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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi ini perkembangan sumber daya manusia (SDM) menjadi 

kebutuhan  yang semakin mendesak. Setiap bangsa dituntut untuk berupaya 

meningkatkan sumber daya manusia baik secara kuantitas maupun kualitas 

sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain. Pengembangan SDM 

praktik dilakukan melalui program pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan, 

sebab tanpa pendidikan manusia akan sulit berkembang dan bahkan mungkin akan 

terbelakang.1 Upaya mencerdaskan bangsa melalui dunia pendidikan terus menerus 

mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh pemerintah. 

Pendidikan harus benar-benar diarahkan untuk menghasilkan manusia yang 

berkualitas, dan mampu bersaing, disamping itu memiliki budi pekerti yang luhur 

dan moral yang baik. Pendidikan juga merupakan suatu upaya untuk meningkatkan 

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), baik fisik, mental maupun spiritual.2 

                                                           
1Dony Dwi Ermiyanto, “Meningkatkan Hasil Belajar Sejarah Siswa Kelas X E SMA 

Negeri 1 Kaliwungu Kabupaten Kendal Melalui Model Pembelajaran Talking Stick Tahun Pelajaran  

2011/2012”, dalam Indonesia Journal of History Education, Vol. 2 No. 1, Juni 2013, h. 55. 

 
2Putri lestari, “Penerapan Modul Quantum Teaching Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil 

Belajar Siswa Pada Pelajaran IPS Kelas VIII SMP PGRI 3 Jakarta”, dalam Research and 

Development Jurnal Of Eduacation, Vol. 5 No. 1, Oktober, 2018, h. 45. 
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Pendidikan merupakan kebutuhan, sekaligus hak bagi setiap individu tanpa 

membedakan golongan, usia, status sosial maupun tempat tinggal.3 

Pada masa sekarang ini, pendidikan memegang peranan penting karena 

merupakan suatu hal yang diperlukan oleh setiap individu, untuk dapat menguasai  

ilmu pengetahuan dan teknologi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 

20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 pasal 1, Pendidikan 

adalah: 

Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara.4 

 

Tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam undang-undang Republik 

Indonesia Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 tentang sistem pendidikan nasional 

menjelaskan bahwa: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri dan menjadi warga negara yang 

                                                           
3Basukiyatno, “strategi pengembangan”, CAKRAWALA Jurnal Pendidikan, No. 5, Vol. 3 

(November, 2008), h. 2. 

 

 4Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang RI No 20 Tahun 2003  Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.12. 

 



3 
 

demokrasi serta bertanggung jawab.”5 Sebagaimana firman Allah Swt QS. Ar-

Rad:11: 

ُُِّۥلَهُ  َُخلۡفِّه ۡن َُومِّ ِّ ُيََديۡه َُبۡينِّ ۢن ِّ ُم  َٰٞت َِّب َعق  ونَهُ ُۦم  ُُۥيَۡحَفظ  ۡمرِّ
َ

ُأ ۡن ِّهُٱمِّ َ ُُل  َ ِّن  َُٱإ َ ُل 
ُ َراَد

َ
ُٓأ ُِإَوَذا ۡمه هِّ سِّ نف 

َ
ِّأ ُب َُْما وا ِّر  َغي  ُي  َىَٰ َُحت  َِّقۡوٍم ُب َُما ِّر  َغي  ُي  ُ ٱلَا َ َُُل  ُف وٗٓءا ُس  َِّقۡوٖم لَاُب

ُلَهُ  َ َُمَرد  نُُۥ  ِّ مُم  ُِّدُ َوَماُلَه  ِّه نَُواٍلُُۦون ١١ُُمِّ
Berdasarkan ayat di atas bahwa perubahan itu tidak mungkin hanya 

dilakukan oleh satu orang saja, sama hal ketika sebuah lembaga yang ingin maju, 

maka tidak mungkin dengan mengutamakan segelintir orang saja, namun harus 

mengikut sertakan semua yang terlibat dalam lembaga itu secara adil dan merata.6 

Oleh karena itu, perlu dilakukan pembenahan salah satunya dalam kegiatan 

pembelajaran.  

