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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

 

A. Penegasan Judul  

Sebelum menjelaskan lebih lanjut serta menguraikan skripsi ini maka akan peneliti jelaskan 

terlebih dahalu istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini yang berjudul: Strategi Pendidik 

Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Pada Masa Pandemik Di MIN 2 Bandar Lampung.  

Agar tercapainya persepsi yang sama anatara peneliti dan pembaca, maka perlu kiranya peneliti 

jelaskan beberapa istilah yang berkenaan dan judul secara singkat dengan sebagai berikut: 

1. Strategi  

Secara umum strategi merupakan cara, upaya atau perencaan yang dapat di gunakan oleh 

pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran dan dirancang sebelum proses pembelajaran 

berlangsung.
1
 

2. Kesulitan Belajar 

  Kesulitan belajar merupakan gangguan yang dimiliki anak terkait dengan faktor internal 

dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dalam mengikuti proses pembelajaran 

secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis informasi yang didapat selama 

pembelajaran dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan.2 

3. Matematika  

Matematika adalah konsep ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak terjadi 

ke dalam tiga bidang yaitu: aljabar, analisis, dan geometri.
3
 

4. Pandemi Covid-19 

Pandemi COVID-19 atau yang biasa disebut juga coronavirus, disebabkan oleh sindrom 

pernafasan akut coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Wabah ini pertama kali ditemukan di Wuhan, 

Cina, pada Desember 2019.
4
 

 

B. Latar Belakang Masalah  

Diawal tahun 2020, dunia digemparkan dengan menyebarnya virus baru yaitu coronavirus jenis 

baru (SARS-CoV-2) dan penyakitnya disebut coronavirus disease 2019 (COVID-19). Diketahui asal 

mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok. Ditemukan pada akhir Desember tahun 2019.
5
 

Coronavirus merupakan salah satu jenis virus yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan 

hewan. Penyakit yang terjadi akibat virus ini dapat menyerang manusia salah satunya menginfeksi 

saluran pernapasan, mulai dari flu ringan hingga penyakit yang serius misalnya Middle East 

Respiratory Syndrome (MERS) dan Sindrom Pernapasan Akut Berat/ Severe Acute Respiratory 

Syndrome/SARS.6 Gejala yang sering terjadi pada manusia yang telah terjangkit penyakit ini salah 

                                                             
1
Arief Aulia Rahman, E-Book: Strategi Belajar Mengajar Matematika, (Banda Aceh: Syiah Kuala University 

Press, 2018), h. 2.     
2
Sri Mulyani, dkk, “Konsep Layanan Responsif Bagi Siswa Yang Mengalami Kesulitan Belajar Secara 

Daring Di Masa Pandemi Covid-19”, Konseling Edukasi: Journal Of Guidanceand Counseling Vol. 4 No. 2, 2020, 

h. 311.          
3
Rika Annum Nasution, Ahmad Nizar Rangkuti, dan Lelya Hilda, “Upaya Guru Mengatasi Kesulitan Siswa 

Belajar Matematika Pada Materi Pecahan di Kelas VII oleh SMP Negri Padangsidimpuan”, Logaritma: Jurnal Ilmu 

Pendidikan dan Sains Vol. 7 No. 02, 2019,  h. 100.    
4
Andri Anugrahana, “Hambatan, Solusi, dan Harapan: Pembelajaran Daring Selama Masa Pandemi Covid-19 

Oleh Guru Sekolah Dasar”, Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol. 10 No. 3, 2020, h. 283.           
5
Yuliana, “Corona Virus Diseases (COVID-19): Sebuah Tinjauan Literatur”, Wellness And Healthy Magazine 

Vol. 2, No. 1, 2020, h. 187.    
6
Ayusi Perdana Putri, dkk, “Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di 

SD Negeri Sugihan 03 Bendosari”, Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan, Vol. 2 No. 1, 2021, h. 2.     
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satunya gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas. Selain itu, pada 

kasus yang serius dapat mengakibatkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, hingga 

menyebabkan kematian. Sebagian besar manusia yang terjangkit penyakit ini mengalami tanda-tanda 

seperti demam, ada sebagian juga yang mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen 

menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Masa tunggu indikasi penyakit tersebut rata-rata 

5 sampai 6 hari dengan masa tunggu terlama 14 hari.
7
 

Manusia merupakan mahluk sosial yang memungkinkan saling berinteraksi secara langsung 

sehingga tingkat penyebaran pandemi Covid-19 semakin pesat. Sehingga Pada tanggal 30 Januari 

2020 WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia 

akibat dari virus ini seluruh negara di dunia menyiapkan aturan karantina kewilayahan atau lockdown 

untuk memutuskan matarantai penyebaran virus corona atau COVID-19.
8
 Salah satu untuk memutus 

matarantai penyebaran virus ini dengan melakukan social distancing sekaligus physical distancing 

dianggap dapat mereduksi penyebaran COVID-19.  Berbagai wilayah belahan dunia wabah Corona 

Virus Disease 2019 (Covid-19) telah melanda 219 negara di dunia termasuk Indonesia, hal ini 

berdampak pada berbagai sector salah satunya pada lembaga pendidikan khususnya untuk sekolah 

dasar. Oleh karena itu, Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia memberikan surat 

edaran bahwa proses pendidikan dilakukan dirumah secara daring atau jarak jauh.
9
 

Seiring dengan kebijakan itu, pemerintah mendorong semua elemen pendidikan agar dapat 

mengaktifkan kelas secara daring meskipun secara fisik sekolah telah tutup sementara. Penutupan 

sekolah kemudian menjadi salah satu langkah mitigasi yang dianggap paling efektif untuk mereduksi 

penyebaran virus pada anak-anak. Solusi yang diberikan yakni dengan memberlakukan proses 

pembelajaran di dalam rumah dengan memanfaatkan berbagai macam fasilitas pendukung yang 

mendukung proses tersebut. Jika melihat fakta ini, interaksi antara siswa maupun guru memang 

terjadi dan berlangsung secara virtual. Interaksi dapat terjadi dengan menggunakan perangkat 

teknologi modern seperti komputer, laptop, maupun telepon genggam. Siswa saat ini bisa 

menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran jarak jauh yang telah disediakan pemerintah secara 

gratis atau yang disediakan pihak swasta dengan berbayar. Pembelajaran jarak jauh seperti ini tentu 

dibutuhkan oleh semua siswa mulai dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Fakta ini tidak 

hanya terjadi di Indonesia, namun juga di seluruh dunia. Situasi dan kondisi mungkin tidak kondusif, 

namun kegiatan belajar dapat dilakukan di mana saja. Apalagi saat ini telah banyak tersedia peralatan 

teknologi yang dapat menunjang kegiatan tersebut sehingga semua orang dapat melakukan berbagai 

hal, kapan pun, dan di dilakukan mana saja. Jadi tidak ada lagi batasan waktu dan lokasi geografis.
10

 

Menghadapi era revolusi industri 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi 

kreatif, inovatif, serta kompetitif dengan cara mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat 

bantu pendidikan. Perubahan ini mau atau tidak harus tetap dihadapi dan disiasati, pendidik dan 

sekolah berupaya untuk tetap memfasilitasi peserta didik untuk tetap dapat belajar dengan baik 

walaupun dari rumah.
11

 Sebab belajar merupakan hal yang wajib bagi semua orang termasuk peserta 

didik sesuai dengan ayat Al-Qur’an  

Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi: 

واِمْنُكْم َوالَِّذيَن أُوتُوااْلعْلَم َدَرجاَت  يَْزفَِع هللاُ الَِّذيَن آَمنُ     
                                                             

7
Ibid.   

8
Matdio Siahaan, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Dunia Pendidikan”, Edisi Khusus No. 1, 2020, h. 2.     

9
Ayusi Perdana Putri, dkk, “Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di 

SD Negeri Sugihan 03 Bendosari”, Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 1, 2021, h. 2   
10

Andina Amalia, dan Nurus Sa’adah, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kegiatan Belajar Mengajar Di 

Indonesia”, Jurnal Psikologi Vol. 13 No. 2, 2020. h. 216.       
11

Gita Kencanawaty, Chatarina Febriyanti, & Ari Irawan, “Tantangan Dan Strategi Pembelajaran Matematika 

Di Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dampak Dari Covid-19”, Prosiding Seminar Nasional Dan Diskusi Panel 

Pendidikan Matematika Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, 2020, h. 216.       
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 Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan”. (Q.S. Al-Mujadilah : 11)12 

 

Dari surat tersebut dapat disimpulkan bahwa umat manusia hendaknya berlomba-lomba dalam 

mencari ilmu baik ilmu duniawi maupun akhirat, karna orang yang berilmu akan diberikan derajat 

yang yang tinggi baik di dunia maupun di akhirat dan ayat ini memotivasi orang-orang beriman untuk 

menuntut ilmu dan menjadi orangorang yang berilmu.  

