (PISA) pada tahun 2018. Indonesia menempati 

urutan ke-73 dari 79 Negara dengan pencapaian skor 379 untuk literasi 

matematika. Apabila dilihat dari hasil tes dan evaluasi pada tahun 2015, indonesia 

menempati urutan ke-63 dari 70 Negara dengan skor 386. Hal ini menunjukan 

bahwa masih sangat rendahnya kemampuan matematika siswa Indonesia 

dibandingkan dengan Negara lain (Hidayati, dkk, 2020). 

Hambatan yang dialami siswa dalam proses pembelajaran disebut 

sebagai kesulitan belajar (Nugraha, dkk, 2018). Kesulitan belajar merupakan suatu 

kondisi saat siswa mengalami hambatan-hambatan tertentu untuk mengikuti 

proses pembelajaran dan mencapai hasil belajar secara optimal (Oktari, dkk, 

2019). Proses pembelajaran setiap siswa memiliki cara yang berbeda-beda dalam 
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memahami suatu informasi atau pelajaran yang sama. Perbedaan cara belajar 

siswa ini menjadi salah satu faktor dari kesulitan belajar (Susanti, dkk, 2020). Hal 

tersebut karena guru harus bisa menyesuaikan dengan karakter belajar siswa, 

sehingga siswa bisa lebih mudah dalam menangkap materi yang diajarkan. Hal 

serupa juga terjadi disaat belajar matematika, maka dari itu memahami kesulitan 

belajar siswa dalam pelajaran matematika penting bagi guru dijadikan masukan 

untuk memperbaiki proses belajar mengajar (Maspupah & Purnama, 2020). 

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novitasari & Sihombing (2017) 

menunjukkan bahwa terdapat dua faktor kesulitan belajar siswa, yang terdiri dari 

faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor dari dalam 

diri sendiri, sementara faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar 

diri siswa/lingkungan. Faktor internal dapat meliputi minat, motivasi, bakat serta 

hal-hal dalam diri siswa yang menghalangi siswa untuk dapat mengikuti 

pembelajaran secara efektif. Faktor eksternal meliputi kondisi lingkungan belajar, 

dukungan keluarga, metode atau media pembelajaran yang digunakan selama 

pembelajaran, dan semua hal yang terkait anak menjadi kesulitan belajar yang 

kemudian mempengaruhi hasil belajar siswa. Sedangkan menurut Susanti, dkk 

(2020) siswa memiliki cara belajar yang berbeda-beda dalam proses 

pembelajaran. Beberapa siswa menyukai cara mengajar guru yang menuliskannya 

di papan tulis, kemudian beberapa siswa ada yang menyukai cara mengajar guru 

yang banyak mencatat, ada juga sebagian siswa yang menyukai cara mengajar 

guru yang menyampaikannya secara langsung. Kemudian ada juga siswa yang 
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menyukai cara belajar kelompok dan sebagian siswa ada juga yang menyukai 

gaya belajar yang menggunakan alat peraga. 

Perbedaan cara siswa dalam menyerap pelajaran dipengaruhi oleh gaya 

belajar (Umrana, dkk, 2019). Menurut Subini (Daik, dkk, 2020) gaya belajar 

adalah gaya yang dipilih seseorang untuk mendapatkan informasi atau 

pengetahuan dalam suatu proses pembelajaran. Terdapat sekian banyak gaya 

belajar yang diciptakan oleh para ahli. Namun, para ahli dibidang ini telah 

menyepakati adanya tiga gaya belajar yang umum atau yang lazim dimiliki setiap 

orang. Ketiga gaya belajar tersebut yaitu gaya belajar visual, auditori, dan 

kinestetik (Suyadi, 2015). 

Observasi yang dilakukan peneliti di kelas VIII MTs Darul Ulum Ahuhu 

yang berada di Kabupaten Konawe pada tanggal 3 November 2021, diperoleh 

informasi bahwa siswa masih sangat sering mengalami kesulitan belajar 

matematika. Hal tersebut terlihat dari cara siswa mengerjakan soal latihan yang 

diberikan guru, siswa banyak yang kebingungan dalam mengerjakan soal tersebut, 

karena mereka kurang paham akan materi yang diberikan guru. Perbedaan cara 

belajar siswa juga merupakan salah satu faktor dari kesulitan belajar, karena siswa 

kurang menangkap materi yang diberikan guru apabila tidak sesuai dengan gaya 

belajar yang diinginkan siswa. Hal itu terlihat saat proses pembelajaran 

berlangsung, banyak siswa yang kurang memperhatikan guru bahkan sampai 

melakukan kegiatan lain saat guru menjelaskan. Perbedaan cara belajar ini disebut 