Perintisan penyelenggaraan pendidikan SMU Terbuka telah dimulai pada 

tahun 2002. Sebagai tahun pertama perintisan, tentunya masih ada aspek-aspek 

tertentu mengenai SMU Terbuka yang perlu ditingkatkan.7 Melalui Departemen 

Pendidikan Nasional, pemerintah melakukan perintisan SMA terbuka, SMA 

Terbuka ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah pemerataan pendidikan dengan 

cara mengoptimalkan daya jangkau SMA Reguler yang ada, sehingga dapat 

memberikan layanan pendidikan alternatif kepada peserta didik yang miskin, 

                                                           
5Undang-Undang No. 20 Tahun 2003. Tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Tahun 2010,  (Bandung: Citra Umbara,  2010),  h.6. 

 
6Mahyuddin Barni dan Hamidi Ilhami, Memahami Ajaran Islam Melalui Alqur'an (Studi 

Alqur'an dengan Pendekatan Tafsir tematik), (Banjarmasin: PPKA-GMGA, 2008), h. 49. 

 
7Sudirman Siahaan, “Studi tentang pengelolaan Sekolah Menengah Umum Terbuka (SMU 

Terbuka)”, dalam Jurnal Pendidikan Terbuka dan Jarak Jauh, Vol. 5, No.1, Maret 2004, h. 60. 
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berpindah-pindah/terisolasi, terasing, minoritas dan didaerah komplek agar dapat 

memperoleh pemerataan kesempatan pendidikan SMA dengan baik yang 

disamakan input dan outputnya dengan SMA regular pada umumnya yang 

membedakan hanya pada cara belajar siswa yang lebih banyak belajar mandiri 

dengan bantuan 15% oleh guru bina atau guru pamong.8 

Proses pembelajaran yang semula terfokus pada pengetahuan, pada 

kurikulum 2013 dilengkapi dengan sikap dan keterampilan melalui proses 

mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah informasi, dan 

menginformasikan yang lebih dikenal dengan scientific approach. Dalam proses 

pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, ranah sikap berisi materi ajar agar peserta 

didik tahu tentang mengapa. Ranah keterampilan berisi materi ajar agar peserta 

didik tahu bagaimana. Ranah pengetahuan berisi materi ajar agar peserta didik tahu 

tentang apa.9 

Pemahaman dalam matematika sangatlah berbeda dengan pemahaman 

dalam mata pelajaran lain karena sebagian besar materi pelajaran matematika 

memiliki tingkat kesukaran yang tinggi sehingga sangat sulit dipahami oleh peserta 

didik. Menurut Zulkardi salah satu masalah utama dalam pendidikan matematika di 

Indonesia adalah kurangnya minat mereka dalam belajar matematika karena mereka 

menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit.10  

                                                           
8Basukiyatno, strategi pengembangan..., h. 2. 

 
9Adi Wahyu Kuncara, Imam Sujadi, dan Riyadi, “Analisis Proses Pembelajaran 

Matematika Berdasarkan Kurikulum 2013 pada Materi Pokok Peluang Kelas X SMA Negeri 1 

Surakarta”,Jurnal Elektronik Pembelajaran Matematika, No. 3, Vol. 4 (Mei, 2016), h. 353-354. 

 
10Yuliani Indrawaty, “Faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Guru Matematika dalam 

Pelaksanaan  KBK”, dalam Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya, Vol. 4 No.7 Juni, 2006, h. 3. 
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Matematika memiliki Karakteristik yang abstrak, untuk memahaminya 

memerlukan kosentrasi dan keseriusan yang tinggi bahkan memerlukan waktu yang 

lama penuh dengan simbol-simbol yang terkadang sulit dipahami. Pemahaman 

siswa terhadap materi pembelajaran merupakan tujuan utama proses pembelajaran. 

Oleh karena itu dibutuhkan pemanfaatan multimedia interaktif sebagai inovasi 

media pembelajaran masa kini.11  

Pembelajaran matematika di sekolah pada umumnya dilaksanakan dengan 

menggunakan media pembelajaran seperti buku paket atau buku pegangan.  