Situasi yang terjadi secara tiba-tiba membuat orang tua dan pendidik merasa terkejut dan bingung 

akan hal ini.
13

 Orang tua menjadi lebih dominan dalam memberikan pembelajaran kepada peserta 

didik dan mulai banyak orang tua yang merasa keberatan dengan keadaan ini. Hal ini menjadi makna 

tersendiri orang tua bahwa mendidik dan mengajarkan anak sekolah sangatlah tidak mudah, ini yang 

dihadapi anaknya sendiri dengan satu orang, lalu bagaimana pendidik yang dikelas mengajar lebih 

dari dua puluh peserta didik. Ini dapat menyadarkan para orang tua bahwa pendidik seharusnya dapat 

diberikan penghargaan lebih karena sudah mendidik anaknya dengan baik sehingga menjadi anak 

yang sukses, pendidik menjadi teladan di sekolah dimana kini banyak orang tua murid yang bekerja 

sehingga kurang mengerti lebih dalam peran pendidik dalam dunia pendidikan.
14

 Pendidik mau tidak 

mau harus siap dengan tantangan ini, dan harus tetap memeberikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik, pendidik tetap membimbing peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik 

diharuskan memiliki kiat tersendiri dalam memberikan materi pembelajaran kepada peseerta didik. 

Orang tua murid terlibat lebih banyak dibandingkan sebelumnya dimana banyak orang tua murid 

yang tergantung pada pendidik, kini orang tua harus dapat memberikan bimbingan dan pembelajaran 

kepada anaknya sebagai peseerta didik di sekolah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan 

terhadap proses kegiatan pembelajaran. Hal ini, menjadikan tantangan lebih untuk peserta didik dan 

pendidik untuk memperoleh tujuan dari pembelajaran itu sendiri.
15

 

Pada hakikatnya Pembelajaran adalah suatu usaha mengorganisasi lingkungan sehingga 

menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Namun, akibat pandemi yang melanda saat ini 

pendidikan mengalami pergeseran yang berpengaruh pada strategi yang digunakan oleh pendidik. Hal 

ini juga berpengaruh pada fungsi pendidik yaitu salah satunya sebagai motivasi. Dari fungsi tersebut 

pendidik harus benar-benar mengusahakan dan mempersiapkan pembelajaran yang baik bagi peserta 

didiknya agar mereka mudah dalam menerima serta memahami pembelajaran.
16

   

Dalam rangka optimalisasi proses belajar mengajar pendidik memiliki tugas yaitu sebagai 

motivator yang mampu mengembangkan kemauan belajar peserta didik, mengembangkan kondisi 

belajar yang relevan agar tercipta suasana belajar dengan penuh kegembiraan. Untuk mencapai 

kegiatan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, maka harus dilandasi oleh prinsip-prinsip: 

Pertama, berpusat pada peserta didik; kedua, mengembangkan kreativitas peserta didik; ketiga, 

menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, keempat mengembangkan beragam kemampuan 

yang bermuatan nilai; dan kelima, menyediakan pengalaman belajar yang beragam serta belajar 

melalui perbuatan.
17

 

                                                             
12

Achmad R. Hidayat, “Aminah Mushaf Al-Quran Dan Terjemah Wanita”, (Jakata: Alfatih, 2019), h. 543.     
13

Wiryanto, “Proses Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar Di Tengah Pandemi Covid-19”, Jurnal 

Kajian Pendidikan dan Hasil Penelitian Vol. 6 No. 2, 2020, h. 2.  
14

 Shinta Dwi Handayani, dan Ari Irawan, “Pembelajaran Matematika Di Masa Pandemic Covid-19 

Berdasarkan Pendekatan Matematika Realistik”,  Jurnal Math Educator Nusantara Wahana Publikasi Karya Tulis 

Ilmiah Di Bidang Pendidikan Matematika, 2020, h. 180.      
15

Ayusi Perdana Putri, dkk, “Strategi Pembelajaran Melalui Daring Dan Luring Selama Pandemi Covid-19 Di 

SD Negeri Sugihan 03 Bendosari”, Prima Magistra: Jurnal Ilmiah Kependidikan Vol. 2 No. 1, 2021, h. 3.   
16

Badriana, “Strategi Pendidik Menghadapi Peseerta Didik Yang Mengalami Kesulitan Belajar Di Kelas III 

MI Nasrul Haq Makssar”, (Skripsi: Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 2.    
17

Andi Fitriani Djollong, “Kedudukan Guru Sebagai Pendidik”, Istiqra Vol. IV No. 2, 2017, h. 127.   
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Dalam mengaktifkan agar peserta didik mau dan senang untuk belajar secara aktif di masa 

pandemi saat ini pendidik dituntut agar merancang strategi pembelajaran yang menyenangkan. 

Strategi pendidik yang dimaksud disini adalah suatu cara yang dilakukan oleh pendidik dalam 

merancang pembelajaran untuk menghadapi peserta didik sehingga materi yang disampaikan akan 

sampai ke peserta didik dengan sempurna. Peserta didik merupakan unsur terpenting dalam suatu 

proses kegiatan belajar mengajar. Setiap pendidik berkeingingan agar peserta didik memperoleh hal 

yang optimal dari hasil belajarnya. Namun pada kenyataannya, tidak semua peserta didik 

mendapatkan hasil yang diharapkan. Orang tua, masyarakat, dan peserta didik itu sendiri kurang 

mengetahui mengapa dan apa yang terjadi sehingga peserta didik mendapatkan hasil yang rendah. 

Dalam kegiatan pembelajaran di Sekolah Dasar, pendidik dihadapkan dengan sejumlah karakterisktik 

peserta didik yang beraneka ragam. Ada peserta didik yang dapat menempuh kegiatan belajarnya 

secara lancar dan berhasil tanpa mengalami kesulitan, namun di sisi lain tidak sedikit pula peserta 

didik yang justru dalam belajarnya mengalami berbagai kesulitan terutama pembelajaran matematika 

karna pembelajaran pelajaran matematika tidak tampak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, cara 

penyajian pelajaran matematika yang monoton dari konsep abstrak menuju ke kongkrit, tidak 

membuat anak senang untuk belajar. Kesulitan belajar merupakan masalah yang cukup kompleks 

dalam pembelajaran matematika dan sering membuat orang tua bingung mencari penyelesaiannya. 

Kesulitan belajar matematika banyak ditemukan pada anak usia sekolah.
18

 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan bersama ibu Rizky Yolanda, S. Pd selaku guru 

matematika di MIN 2 Bandar Lampung menyatakan bahwa hanya beberapa peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Pendidik sudah menerapkan beberapa strategi bagi peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar agar peserta didik tidak mengalami kesulitan seperti memberikan 

penguatan atau motivasi kepada peserta didik, memberikan latihan soal mandiri serta bagi peserta 

didik bisa menggambil soal di sekolah untuk dkerjakan di rumah. Dari beberapa strategi yang telah di 

terapkan oleh pendidik kenyataannya peserta didik tersebut masih mengalami kesulitan belajar pada 

pembelajaran matematika. kita tahu bahwa strategi yang digunakan pendidik sangat berpengaruh pada 

keadaan dan situasi yang akan terjadi pada proses pembelajaran terutama di masa pandemi saat ini 

pendidik sangat di tuntut dapat membuat suasana pembelajaran  menjadi menyenangkan, tidak 

monoton dan peserta didik merasa tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran.
19

 Dan hasil 

observasi yang telah dilakukan pada saat poses pembelajaran mengenai kesulitan belajar matematika 

didapat bawasannya ada beberapa pesera didik yang mengalami kesulitan belajar. Kesulitan tersebut 

ternyata memiliki beberapa faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar, 

faktor tersebut meliputi kuragnya motivasi yang diberikan orangtua kepada peserta didik, faktor 

ekonomi, kurangnya fasilitas prasarana dan sarana, serta peserta didik kurang memiliki minat dalam 

pembelajaran matematika.   