sebagai gaya belajar. 
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Hasil wawancara guru matematika disekolah tersebut diperoleh informasi 

bahwa pada umumnya beberapa siswa menjadikan pelajaran matematika sebagai 

mata pelajaran yang paling dihindari, hal tersebut dibuktikan dengan nilai tugas 

dan hasil ulangan siswa yang masih tergolong rendah. Kurangnya pemahaman 

siswa terhadap suatu konsep materi serta seringnya siswa merasa lupa akan materi 

yang telah dipelajari juga merupakan faktor yang membuat hasil latihan dan ujian 

siswa masih banyak yang tergolong rendah. Kesulitan belajar matematika yang 

dialami siswa jika dibiarkan begitu saja maka akan berakibat buruk bagi siswa. 

Siswa akan semakin kurang berminat dalam mempelajari matematika karena 

mereka beranggapan bahwa pelajaran metematika adalah pelajaran yang susah 

(Amalia & Unaenah, 2018). Maka diperlukan penanggulangan dan pemahaman 

segera bagi siswa yang mendapatkan kesulitan belajar matematika.  

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti termotivasi melakukan 

penelitian di MTs Darul Ulum Ahuhu pada Kelas VIII. Penelitian ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan dari masing-masing jenis kesulitan siswa ditinjau dari 

gaya belajar. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kesulitan 

siswa terkait pembelajaran matematika yang ditinjau dari gaya belajar siswa, 

sehingga dapat meminimalisir kesulitan belajar siswa dalam belajar matematika, 

maka dari itu peneliti berniat untuk menggali lebih dalam lagi agar dapat melihat 

kesulitan-kesulitan yang dialami siswa ditinjau dari gaya belajarnya pada pokok 

bahasan Teorema Pythagoras yang dilakukan oleh siswa Kelas VIII MTs Darul 

Ulum Ahuhu.  
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Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang telah di dilakukan 

sebelumnya adalah pada penelitian ini akan menganalisis kesulitan belajar 

matematika ditinjau dari gaya belajar yang mana akan dilakukan pada sekolah 

madrasah yang berada di lingkungan pesantren. Adapun  sekolah yang di ambil 

adalah sekolah keagamaan, dan kelas yang diambil adalah kelas VIII MTs. 

Sedangkan penenelitian sebelumnya dilakukan pada sekolah umum, dan jenjang 

sekolah yang di teliti adalah SD, SMK dan SMA.  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti 

bermaksud melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kesulitan Belajar 

Matematika Ditinjau dari Gaya Belajar  Pada Siswa Kelas VIII MTs Darul 

Ulum Ahuhu”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Siswa masih mengalami kesulitan belajar matematika dalam menyelesaikan 

persoalan Teoema Pythagoras. 

2. Siswa masih menganggap pelajaran matematika sebagai pelajaran yang sulit 

dan menakutkan. 

3. Kurangnya minat belajar siswa dikarenakan gaya mengajar guru yang tidak 

sesuai dengan apa yang diinginkan siswa. 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini hanya dibatasi pada kesulitan 

belajar matematika ditinjau dari gaya belajar pada Siswa kelas VIII MTs 

Darul Ulum Auhuhu. 

2. Aspek yang diukur adalah indikator kesulitan belajar matematika ditinjau dari 

gaya belajar pada siswa kelas VIII MTs Darul Ulum Auhuhu. 

3. Materi yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini yaitu Teorema 

Pythagoras. 

1.3 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari gaya 

belajar visual? 

2. Bagaimana kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari gaya 

belajar auditori? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari gaya 

belajar kinestetik? 

1.4 Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari 

gaya belajar visual. 

2. Untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari 

gaya belajar auditori. 

3. Untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari 

gaya belajar kinestetik. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan 

keilmuan dan memajukan pemikiran mengenai penelitian yang akan 

dilakukan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam belajar matematika 

ditinjau dari gaya belajar. 

2. Memberikan pengetahuan bagi peneliti ketika melakukan penelitian tentang 

kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari gaya belajar.  

3. Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada guru, khususnya guru 

matematika agar dapat memberikan solusi terhadap kesulitan belajar siswa. 

4. Bagi Program Studi Tadris Matematika Institut Agama Islam Negeri Kendari, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber bacaan dan referensi bagi 

mahasiswa dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dibidang 

matematika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