Sedangkan pada proses pembelajaran di SMA Terbuka pemberian materi 

matematika dirangkum dalam modul pembelajaran di dalam Learning Management 

System (LMS) yang diakses menggunakan media internet. Perkembangan e-

learning dimuli dari tahun 1990 dengan istiah CBT (Computer Based Training), 

pada tahun 1994 mulai dikembangkan paket-paket CBT, tahun 1997 

dkembangkanlah LMS (Learning Management System) serta pada tahun 1999 

aplikasi e-learning sudah berbasis web.12 Untuk latihan-latihan ataupun penugasan 

melalui Learning Management System (LMS) disajikan kedalam kuis seperti 

multiple coice dan adapula tugas yang dikumpulkan pada saat tatap muka 

berlangsung. Dalam hal ini, tatap muka pembelajaran dilaksanakan dengan rentang 

waktu dua kali dalam satu bulan sehingga berbeda dengan sekolah biasanya. 

                                                           
11Rubham Masykur, Nofrizal, dan Muhammad Syazali, “Pegembangan Pembelajaran 

Matematika dengan  Micromedia Flash”, dalam jurnal pendidikan matematika, Vol. 8 No. 2 Juli, 

2017, h.178. 

 
12Listiarini Edy Sudiati, Ninik Haryani, dan Sulkan, “Perancangangan Model Pembelajaran 

Dengan Learning Management System Di Ma Ppkp Darul Ma'la Winong-Pati Soscied” Vol. 3 No. 

2 November 2020. 
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Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di SMAN 1 Gambut bahwa 

pada proses pembelajaran matematika dengan kurikulum 2013 di SMA terbuka 

masih terdapat hambatan belajar yaitu kurangnya semangat belajar siswa, jaringan 

internet yang kurang memadahi, dan kurangnya biaya untuk membeli kouta 

internet.  

Sesuai dengan uraian diatas maka penulis mengadakan penelitian dengan 

judul “Analisis Kendala Proses Pembelajaran Matematika di SMA Terbuka 

berdasarkan Kurikulum  2013 di SMAN 1 Gambut Tahun Pelajaran 

2020/2021”. 

B. Definisi Operasional dan Lingkup Pembahasan 

1. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalah pahaman  tentang judul penelitian ini maka 

perlu adanya definisi operasional sebagai pegangan dalam  mengkaji permasalahan, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Analisis 

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, 

dan sebagai berikut) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, 

duduk perkaranya, dan sebagai berikut).13 Analisis yang dimaksud dalam penelitian 

ini adalah usaha untuk mengetahui bagaimana tingkat hambatan siswa dalam proses 

pembelajaran matematika kurikulum 2013 di SMA Terbuka. 

                                                           
13Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2007), eds. 3, cet.2, hal 43. 
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b. Kendala 

Kendala adalah suatu halangan atau rintangan dalam tercapainya suatu 

tujuan. Dalam penelitian ini maksudnya kendala atau hambatan yang dihadapi guru 

dalam mengimplementasikan kurikulum 2013 pada pelajaran matematika. 

c. Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses atau kegiatan guru 

matematika dalam mengerjakan matematika kepada peserta didiknya, yang di 

dalamnya terkandung upaya guru untuk menciptakan iklim dan pelayanan terhadap 

kemampuan, potensi, minat, bakat dan kebutuhan peserta didik yang beragam agar 

terjadi interaksi optimal antara guru dengan peserta didik serta antara peseta didik 

dengan peserta didik dalam mempelajari matematika.14 Pembelajaran matematika 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses yang diselenggarakan guru untuk 

membelajarkan peserta didik dalam belajar matematika pada materi matriks. 