Berdasarkan uraian diatas tentang permasalahan yang terjadi maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait “Strategi Pendidik Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika Pada 

Masa Pandemi Di MIN 2 Bandar Lampung”  

    

C. Fokus Penelitian  

Dikarenakan banyaknya persoalan dalam penelitian ini, maka dari itu penelitan penelitian hanya 

memfokuskan pada pokok bahasan tentang: 

1. Strategi yang digunakan pendidik dalam pembelajaran matematika agar peserta didik 

tidak mengalami kesulitan belajar. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik sulit dalam mempelajari matematika.   

 

                                                             
18

Badriana, “Strategi Pendidik Menghadapi Peseerta Didik Yang Mengalami Kesulitan Belajar Di Kelas III 

MI Nasrul Haq Makssar”, (Skripsi: Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. 2.     
19

Rizki Yolanda, (Guru Matematika), Wawancara, di MIN 2 Bandar Lampung, 19 Desember 2021.   
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D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar matematika pada masa 

pandemi di MIN 2 Bandar Lampung? 

2. Faktor apa saja yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar pada 

pembelajaran matematika di masa pandemi ?  

 

E. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mengetahui strategi yang digunakan pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar 

matematika di masa pandemi. 

2. Melihat faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar pada 

pembelajaran matematika di masa pandemi. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan tujuan dari penelitian yang ingin dicapai, maka penelitian ini dapat 

bermanfaat sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Dapat mengetahui strategi apa saja yang di gunakan pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar terutama pada pembelajaran matematika serta mengetahui 

faktor apa saja yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik terutama 

dalam masa pandemi.  

2. Secara Praktis  

a. Bagi pendidik  

Dapat memperbaiki dan meningkatkan strategi yang digunakan pendidik 

dalam pembelajaran Matematika di masa pandemi serta mengetahui faktor yang 

membuat peserta didik mengalami kesulitan belajar matematika di masa 

pandemi. 

b. Bagi pembaca  

Sebagai bahan refrensi dan informasi bagi pembaca atau peneliti lainnya 

yang ingin melakukan penelitian sejenis.  

 

G. Penelitian Yang Relevan  

1. Strategi Guru dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas III dan IV di SDN 

Grogol Utara 04 Petang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh siswa tingkat sekolah dasar masih 

kurang memahami materi pelajaran matematika disebabkan oleh materi-materi yang sulit 

dimengerti, sehingga siswa yang mengalami kesulitan belajar akan mengalami hambatan dalam 

proses mencapai hasil belajarnya, sehingga prestasi yang dicapainya berada di bawah nilai yang 

semestinya, dengan guru yang profesional diharapkan dapat mengatasi kesulitan belajar 

matematika yang dialami siswa. Adapun tujuan penelitian ini untuk menganalisis kesulitan 

belajar matematika yang dialami oleh siswa dan menggeneralisasi strategi guru dalam mengatasi 

kesulitan belajar matematika siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 

penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 

berupa observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara yang digunakan dalam 

penelitian yaitu wawancara semiterstruktur, dengan informan berjumlah 12 orang diantaranya, 2 

guru dan 10 siswa. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi partisipatif 

dengan objek yang diamati ialah guru kelas III dan IV, serta siswa kelas III dan IV. Hasil yang 

diperoleh dalam penelitian yaitu, cara guru dalam mengatasi kesulitan belajar matematika dengan 

mengetahui dan melakukan diagnosis kesulitan belajar pada mata pelajaran matematika siswa, 
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guru mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dari kesulitan belajar siswa, guru melakukan 

kegiatan belajar tambahan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika, serta  

guru melakukan kegiatan pertemuan dengan orang tua, sehingga guru dalam mengatasi kesulitan 

belajar matematika dapat teratasi dengan baik.
20

 

2. Penelitian ini dilakukan oleh Badriana, mahasiswi Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah, UIN Alauddin Makassar. Hasil menunjukkan bahwa Tujuan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami peserta didik di kelas III MI Nasrul 

Haq Makassar, dan strategi guru untuk menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan 

belajar. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif Pendekatan. 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Instrumen yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumetasi. Teknik analisis data adalah 

teknik analisis data kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, ada beberapa 

jenis kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik diantaranya kesulitan belajar membaca, 

kesulitan belajar menulis, dan kesulitan belajar berhitung. Adapun Strategi guru dalam 

menghadapi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. 1) Memilih serta menetapkan 

strategi yang akan digunakan guru untuk mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh peserta 

didik. 2) Memilih dan menetapkan pendekatan belajar mengajar yang sesuai dengan kondisi yang 

dialami oleh siswa, 3) Memilih dan menetapkan prosedur metode, dan tehnik belajar mengajar 

yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru 

melaksanakan kegiatan mengajarnya. Banyak hal yang dilakukan oleh guru untuk mengatasi 

kesulitan belajar. Guru sering memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan 

hal-hal yang belum dipahami seputar pelajaran yang dijelaskan, memberikan bimbingan kepada 

peserta didik yang berkesulitan belajar baik itu bimbingan kelompok ataupun bimbingan 

individual.
21

 

 

H. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, secara holistic dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata serta bahasa pada suatu konteks khusus yang dialami dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. Selain itu, peneliti yang dilakukan pada kondisi 

yang alamiah serta data yang diperoleh berupa informasi-informasi dan pendapat.
22

 Maka 

peneliti menggunakan kualitatif karena membahas permasalahan yang bersifat pada ranah 

sosial.  

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitain deskriptif yaitu penelitian yang 

memiliki langkah kerja untuk mendeskripsikan suatu objek, fenomena atau setting sosial 

disimpulkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif dimana data fakta yang dihimpun 

berbetuk kata atau gambar dari pada angka-angka.
23
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Ulfa Nadyathul Fazriah dan Sholehuddin, “Strategi Guru Dalam Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

Siswa”, Holistika Jurnal Ilmiah PGSD, 2018, h. 1.       
21

Badriana, Skripsi: “Strategi Pendidik Menghadapi Peserta Didik Yang Mengalami Kesulitan Belajar Di 

Kelas III MI Nasrul Haq Makassar”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2016), h. Ix.  
22

Sugiyono, Metode Penelitain Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 222.  
23

Asep Kurniawan, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 37.     
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2. Tempat dan Waktu Penelitian  

a. Tempat Penelitian  

Tempat peneliti melakukan penelitian berada di MIN 2 Bandar Lampung. Terletak 

di Jl. Drs. Warsito No. 50 Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar 

Lampung.  

b. Waktu Penelitian  

Waktu penelitian dilaksanakan padasemester ganjil tahunajaran 2021/2022, 

tepatnya pada bulan September 2021. 

 

3. Sumber Data dan Alat Penelitian  

Persoalan mengenai penelitian kualitatif dan kuantitatif terdapat perbedaan dari segi 

metodologi penelitian yakni teknik pengambilan sampel, kalau penelitian kuantitatif 

menggunakan populasi dan sampel sedangkan penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah 

populasi dan sampel melainkan menggunakan sumber data.
24

 Data yang dipaparkan pada 

penelitian ini bersifat narasi, skematik, dan uraian, serta penjelasan data bersumber dari 

informan secara lisan ataupun data dokumen bersifat tertulis, ataupun data dokumen bersifat 

tertulis, perilaku subyek yang teliti di lapangan juga menjdai data pada pengumpulan hasil 

dari penelitian ini, sumber dalam pengumpulan data pada penelitian ini sebagai berikut: 

a. Rekman Audio dan Vidio  

Pada waktu penelitian, peneliti melakukan perekaman saat wawancara dengan 

pihak terkait yang dianggap penting untuk mengumpulkan data, dari data hasil rekaman 

tersebut akan dideskripsikan berupa transkip wawancara. Alat yang digunakan untuk 

rekaman audio dan vidio berupa tape recorder/handphone.  

b. Catatan Lapangan  

Saat peneliti berada dilapangan, peneliti membuat catatan, sesampainya di rumah 

setelah melakukan wawancara dan pengamatan lalu peneliti menyusun catatan dengan 

utuh. Pada pembuatan catatan di lapangan, peneliti melakukan dengan prosedur yaitu 

mencatat semua peristiwa yang terjadi di lapangan. 

c. Foto, merupakan bukti yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata namun sangat 

mendukung kondisi objektif penelitian berlangsung. Alat yang digunakan yaitu 

handphone.  

