
  
1  BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air. Pendidikan yang 

berkualitas dan terarah digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia di suatu negara. Pendidikan merupakan wadah kegiatan yang dapat 

dipandang sebagai pencetak sumber daya manusia  yang bermutu tinggi.  

Belajar merupakan kegiatan pokok dalam penyelenggaraan setiap jenis 

dan jenjang pendidikan. Itu berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian 

tujuan pendidikan sangat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik 

di sekolah maupun di rumah. Di sekolah terdapat sejumlah mata pelajaran yang 

menjadi pelajaran pokok dan pendukung. Salah satu mata pelajaran yang wajib 

diberikan di sekolah adalah matematika. 

Matematika merupakan ilmu universal yang berguna bagi kehidupan 

manusia dan juga mendasari perkembangan teknologi modern, serta mempunyai 

peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia (As’ari, 

dkk, 2017:11). Matematika merupakan bidang studi yang dipelajari oleh semua 

siswa dari SD hingga SLTA dan bahkan juga di perguruan tinggi. Banyak orang 

yang memandang matematika sebagai bidang studi yang paling sulit. Meskipun 

demikian, semua orang harus mempelajarinya karena merupakan sarana untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari. 

Ruang lingkup materi matematika pada satuan pendidikan SMP salah 

satunya adalah materi himpunan. Dimana materi himpunan sangat dekat dengan 

kehidupan sehari-hari, himpunan dalam kehidupan sehari-hari biasanya dikenal 



 
2    dengan kelompok atau kumpulan. Tanpa disadari siswa pada kehidupan sehari-

hari tidak semua kumpulan merupakan suatu himpunan.  

Siswa sebagai individu yang unik tentunya memiliki karakternya masing-

masing. Karena satu dengan yang lainnya mempunyai perbedaan dalam berbagai 

aspek, terutama dalam proses belajarnya. Salah satunya ialah perbedaan 

kemampuan untuk memahami, menyerap, dan mengolah informasi.Salah satu 

masalah yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah lemahnya proses  

pembelajaran.  Dalam  proses  pembelajaran  siswa  kurang  didorong  untuk 

mengembangkan  kemampuan  memahami  informasi.  Otak  siswa  dipaksa  

untuk mengingat  dan  menimbun  berbagai  informasi  tanpa  dituntut  memahami  

informasi yang diingatnya untuk dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Dalam mencapai hasil belajar yang baik dan sempurna, bukanlah suatu hal 

yang mudah. Karena tentunya akan berhadapan dengan kesulitan-kesulitan yang 

ditunjukan dengan nilai yang rendah. Beberapa siswa menunjukkan nilai-nilai 

yang rendah meskipun telah diusahakan sebaik-baiknya oleh guru. Dalam proses 

belajar mengajar guru juga sering menghadapi masalah adanya siswa yang tidak 

dapat mengikuti pelajaran dengan lancar. Dengan kata lain guru sering 

menghadapi siswa-siswa yang kesulitan belajar. Hal tersebut diperkuat oleh 

pernyataan Abdurrahman & Ibrahim (Abdurrahman, 2012:5) bahwa hasil 

penelitian terhadap 3.125 murid di DKI Jakarta menunjukkan bahwa terdapat 

16,25% yang oleh guru dinyatakan sebagai murid berkesulitan belajar. 

Abdurrahman (2012:8) menyatakan penyebab utama kesulitan belajar 

adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, sedangkan 

penyebab utama problem belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa 



 
3    strategi pembelajaran yang keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak 

membangkitkan motivasi belajar anak dan pemberian ulangan penguatan yang 

tidak tepat. 

Menurut Burton (Mulyadi, 2010:8-9) seorang siswa  diduga mengalami 

kesulitan belajar jika menunjukkan kegagalan tertentu didalam mencapai tujuan 

belajarnya. Kegagalan belajar diidentifikasi sebagai berikut: 

a. Siswa dikatakangagal, apabila dalam batas waktu tertentu yang bersangkutan 

tidak mencapai ukuran tingkat keberhasilan minimal dalam pelajaran tertentu, 

dalam konteks sistem pendidikan di Indonesia yaitu angka nilai batas lulus. 

b. Siswa dikatakan gagal, apabila yang bersangkutan tidak dapat mengerjakan 

atau mencapai prestasi yang semestinya. 

c. Siswa dikatakan gagal, kalau yang bersangkutan tidak dapat mewujudkan 

tugas-tugas perkembangan, termasuk penyesuaian sosial. 

d. Siswa dikatakan gagal, kalau yang bersangkutan tidak berhasil mencapai 

tingkat penguasaan yang diperlukan sebagai prasyarat bagi kelanjutan pelajaran 

berikutnya. 