Meliputi dari perencanaan pembelajaran matematika, proses pelaksanaan 

pembelajaran matematika, dan evaluasi pembelajaran matematika. 

d. SMA Terbuka di SMAN 1 Gambut  

SMA Terbuka adalah salah bentuk layanan pendidikan menengah formal 

yang penyelenggaraan pendidikannya menggunakan sistem belajar mandiri jarak 

jauh. Sistem belajar jarak jauh menggunakan kombinasi belajar online (daring) dan 

belajar tatap muka.Tempat Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut TKB adalah 

bagian dari satuan pendidikan berupa tempat atau ruang yang representatif untuk 

mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk tempat kegiatan belajar 

                                                           
14A Suyitno, Dasar-dasar Proses Pembelajaran 1, (Semarang: UNNES Press, 2004), h. 2. 
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(TKB) wilayah Kabupaten Banjar dibagi menjadi 5 tempat yakni berada di SMAN 

1 Gambut (Kecamatan Gambut), SMAN 1 Sungai Tabuk (Kecamatan Sungai 

Tabuk), SMPN 2 Martapura (Kota Martapura), SMPN 2 Astambul (Kecamatan 

Astambul) dan SMAN 1 Mataraman (Kecamatan Mataraman).15 

Adapun dalam penelitian ini yang dimaksud dengan SMA Terbuka di 

SMAN 1 Gambut adalah penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan system 

belajar jarak jauh yang dilaksanakan dengan mengambil wilayah tempat kegiatan 

belajar (TKB) di SMAN 1 Gambut. Dengan demikian, SMAN 1 Gambut selain 

sebagai SMA reguler yang menjadi sekolah induk harus menyelenggarakan 

pendidikan dengan dual mode system (tugas ganda). Artinya, Sekolah Induk SMA 

Terbuka sekaligus melayani dua kelompok peserta didik yang berbeda, dengan cara 

belajar yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan yang dimaksud penelitian di atas 

adalah suatu tahapan-tahapan dalam melaksanakan pembelajaran matematika yang 

meliputi perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran matematika 

serta kendala yang dihadapi dalam SMA Terbuka menggunakan kombinasi belajar 

online (daring) dan belajar tatap muka dengan mengambil tempat kegiatan belajar 

(TKB) di SMAN 1 Gambut Kabupaten Banjar 

e. Kurikulum 2013 

Merupakan kurikulum baru yang dicetuskan oleh kementrian pendidikan 

dan kebudayaan RI dan mulai dilaksanakan pada tahun 2013 untuk 

                                                           
15Noorlianti, Pelaksanaan Pembelajaran Matematika pada SMA Terbuka di SMAN 1 

Gambut,, Skripsi, (Banjarmasin IDR Uin Antasari , 2019), h.9-10. 
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menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebelumnya.16 Dalam penelitian ini 

kurikulum yang dimaksud adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi dan bahan pembelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan 

tertentu. 

2. Lingkup Pembahasan 

Agar dalam penelitian ini tidak menimbulkan kesalahan penafsiran oleh 

pembaca, maka diperlukan suatu batasan masalah dalam penelitian ini, dengan 

harapan hasil penelitian ini sesuai dengan apa yang dikehendaki peneliti. Adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

a. Pembelajaran matematika dalam penelitian ini dibatasi pada materi 

matriks dengan sub materi penjumlahan matriks. 

b. Penelitian ini dilakukan di kelas XI MIPA 4 SMA Terbuka Negeri 

Gambut. 

c. Penelitian ini membahas kendala-kendala pada pembelajaran matematika 

dengan menggunakan kurikulum 2013. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar Belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan di kaji adalah sebagai berikut: 

                                                           
16Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS & Peraturan Pemerintahan RI 

Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan serta Wajib Belajar, ( Bandung: Citra Umbara, 

2013), h. 68. 
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1. Bagaimana proses pembelajaran matematika di SMA terbuka berdasarkan 

kurikulum 2013? 

2. Apakah ada kendala atau kesulitan pada proses belajar matematika di SMA 

terbuka ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui proses pembelajaran matematika di sma terbuka 

berdasarkan kurikulum 2013. 

2. Untuk mengetahui kendala-kendala atau hambatan-hambatan dalam proses 

pembelajaran matematika dengan kurikulum 2013 pada sma terbuka. 

 

E. Alasan Memilih Judul 

Adapun alasan peneliti dalam memilih judul diatas, disebabkan oleh 

beberapa faktor sebagai berikut: 

1. Mengingat pentingnya pendidikan guna meningkatkan akses pendidikan dan 

menyukseskan pendidikan universal. 

2. Mengingat pentingnya matematika yang sangat erat kaitannya dengan 

kehidupan sehari-hari sehingga tidak berbatas usia dalam mempelajarinya. 