 

4. Subjek dan Objek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Guru Matematika, Peserta didik, Orang tua. 

Pemilihan subjek peneliti ini didasari pada karakteristik tertentu yang dipandang memiliki 

kaitannya dengan keadaan peserta didik saat pembelajaran, yaitu sebagai berikut: 

a. Guru matematika  

Subjek yang dipilih dalam penelitian yaitu guru matematika. guru matematika 

dipilih guna mendapatkan informasi mengenai proses kegitan pembelajaran, dan 

pemilihan strategi yang digunakan di MIN 2 Bandar Lampung.   

b. Peserta didik  

Peserta didik sebagai subjek yang dipilih guna mengetahui kesulita seperti apa 

yang dialami pada pembelajaran matematika.  

c. Orang tua 

Subjek selanjutnya didipilih pada saat penelitian yaitu orang tua. Orang tua dipilih 

guna mendapatkan informasi yang mendalam dengan peserta didik, karna orang tua 

merupakan orang yang paling dekat pada saat pembelajaran online.   

                                                             
24

Ibid, h. 227.  



8 

 

 
 

Sedangkan objek dalam penelitian yaitu suatu hal yang menjadi pokok 

permasalahan peneliti, objeknya disini adalah Strategi Pendidik dalam Mengatasi 

Kesulitan Belajar Matematika pada saat Pandemi di MIN 2 Bandar Lampung.  

 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam penelitian ini digunakan tiga teknik pengumpulan data untuk menunjang 

keabsahan data yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara  

Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan memberikan beberapa pertanyaan 

terkait strategi pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar matematika pada masa 

pandemi, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar matematika. wawancara dalam 

suatu penelitian bertujuan megumpulkan keterangan dan merupakan pembantu utama 

dari observasi. Wawancara ini ditunjukkan pada semua subjek peneliti yakni guru 

matematika, peserta didik dan orang tua. Wawancara dilakukan melalui percakapan 

secara langsung dengan semua subjek peneliti.  

Jenis wawancara yang digunakan oleh peneliti kualitatif dalam melakukan 

penelitian yaitu wawancara mendalam kepada pendidik, dilakukan dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan terbuka yang memungkinkan pristiwa-peristiwa yang dialami 

berkenaan dengan fokus yang diteliti. Dan wawancara dilakukan secara terstruktur 

maksudnya menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun dan divalidasi sebagai 

pedoman dalam melakukan wawancara. Penelitian ini menggunakan wawancara untuk 

memperoleh penjelasan dari pendidik berkaitan dengan kesulitan belajar matematika 

dengan menggunakan strategi yang dipilih oleh pendidik.    

 

Tabel 1.1 Tema Wawancara  

No. Tema Informan  

1. Strategi pendidik yang digunakan pada 

peserta didik yang mengalami kesulitan 

beajar.  

Guru matematika dan peserta 

didik. 

2. Faktor yang menyebabkan peserta didik 

mengalami kesulitan belajar matematika. 

Guru matematika, wali kelas, 

peserta didik, dan orang tua. 

3. Kesulitan belajar yang dialami peserta didik 

pada pembelajaran matematika di masa 

pandemi. 

Guru matematika, wali kelas, 

dan orang tua.  

b. Pengamatan/Observasi  

Pengamatan ini digunakan untuk melihat objek penelitian. Adapun pengamatan 

dilakukan saat kegiatan pembelajaran berlangsung dengan maksud untuk melihat 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilihat dari strategi yang digunakan, dan 

penyampaian materi yang dilakukan secara online pada kelas 5b. pengamatan digunakan 

yaitu observasi terbuka yang tujuannya agar pengamat mampu menggambarkan secara 

utuh atau mampu merekontruksi proses yang terjadi.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah bentuk karya, seperti karya seni yang berupa gambar, patung, 

film, dan lain sebagainya.
25

 Dokumentas seperti rekaman kejadian yang ditulis atau 

dicetak dapat berupa buku harian, anekdot, dokumen-dokumen dan lain sebagainya. 

Metode dokumentasi ini digunakan penulis sebagai pendukung dalam melengkapi data 

yang di peroleh. Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah foto-

                                                             
25

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 240.  
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foto, data sekolah dan segala yang berkaitan dengan topik penelitian dan lain-lain untuk 

menyempurnakan dokumentasi. Dokumetasi ini digunakan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari wawancara dan observasi yang telah dilakukan. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Agar dapat memperoleh suatu  data yang tepat, dan lengkap maka diperlukan metode 

yang valid untuk menganalisisnya. Analisis data merupakan proses mencari dan meyusun 

secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang 

akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain.
26

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model dari Miles dan Hiberman, yaitu pada 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara intraktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperolah sudah jenuh. Adapun langkah-

langkahnya yaitu reduksi data, display data, dan verification data.
27

 

Dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Komponen dalam analisis data (Interactive Model) 

 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pemilihan data catatan-catatan yang diperoleh dari 

lapangan yang jumlahnya cukup banyak. Pada penelitian ini, data yang direduksi berasal dari 

wawancara, observasi, dan dikumentasi. Mulai dari catatan lapangan, komentar-komentar dari 

peneliti, foto, gambar, dokumen-dokumen, juga vidio. Peneliti mereduksi data dengan cara 

mengkelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada.  

Dalam hal ini, peneliti merangkum hasil dari observasi peserta didik dan wawancara guru 

matematika, apabila peneliti menemukan data yang tidak berhubungan atau terkait langsung 

dengan pembahasan utama penelitian yang berhubungan strategi pendidik dalam mengatasi 

kesulitan belajar matematika pada masa pandemi covid-19 di MIN 2 Bandar Lampung, lalu 

peneliti langsung mereduksi data tersebut, sehingga data yang terkumpul terfokus pada 

indicator-indikator variabel yang telah peneliti jabarkan pada kisi-kisi instrument.  

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, selanjutnya yaitu mendisplay data. Pada penelitian ini data 

disajikan dengan menguraikan dan membahas hasil dari penelitian pada permasalahan 

masing-masing dengan objektif, sesuai dengan pendapat Miles and Huberman yang 

                                                             
26

Ibid, h. 244  
27

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 

338.   
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menyatakan bahwa “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah teks yang bersifat naratif”.
28

  

Pada uraian tersebut, peneliti memaparkan hasil wawancara antara guru matematika, 

peserta didik, dan orang tua, yang terlibat dalam kesulitan belajar matematika, juga hasil 

observasi dan dokumentasi yang sebelumnya sudah dilakukan reduksi oleh peneliti. Setelah 

data direduksi, selanjutnya peneliti mendisplay data, dan data disajikan dengan bentuk teks 

naratif. Data dipaparkan secara sistematis dan logis. Untuk memperkuat sebuah deskriptif, 

peneliti mengemukakan beberapa teori pendidikan yang relevan.     

c. Verification (Penarik Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analis data kualitatif adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Setelah dilakukan menyajian data dengan bentuk teks naratif, mka langkah selanjutnya data 

kualitatif tersebut ditarik kesimpulan atau verifikasinya. Menarik kesimpilannnya dengan 

melihat hasil reduksi data juga penyajian datanya sehingga kesimpulan yang diambil sesuai 

dengan data yang telah di analisi. 

Kesimmpulan yang pertama dikemukakan bersifat sementara, akan mengalami perubahan 

apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada proses pengumpulan 

data selanjutnya. Jika kesimpulan pada tahap pertama, didukung dengan bukti-bukti yang 

sudah valid dan juga konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan melakukan 

pengumpulan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel.  

Kesimpulan pada penelitian kualitatif yang diharapkan yaitu temuan yang baru dan 

belum pernah ada sebelumnya. Temuan bisa berupa deskripsi atau gambaran suatu objek 

yang masih belum jelas sebelumnya, dan setelah dilakukan penelitian menjadi jelas, juga bisa 

berupa hubungan kausal/intraktif, hipotesis/teori.
29

   

 

7. Instrument Penelitian  

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri. Instrument dibuat berdasarkan dengan teknik pengumpulan data yang digunakan 

diantaranya wawancara, pengamatan/observasi, dan dokumentasi. Maka dari itu perlu disusun 

pedoman wawancara, dan panduan pengamatan/observasi.  

a. Pedoman Observasi  

Pedoman observasi digunakan agar mendapatkan data dari pendidik dan peserta 

didik dengan pengamatan secara online terhadap pendidik dan peserta didik saat 

pembelajaran, sebelum dilakukan penelitian, peneliti membuat sebuah pedoman 

observasi supaya hasil dari pengamatan yang diakukan tidak keluar dari strategi yang 

digunakan pendidik serta kesulitan belajar matematika yang dialami peserta didik. 