Kesulitan dalam memahami konsep setiap siswa pastilah berbeda-beda, 

sesuai dengan tipe kepribadian mereka. Salah satunya siswa dengan tipe 

kepribadian sanguinis, dimana tipe kepribadian sanguinis merupakan  kepribadian 

yang popular dan kepribadian yang gembira, yang senang hatinya, mudah untuk 

membuat orang tertawa, dan bisa memberi semangat pada orang lain. Dia suka 

cerita, banyak omong (bicara), dan selalu menjadi pusat perhatian dari orang-

orang disekitarnya. Orang sanguinis gampang bergaul dan mudah berteman. Salah 



 
4    satu kelemahannya adalah sifatnya yang  tergantung suasana hati. Kadang ia cepat 

gembira, namun tiba-tiba menangis, atau sebaliknya.  

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu guru mata 

pelajaran matematika SMP N 22 Kota Jambi, masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan pada materi himpunan. Dari 25 orang siswa terdapat 64% 

siswa yang mengalami kesulitan. Khususnya pada saat menyelesaikan soal 3% 

siswa sulit menuliskan notasi himpunan dengan benar, 20% siswa sulit dalam 3 

cara penyajian himpunan, 8% sulit menyajikan himpunan kedalam diagram venn, 

serta 24% kesulitan siswa dalam melakukan operasi hitung pada himpunan, 

sehingga hasil belajar siswa menjadi rendah. Pada saat dilakukan penelitian, 

terlihat bahwa dari beberapa siswa yang termasuk dalam kategori kepribadian 

sanguinis saat diberikan soal tentang pemahaman konsep himpunan masih banyak 

siswa mengalami kesulitan terutama dalam menuliskan penyajian himpunan, 

membuat himpunan bagian, dan membuat diagram venn. 

Oleh sebab itu diperlukan peran utama guru untuk memahami kemampuan 

yang dimiliki siswa serta menghormati cara belajar individualnya. Hal ini 

ditujukan untuk membantu siswa berkembang menjadi diri mereka sendiri dalam 

mencapai hasil belajar yang maksimal. Untuk mengetahui kesulitan belajar 

matematika yang dihadapi siswa dengan tipe  kepribadian sanguinis diperlukan  

suatu  upaya  yang  disebut  diagnosis. Dimana  diagnosis bertujuan  untuk  

mendeskripsikan  kesulitan  belajar matematika yang  dihadapi  olehsiswa 

berdasarkan gejala yang tampak sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai dengan 

kesulitan belajar yang dihadapi. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti  

melakukan penelitian dengan judul “DiagnosisKesulitan Belajar Siswa Tipe 



 
5    Kepribadian Sanguinis dalam Memahami Konsep Himpunan Kelas VII 

SMP”. 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

peneitian ini adalah: mendiagnosis kesulitan belajar  yang dialami siswa tipe 

sanguinis dalam memahami konsep himpunan kelas VII SMP ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah:  

mendiagnosa kesulitan belajar yang dialami siswa tipe kepribapdian sanguinis 

dalam memahami konsep himpunan kelas VII SMP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Sebagai masukan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa tipe kepribadian 

sanguinis dalam memahami konsep himpunanguna memperbaiki, 

menyempurnakan, meningkatkankualitas mutu hasil belajar siswa 

sehinggaguru dapat memilih strategi, metode dan pendekatan pengajaran yang 

lebihtepat. 

2. Memberikan informasi khususnya pendidik mengenai siswa dengan tipe 

kepribadian sanguinisdalam memahami konsep himpunan.  

3. Sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  pengembangan penelitian  yang  

berkaitan  dengan  siswa  tipe kepribadian sanguiniskhususnya dalam 

memahami konsep himpunan. 

 