3. Mengingat pentingnya memperdalam pengetahuan tentang kurikulum 2013 
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4. Mengingat pentingnya kurikulum 2013 dalam implementasi pembelajaran 

matematika penulis ingin mengetahui hambatan atau kendala dalam proses 

pembelajaran jarak jauh pada SMA Terbuka di SMAN 1 Gambut. 

 

F. Signifikansi Penelitian 

Menunjuk pada tujuan penelitian di atas hasil penelitian ini di harapkan 

dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait terutama bagi pihak-

pihak berikut ini: 

1. Secara Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi ilmu pengetahuan dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

khususnya yang berhubungan langsung dengan SMA Terbuka. Secara khusus 

penelitian ini berusaha merubah paradigma pembelajaran yang lebih mementingkan 

hasil ke arah pembelajaran yang menunjuk pada proses. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi praktisi pendidikan, penelitian ini bermanfaat sebagai dorongan 

untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja guru dalam menghadapi era 

globalisasi serta guna menumbuhkan wawasan berpikir ilmiah terkait 

pelaksanaan pembelajaran matematika. 

b. Bagi peneliti (sendiri) untuk mengembangkan diri dalam usaha berperan 

serta meningkatkan pembelajaran matematika. 
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c. Sebagai bahan kajian dalam menambah wawasan pengetahuan bagi 

mahasiswa atau peneliti lain yang ingin melanjutkan penelitian lebih 

mendalam terhadap obyek yang sama. 

d. Memperkaya khazanah dan ilmu pengetahuan khususnya di UIN Antasari 

Banjarmasin. 

 

G. Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini terdapat hasil penelitian terdahulu. Dalam hal ini 

peneliti akan memaparkan penelitian yang sebelumnya yang di laksanakan sebelum 

peneliti meneliti penelitian ini, antara lain: 

1. Penelitian oleh Noorlianti (2019) “Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 

pada SMA Terbuka di SMAN 1 Gambut Kabupaten Banjar Tahun Pelajaran 

2018/2019, hasil penelitian ini menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran 

matematika di SMAN Terbuka Gambut cukup baik, namun masih ada 

kendala yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Perbedaan antara 

penelitian Noolianti dengan penelitian ini adalah terfokus pada kendala-

kendala pembelajaran matematika menggunakan kurikulum 2013 di SMA 

Terbuka. 

2. Septiana Dwi Rahmawati dari Universitas Negeri Semarang memaparkan 

terkait tentang kendala dalam pelaksanaan pendidikan jarak jauh. Dari hasil 

penelitian dikatakan bahwa dari segi pemahaman antara dosen dan 

mahasiswa berjalan dengan kondusif. Disebutkan pula bahwa perencanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran terlaksana 
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dengan baik dan tidak menemui kendala yang begitu berarti. Perbedaan antara 

penelitian Septiani dengan penelitian ini adalah subjek penelitian yaitu siswa 

di SMA Terbuka. 

3. Varica Zumalia Muis menaruh perhatian penelitiannya di SMP dalam hal 

pelaksanaan pembelajaran berbasis e-learning pada bidang studi matematika. 

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa penggunaan e-learning memberikan 

kontribusi yang cukup baik dalam peningkatan pembelajaran. Perbedaan 

antara penelitian Varica dengan penelitian ini adalah media yang digunakan 

yaitu LMS. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah memahami pembahasan ini maka peneliti 

menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yaitu sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini menguraikansecaragaris besar mengenai latar belakang masalah, 

definisi operasional, fokus penelitian, tujuan penelitian, alasan memilih judul, 

signifikansi penelitian, penelitian terdahulu dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori yang berisikan tentang pelaksanaan pembelajaran 

matematika meliputi Pendidik, Pengajaran, Pembelajaran matematika, Pendidikan 

jarak  jauh, Pengertian internet, Kurikulum 2013 dan matriks. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek 

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data 

dan analisis data serta prosedur penelitian. 

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang laporan hasil penelitian memuat gambaran singkat 

lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang menyajikan secara singkat mengenai 

simpulan dan saran serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 