Pedoman observasi pendidik dan peserta didik kemudian dideskripsikan dengan kalimat 

kualitatif. Pedoman dalam melakukan observasi terdapat pada lampiran pedoman 

observasi pendidik dan peserta didik.  

b. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara digunakan agar memperoleh data dengan langsung. 

Menggunakan alat bantu berupa pertanyaan yang akan ditanyakan sebagai catatan, serta 

alat tulis untuk menulis jawaban yang akan diterima. Untuk membatasi topic yang akan 

dibahas, peneliti membuat pedoman wawancara terlebih dahulu. Pedoman terfokus pada 

strategi pendidik untuk mengatasi kesulitan belajar matematika dan faktor apa yang 

menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan belajar. Subjek wawancara dalam 

penelitia ini yaitu guru matematika, peserta didik. Diadakan wawancara bertujuan dalam 

                                                             
28

Ibid.     
29

Ibid.   
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mengambil data mengenai stratei pendidik dan kesulitan belajar matematika lalu direkam 

dengan menggunakan handphone. Pedoman untuk pelaksaan wawancara tercantum pada 

lampiran.  

 

8. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian, setiap temuan penelitian harus dicek keabsahan datanya agar hasil 

penelitian dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan keabsahan 

datanya. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat tiga macam triangulasi dalam keabsahan data 

yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.
30

 

Pada penelitian ini uji keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dalam penelitian ini peneliti mengecek data dari 

berbagai sumber, untuk mengetahui bagaimana strategi pendidik dalam mengatasi kesulitan 

belajar matematika di MIN 2 Bandar Lampung, dan sumber dta utamanya adalah guru 

matematika sedangkan sumber data pendukungnya peserta didik, dan orang tua. Data 

kemudian dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kkesimpulan selanjutnya 

diminta kesepakatan dengan tiga sumber tersebut.  

Data dari ketiga sumber itu kemudian dideskripsikan serta dikategorikan mana 

pandangan yang sama, pandangan yang berbeda, dari keempat sumber tersebut. Triangulasi 

sumber dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

  

 

           

Triangulasi Sumber 

 

Triangulasi teknik dalam penelitian ini mengecek data dari berbagai teknik pengumpulan 

data yang digunakan, untuk mengetahui bagaimana efektivitas strategi pendidik dalam 

mengatasi kesulitan belajar matematika pada masa pandemi di MIN 2 Bandar Lampung, 

dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila ada yang 

dihasilkan berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data untuk 

memastikan kebenaran datanya.  

Triangulasi teknik dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

         Triangulasi Teknik Pengumpulan data 
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BAB II 

LANDASAN TEORI  

 

 

A. Tinjauan Tentang Kesulitan Belajar 

1. Pengertian Belajar  

Belajar dalam arti yang luas merupakan suatu proses yang memungkinkan perubahan 

tingkah laku baru. Belajar menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang disadari 

atau disengaja. Aktivitas ini menunjuk pada keaktifan seseorang dalam melakukan aspek mental 

yang memungkinkan terjadinya perubahan pada dirinya. Dengan demikian, dapat dipahami juga 

bahwa suatu kegiatan belajar dikatakan baik apabila intensitas keaktifan jasmani maupun mental 

seseorang semakin tinggi. Sebaliknya meskipun seseorang dikatakan belajar, namun jika 

keaktifan jasmaniah dan mentalnya rendah berarti kegiatan belajar tersebut tidak secara nyata 

memahami bahwa dirinya melakukan kegiatan belajar. Kegiatan belajar juga dimaknai sebagai 

interaksi individu dengan lingkungannya. Lingkungan dalam hal ini adalah obyek lain yang 

memungkinkan individu memperoleh pengalaman atau pengetahuan, baik pengalaman yang 

sudah pernah didapat ataupun pengetahuan baru maupun sesuatu yang pernah diperoleh atau 

ditemukan sebelumnya.
31

 

Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada 

individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman dengan lingkungannya. 

Belajar dalam pengertian yang lain yaitu suatu upaya untuk menguasai sesuatu yang baru. 

Konsep ini mengandung dua hal: pertama usaha untuk menguasai, hal ini bermakna menguasai 

sesuatu dalam belajar, kedua sesuatu yang baru dalam hasil yang diperoleh dari aktivitas 

belajar.
32

 Menurut Sabri peserta didik memiliki sifat perubahan diri didalam proses pembelajaran 

yaitu: (1) bersifat intensional. Perubahan ini terjadi karena pengalaman atau praktek yang 

dilakukan proses belajar dengan sengaja dan disadari, bukan terjadi secara kebetulan. (2) bersifat 

positif-aktif. Perubahan positif yaitu perubahan yang bermanfaat dan sesuai harapan 

pembelajaran. Sedangkan perubahan bersifat aktif yaitu perubahan yang terjadi karena usaha 

yang dilakukan peserta didik, bukan terjadi dengan sendirinya. (3) bersifat efektif-fungsional. 

Perubahan yang bersifat efektif yaitu perubahan yang memberikan pengaruh dan manfaat bagi 

peserta didik. Sedangkan bersifat fungsional yaitu perubahan yang relatif tetap serta dapat 

diproduksi atau dimanfaatkan setiap kali dibutuhkannya.
33

 

Dalam kegiatan pembelajaran selalu melibatkan dua perilaku aktif, yaitu pendidik dan 

peserta didik, dan dalam proses pembelajaran di sekolah baik pendidik maupun peserta didik, 

pasti mengharapkan agar mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Pendidik mengharapkan agar 

peserta didik berhasil dalam belajarnya, dan peserta didik mengharapkan pendidik dapat 

mengajar dengan baik, sehingga mereka memperoleh hasil belajar yang memuaskan. Namun pada 

kenyataannya, harapan itu tidak selalu terwujud, masih banyak peserta didik yang tidak 

memperoleh hasil yang memuaskan. Ada peserta didik yang mendapatkan nilai tinggi dan rendah, 

bahkan ada pula peserta didik yang gagal dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kenyataan ini, 

menunjukkan bahwa masih banyak pendidik menghadapi sejumlah peserta didik yang 

menghadapi kesulitan belajar.
34
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2. Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses psikologis dasar 

yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa atau ujaran tulisan. Gangguan ini dalam 

bentuk menampakkan diri dalam bentuk kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, 

menulis, mengeja, atau berhitung. Kesulitan belajar merupakan gangguan yang dimiliki anak 

terkait dengan faktor internal dan eksternal pada anak yang menyebabkan kesulitan otak dalam 

mengikuti proses pembelajaran secara normal dalam hal menerima, memproses, dan menganalisis 

informasi yang didapat selama pembelajaran.
35

 Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh peserta 

didik yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa peserta didik yang pandai 

atau cerdas.
36

 Jenis-jenis kesulitan belajar di Sekolah Dasar dapat dikelompokkan kepada peserta 

didik yang mengalami kesulitan belajar akademik dan kesulitan belajar yang bersifat 

perkembangan. Kesulitan belajar akademik menunjukkan adanya kegagalan pencapaian prestasi 

akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Kegagalan tersebut mencakup 

penguasaan keterampilan membaca, dan menulis. Kesulitan belajar akademik dapat diketahui 

oleh pendidik atau orangtua ketika peserta didik gagal menampilkan salah satu dari beberapa 

kemampuan akademik. Untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan peserta didik 

memerlukan kegiatan belajar yang lebih ekstra mengenai akademi yang tidak mencapai tujuan 

pembelajaran. Sedangkan kesulitan belajar yang bersifat perkembangan umumnya sulit diketahui 

baik oleh orang tua maupun pendidik, karena tidak ada pengukuran yang sistematik sepert halnya 

dalam bidang akademik. Kesulitan belajar ini disebabkan oleh tidak dikuasainya materi. Jadi, 

untuk mencapai prestasi akademik yang memuaskan seorang anak memerlukan keterampilan 

pembelajaran. Misalnya, untuk dapat menyelesaikan soal matematika bentuk cerita peserta didik 

harus lebih menguasai lebih dahulu keterampilan membaca pemahaman.
37

 

Menurut Suwarto kesulitan belajar adalah kgagalan dalam mecapai prestasi belajar yang 

rendah (nilai yang rendah kurang dari KKM). Peserta didik yang mempunyai kesulitan belajar 

adalah pesertaa didik yang tidak dapat mencapai tingkat penugasan yang diperlukan sebagai 

persyaratan untuk belajar ditingkat berikutnya. Sehingga peserta didik tersebut perlu diadakan 

remidiasi untuk materi yang masih kurang.
38

  

Pendidik sangat berperan penting dalam kesulitan belajar peserta didik mulai dari 

memotivasi belajar peserta didik, membuat mereka menjadi aktif dalam pembelajaran. pendidik 

juga harus menumbuhkan semangat peserta didik, apabila pendidik tidak semangat, maka peserta 

didik juga tidak akan semangat. Selain itu, pendidik juga dapat memberikan penghargaan. 

Pemberian penghargaan bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar peserta didik 

termotivasi dalam belajar dan selalu ingin yang terbaik. Selain pendidik dukungan dan peran 

orang tua juga penting bagi keberhasilan peserta didik, namun masih banyak orang tua yang tidak 

menyadari akan peranannya dalam pendidikan anak dan menyarankan sepenuhnya pada 

sekolah.
39
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3. Cara Mengenal Peserta Didik Yang Mengalami Kesulitan Belajar 

Peserta didik yang mengalami kesulitan belajar menunjukkan perilaku yang berbeda 

dengan teman-teman lainnya. Menurut Zainal Arifin terdapat beberapa indikator mengenai 

peserta didik yang mengalami kesulitan belajar yaitu:  

a. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh 

kelompoknya atau di bawah potensi yang dimilikinya. 

b. Hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin ada siswa 

yang sudah berusaha giat belajar, tapi nilai yang diperolehnya selalu rendah. 

c. Lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajarnya dan selalu tertinggal dari kawan-

kawannya dari waktu yang disediakan 

d. Menunjukkan perilaku yang berkelainan, seperti membolos, datang terlambat, tidak 

mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam ataupun di luar kelas, tidak mau 

mencatat pelajaran, tidak teratur dalam kegiatan belajar dan sebagainya.
40

 

 

4. Kesulitan Belajar di Masa Pandemi Covid-19 

System pembelajaran yang dilakukan selama masa pandemi dilaksanakan melalui jarak 

jauh yang dapat diakases oleh pendidik maupun peserta didik melalui grup di media sosial, 

seperti whatsapp (WA), telegram, instagram, aplikasi zoom maupun media lainnya sebagai media 

pembelajaran. Dengan demikian, pendidik dapat memastikan peserta didik mengikuti 

pembelajaran dalam waktu yang bersamaan meskipun di tempat yang berbeda. Tetapi hal tersebut 

tidak berlaku bagi semua peserta didik. Banyak orangtua, peserta didik, sekolah tidak siap dengan 

system pembelajaran daring di mana membutuhkan media pembelajaran seperti handphone, 

laptop atau komputer. Banyak kesulitan yang dihadapi dalam proses pembelajaran pada masa 

pandemi ini, oleh sebab itu banyak peneliti yang melakukan penelitian dan mendapati banyak 

faktor peserta didik mengalami kesulitan belajar diantaranya
41

 : 

a. Teknologi   

Kurangnya teknologi yang dimiliki oleh peserta didik menjadi hambatan terbesar bagi 

peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring. Saat ini proses 

pembelajaran sangat tergantung dengan yang namanya teknologi jika peserta didik yang 

kurang mampu dan tidak memiliki teknologi seperti Handphone, leptop ataupun komputer 

maka proses pembelajaran daring serta pemprolehan informasi tidak berjalan sebagaimana 

yang diharapkan.
42

 

b. Ekonomi   

Pembelajaran daring yang disebabkan oleh virus corona ini banyak memiliki hambatan 

yang salah satunya yaitu faktor ekonomi. Masih banyak peserta didik tergolong dari keluarga 

kurang mampu dan kesejahtraan hidupnya masih rendah serta  perekonominya terbatas dan 

tidak memiliki biaya untuk membeli perangkat pendukung untuk belajar seperti handphone, 

leptop, maupun komputer. Setelah memiliki perangkat pembelajaran diperlukan juga jaringan 

internet dalam proses pembelajaran daring dan memerlukan kouta internet.
43
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c. Jaringan internet  

Pembelajaran daring pastinya membutuhkan jaringan internet, tidak semua orang 

berlangganan wi-fi di rumahnya. Masih banyak peserta didik yang memanfaatkan jaringan 

seluler, yang kita tahu di Indonesia saat ini jaringan seluler tidak stabil terutama di daerah-

daerah yang letak geografisnya jauh dari jangkauan internet serta cuaca yang tidak 

mendukung.
44

 Pemadaman listrik ketika pembelajaran daring saat mempengauhi proses 

pembelajaran. Hal ini pun menjadi permasalahan yang banyak terjadi pada peserta didik yang 

mengikuti pembelajaran daring sehingga kurang optimal dalam pelaksanaannya.
45

 

 

5. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika  

Banyak para ahli yang mengemukakan faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dengan 

sudut pandang mereka masing-masing. Pada pelajaran Matematika yang dilaksanakan di sekolah 

tidak terlepas dari masalah dan hambatan. Westwood menyatakan banyak hal yang menyebabkan 

peserta didik mengalami kesulitan belajar dan faktor lingkungan seperti kurikulum dan strategi 

pembelajaran merupakan faktor yang paling banyak menimbulkan kesulitan belajar daripada 

faktor kelemahan intelektual. Ketika faktor lingkungan tidak sesuai dengan kapasitas dan minat 

anak, maka kesulitan belajar akan terjadi.
46

 Sedangkan menurut Maharani dan Putri Kurnia 

terdapat dua faktor yang penyebab kesulitan belajar antara lain:   

a. Faktor Internal  

1) Minat Peserta Didik 

Menurut Ahmadi dan Supriyono, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar peserta didik adalah minat, karena jika tidak adanya minat terdahap 

suatu pelajaran maka akan timbul kesulitan belajar. Belajar yang tidak ada minatnya 

mungkin tidak sesuai dengan bakatnya, tidak sesuai dengan kebutuhan, tidak sesuai 

dengan kecakapan, tidak sesuai dengan tipe-tipe khusus peserta didik banyak 

menimbulkan problema pada dirinya. Karena itu pelajaranpun tidak akan di proses 

didalam otak, akibatnya timbul kesulitan belajar.
47

 

2) Motivasi  

Motivasi perlu bagi siswa karena motivasi bertujuan untuk membangkitkan 

semangat belajar siswa. Motivasi dapat dilakukan secara lisan atau dengan member 

reward yang disukai oleh siswa. Dalyono berpendapat bahwa motivasi berfungsi untuk 

menimbulkan, mendasari, dan mengarahkan perbuatan belajar. Motivasi yang besar akan 

membuat kesuksesan belajar yang semakin besar.
48

 

3) Disiplin Diri Dalam Belajar 

Disiplin dalam belajar yang dilakukan oleh peserta didik dalam proses 

pembelajaran sangat berpengaruh terhadap keberhasilan belajarnya. Gaya belajar yang 

mal-adaptif seperti, kurang perhatian terhadap tugas sekolah yang diberikan, mudah 

terganggu, impuisif, dan kurang mengkoreksi diri merupakan beberapa hal yang 

menunjukkan gaya belajar yang buruk bagi peserta didik.
49
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b. Faktor Eksternal 

1) Hubungan yang baik antara pendidik dan peserta didik serta strategi yang digunakan 

Hubungan yang baik antara peserta didik dengan pendidik sangat mempengaruhi 

hasil belajar bagi peserta didik. Pendidik harus membangun hubungan yang baik dengan 

melakukan pendektan-pendekaatan kepada peserta didik serta pendidik memberikan 

strategi pembelajaraan yang lebih bervariatif agar pembelajaran tidak bersifat monoton 

yang akan membuat peserta didik merasa bosan dan malas untuk melakukan 

pembelajaran. Hubngan yang baik dan strategi yang digunakan pendidik sangat 

berpengaruh terhadap proses pembelajaran dan hasil pembelajaran bagi peserta didik.
50

 

2) Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana diperlukan untuk menunjang proses belajar mengajar peserta 

didik dan mempermudah peserta didik untuk memahami materi. Mata pelajaran 

matematika yang bersifat abstrak memerlukan peralatan belajar untuk memperjelas 

materi yang abstrak. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap membuat penyajian 

pelajaran yang tidak baik. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran 

matematika pada saat pandemic ini yang dapat diberikan oleh pendidik berupa vidio 

pembelajaran yang menarik perhatian peserta didik. Sedangkan di rumah orang tua harus 

memenuhi sarana dan prasarana bagi peserta didik dengan membelikan buku pegangan 

peserta didik, handphone untuk melihat vidio yang diberikan dan perlengkapan-

perlengkapan pendukung kegiatan belajar bagi peserta didik.
51

 

3) Lingkungan  

Faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar peserta didik tidak hanya terletak pada 

dirinya sendiri melainkan juga terdapat dari lingkungan peserta didik karna lingkungan 

merupakan tempat yang paling dekat dengan peserta didik. Lingkungan disini mencakup 

pertama, lingkungan keluarga. Lingkungan ini merupakan lingkungan yang paling dekat 

dengan peserta didik, karna sebagian waktu peserta didik dihabiskan di rumah, Oleh 

karna itu faktor keluarga sangat mempengaruhi prestasi peserta didik. Faktor yang 

menyebabkan anak kesulitan belajar yaitu orangtua yang kurang memperhatikan 

pendidikan anaknya, hubungan orang tua dan anak yang kurang baik, keadaan ekonomi 

yang kurang ataupun melimpah ruah.
52

 Kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah 

ini tergantung peserta didik bergaul dengan teman-temannya, apabila teman yang lainnya 

mengalami kesulitan belajar maka peserta didik mengalami kesulitan belajar juga. Selain 

itu faktor yang terjadi di sekolah juga bisa di sebab oleh penggunaan strategi 

pembelajaran, hubungan antara pendidik dan peserta didik, waktu dan kedisplinan yang 

kurang.
53

 Ketiga, lingkungan masyarakat Masyarakat pada umumnya tidak akan 

menghalangi kemajuan belajar pada peserta didik, bahkan sebaliknya mereka 

membutuhkan peserta didik yang berpendidikan untuk kemajuan lingkungan masyarakat. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan setiap warga di lingkungan tersebut maka akan 

semakin tinggi tingkat kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya dan begitu juga 

sebaliknya jika memiliki lingkungannya buruk maka anak tersebut mendapatkan prestasi 

yang buruk juga.
54
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4) Kurikulum  

Isi kurikulum juga dapat menimbulkan masalah belajar. Penyebab kesulitan belajar 

tidak hanya karena faktor kognitif namun juga karena minumnya penguasaan 

pengetahuan dan keterampilan awal yang harus dikuasai sebagai prasayarat pada jenjang 

berikutnya. Robertson juga menambahkan anak akan melupakan isis pembelajaran jika 

tidak dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Karena itu, isi kurikulum harus real, 

dengan mengutamakan kehidupan anak dan dapat diajarkan secara konkret. Relevant, 

mengimpikasikan bahwa pembelajaran harus meningkatkan pengetahuan, keterampilan 

dan nilai-nilai yang berguna bagi anak. Realistic, artinya bahwa isi kurikulum 

memungkinkan anak untuk menguasai sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan, 

rational artinya anak memahami bahwa ada nilai dan tujuan yang terkait dengan 

pembelajarannya.
55

    

 

B. Tinjauan Tentang Strategi  

1. Pengertian Strategi  

Kata strategi sering kita jumpai di kalangan masyarakat, arti kata strategi merupakan cara 

untuk dapat memperoleh sesuatu tujuan dengan memperhatikan beberapa faktor-faktor tertentu. 

Istilah strategi biasa dipakai dikalangan militer, olahraga, ataupun bentuk permainan lainnya. 

Strategi bila digunakan di bidang pembelajaran berarti cara atau kegiatan yang dilakukan agar 

tujuan pembelajaran bisa berhasil, di mana keberhasilan itu melibatkan peran pendidik maupun 

peserta didik.
56

 

Menurut beberapa para ahli seperti Gerlach dan Ely mengemukakan bahwa strategi 

pembelajaran merupakan cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam 

lingkungan proses pembelajaran yang meliputi, sifat, lingkup, dan urutan kegiatan yang dapat 

memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik.
57

 Sedangkan menurut Seels dan Richey 

strategi pembelajaran adalah urutan kegiatan pembelajaran yang di dalamnya terdapat metode, 

teknik ataupun prosedur yang dapat mencapai tujuan pembelajaran.
58

 Kata pembelajaran di 

artikan sebagai suatu proses kegiatan yang melibatkan antara peserta didik dengan pendidik dan 

terjadi perolehan informasi ilmu pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan sikap. Kegiatan 

pembelajaran ialah kegiatan terencana yang sudah dibuat agar seseorang belajar secara efisien 

dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran berkecimpung dalam dua 

kegiatan yaitu pertama, perubahan tingkah laku setelah seseorang melakukan kegiatan 

pembelajaran. Kedua, bagaimana usaha seseorang menyampaikan ilmu pengetahuan dalam 

proses mengajar.
59

 

Dilihat dari cara penyampaian dan cara pengerjaannya strategi pembelajaran dapat 

dibedakan antara strategi pembelajaran deduktif merupakan strategi pembelajaran yang 

mempelajari konsep setelah itu baru menuju ke kesimpulan, dan strategi pembelajaran induktif 

merupakan strategi pembelajarn yang mempelajari hal-hal kongkret atau kesimpulan dilanjutkan 

dengan mencari teori pendukung. Penggunaan strategi pembelajaran dalam proses pembelajaran 

harus memperhatikan beberapa hal seperti tujuan yang akan dicapai, bahan atau materi 

pembelajaran, peserta didik serta kesiapan pendidik.
60

 Dengan hal-hal yang telah disebutkan tadi 
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diharapkan strategi pembelajaran yang di gunakan bisa mencapai keberhasilan yang efektif dan 

efisien.  

Berbagai  pengertian para ahli mengenai strategi pembelajaran, maka dapat disimpulkan, 

bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan yang harus dibuat dan direncanakan 

semenarik mungkin agar peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi menyenangkan 

sehingga tujuan pembelajaran akan tercapai dengan hasil baik.     

Terdapat empat prinsip dasar dalam strategi dalam proses pembelajaran yang meliputi: 

a. Mengidentifikasi dan menetapkan hasil serta sasaran yang harus di capai. Disini terlihat 

apa yang dijadikan sebagai sasaran dari kegiatan belajar mengajar sasaran yang dituju 

harus jelas dan terarah.  

b. Mempertimbangkan dan memilih pendekatan yang paling efektif untuk mencapai 

sasaran. Bagaimana cara seorang pendidik memandang suatu persoalan, konsep, 

pengertian dan teori apa yang digunakan dalam memecahkan suatu kasus, akan 

mempengaruhi hasilnya. 

c. Mempertimbangkan dan menetapkan langkah yang paling tepat dan efektif. Karna setiap 

langkah yang diambil berbeda dengan langkah yang lainnya.  

d. Mempertimbangkan dan menetapkan tolak ukur mencapai keberhasilan.
61

 

2. Strategi Pendidik Dalam Menghadapi Kesulitan Belajar Matematika 

Strategi yang di gunakan pendidik dalam menghadapi kesulitan belajar sangat berpengaruh 

terhadap keberhasilan belajar peserta didik. Banyak strategi yang dapat digunakan oleh pendidik 

untuk peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Indikator yang dapat dilakukan oleh 

pendidik dalam mengatasi kesulitan belajar matematika adalah sebagai berikut: 

 

a. Motivasi Peserta Didik 

Menurut Schun motivasi dimaknai sebagai proses pendorong dan mempertahankan 

tujuan dengan mengarahkan perilau yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar atau 

tidak sadar untuk melakuan suatu tindakan dengan tujuan tertentu dan motivasi dapat 

dimaknai sebagai dorongan mental yang menggerkakan serta mengarahkan perilaku manusia 

termasuk perilaku belajar.
62

 Oleh arna itu motivasi perlu bagi peserta didik karena motivasi 

bertujuan untuk membangkitkan semangat belajar peserta didik. Motivasi dapat dilakukan 

secara lisan atau dengan member reward yang disukai oleh peserta didik.
63

 Memberikan 

motivasi yang besar akan membuat mereka  giat dalam berusaha, tampak gigih tidak mudah 

menyerah. Sebaliknya mereka yang motivasinya kurang, tampak acuh-tak acuh, mudah putus 

asa, dan perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran, maka dampak dari itu banyak peserta didik 

yang mengalami kesulitan belajar.
64

 

Selain memberikan motivasi pendidik juga bisa membuat suasana pembelajaran menjadi 

lebih menyenangkan sehingga peserta didik bersemangat untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran. Pendidik juga memberikan bimbingan dan tuntunan kepada peserta didik yang 

mengalami kesulitan belajar. Dalam membimbing pendidik selalu bersikap ramah dan sabar 

sehingga peserta didik terasa nyaman dalam belajar. Pendidik juga dapat mengubah 

pemikiran peserta didik bahwa pembelajaran matematika itu pembelajaran yang 
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menyenangkan, mudah dan bukan pelajaran yang sulit, pembelajaran ini juga akan di 

gunakan peserta didik di kehidupan sehari-hari mereka.
65

  

 

b. Memastikan Kesiapan Peserta Didik Untuk Pembelajaran Matematika 

Sebelum memulai pembelajaran seorang pendidik harus memastikan terlebih dahulu 

bahwa peserta didik siap untuk melakukan pembelajaran matematika dengan menciptakan 

suasana yang menyenangkan dan memancing minat serta antusias peserta didik sehingga 

mereka ingin terlibat dalam pembelajaran matematika. kegiatan ini dilakukan oleh pendidik 

untuk menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan perhatian peserta didik agar 

berpusat pada hal-hal yang akan dipelajari.
66

 

c. Menggunakan Media Pembelajaran 

Media merupakan alat komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk 

memberikan informasi berupa materi ajar yang di gunakan pendidik agar peserta didik lebih 

tertarik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Peranan media sendiri tidak akan digunakan 

jika isi dan tujuan pembelajaran tidak sejalan dengan apa yang telah dirumuskan oleh 

pendidik. Secanggih apapun media yang digunakan pendidik tidak akan membantu apabila 

penyimpang dari isi dan tujuan pembelajaran. Media yang dapat digunakan dalam 

pebelajaran matematika dapat berupa media visial, dan audio visual.
67

 

d. Permasalahan Yang Diberikan Berkaitan Dengan Kehidupan Sehari-Hari 

Permasalahan sering sekali ditemui peserta didik di lingkungan sekitarnya. Permasalahan 

yang diberikan pendidik diambil dari lingkungan sekitarnya yaitu kelas, sekolah, dan rumah. 

peserta didik dapat dengan mudah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lingkungan 

sekitarnya. Dengan memberikan contoh yang nyata dapat membantu pemahaman peserta 

didik untuk menyelesaikan suatu masalah. Peserta didik lebih mudah memahami suatu 

permasalahan saat mereka mengalaminya ataupun pernah melihat secara langsung.
68

  

e. Memberikan Latihan Soal Mandiri  

Strategi yang dapat digunakan selanjutnya yaitu dengan memberikan latihan-latihan soal 

ke peserta didik setiap pertemuan dengan berbagai soal, agar pencapaian tujuan pendidikan 

sama rata antara peserta didik yang cepat memahami materi dan peserta didik yang lamban 

dalam pemahamnya. Cara ini pendidik dapat menagatasi kesulitan belajar dan peserta didik 

dapat mencapai KKM.  Pemberian soal juga dapat diberikan untuk dikerjakan di rumah 

tujuannya agar peserta didik mau belajar mandiri. Menanggulangi kemalasan dan supaya 

peserta didik mau berlatih. Selain itu juga untuk mengajarkan tanggung jawab sebagai peserta 

didik. Pemberian PR secara langsung bertujuan untuk mengasah daya ingat peserta didik agar 

tidak langsung lupa dengan materi yang baru saja diajarkan oleh pendidik.
69

 

f. Memberikan Kebebasan Peserta Didik Untuk Menyelesaikan Masalah Sesuai Dengan 

Caranya  

Strategi ini memberikan kebebasan kepada peserta didik di  dalam kelas untuk 

mengerjakan soal menggunakan cara masing-masing agar dapat menyelesaikan soal tersebut. 

Pendidik hanya memberikan petunjuk untuk mengerjakan soal, peserta didik dapat 

menyelesaikan dengan caranya sendiri dengan runtut dan jelas cara ini bertujuan untuk 

melatih kemampuan peserta didik berpikir kreatif dan kritis. Peserta didik dapat berpikir 
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kreatif untuk menyelesaikan masalah pada berbagai macam soal. Selain itu, pendidik juga 

menumbuhkan keberanian peserta didik agar dapat mengeluarkan gagasannya melalui 

pemberian soal. Dengan begitu mereka berani mengeluarkan gagasannya maupun bertanya, 

maka rasa percaya diri dapat muncul dalam diri peserta didik. 

g. Membuat Ringkasan Untuk Peserta Didik 

Strategi ini dapat digunakan dengan cara pendidik memberikan ringkasan materi 

pembelajaran sebelum proses pembelajaran dimualai atau sebelum pertemuan di kelas. 

Tujuannya agar peserta didik lebih mudah dalam mempelajari materi yang akan diberikan di 

kemudian hari. Peserta didik memiliki pandangan materi selanjutnya yang akan dibahas 

sehingga memudahkan pendidik untuk menerangkan materi. Ringkasan yang dibuat tidak 

hanya dari buku pegangan peserta didik saja namun juga dapat  menggunakan literatur buku 

lain yang materinya dianggap mudah untuk dicerna. 

h. Memberikan Jam Tambahan 

Bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dapat diberikan jam tambahan, 

kegiatan ini dapat dilakukan pendidik didalam kelas dengan dibantu peserta didik yang 

memiliki kemampuan di atas rata-rata, selanjutnya dapat dilakukan dikantor maupun dirumah 

pendidik hal ini dilakukan agar memberikan kesempatan kepada siswa yang merasa memiliki 

kesulitan dengan materi yang diajarkan dengan kesadaran mereka sendiri.
70

 

 

C. Tinjauan Tentang Matematika 

1. Pengertian Matematika 

Matematika adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana berpikir dan 

mengolah logika baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.
71

 Menurut Erman Suherman 

mendefinisikan bahwa Matematika adalah konsep ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, 

besaran dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang 

banyak terjadi ke dalam tiga bidang yaitu: aljabar, analisis, dan geometri. Pembelajaran 

matematika terkadang di anggap sulit oleh peserta didik karena sifatnya yang memulai 

pembelajaran dari hal yang konkrit selanjutnya pada hal yang abstrak. Peran pendidik sangat 

dibutuhkan disini dengan memberikan dorongan kepada peserta didik atau memfasilitasi mereka 

dalam mengkontruksi pemahamannya terhadap matematika dengan memulai dari hal yang 

konkrit menuju ke hal abstrak, mengikuti metode spiral artinya bahan yang akan diajarkan kepada 

peserta didik dikaitkan dengan bahan sebelumnya, menekankan pola pikir dedukatif artinya 

dalam mengajar matematika dapat disesuaikan dengan tingkat pembangunan intelektual peserta 

didik dan pembelajaran matematika juga menganut kebenaran konsistensi artinya tidak ada 

pertentangan antara kebenaran konsep yang ada pada matematika. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika berarti pembelajaran 

yang diperoleh dengan cara berpikir dan bernalar, sehingga adanya perubahan tingkah laku dan 

pola pikir peserta didik. Dalam pembelajaran matematika akan lebih mudah dipelajari apabila 

belajar didasari pada apa yang telah diketahui sebelumnya karena dalam mempelajari materi 

selanjutnya pengalaman sebelumnya akan mempengaruhi kelancaran proses belajar matematika.
72

 

Pendidik yang mengajar pembelajaran matematika harus memiliki bermacam-macam 

kompetensi. Menurut NTCM, kompetensi yang harus dimiliki berupa: (1) pendidik harus 

memunculkan penugasan matematika yang berharga, (2) dalam wacana, pendidik harus berperan 
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responsif dalam pertanyaan, mendengarkan dan mengamati, (3) pendidik menunjang peserta 

didik yang aktif dan interaktif dalam mendengarkan, menanggapi, bertanya, menjelajah dan 

berdiskusi, (4) pendidik mendorong peserta didik dalam menggunakan perangkat seperti model, 

perangkat teknologi, alat tulis, visual dan lisan (presentasi), dalam rangka penginkatan 

pembelajaran matematika, (5) pendidik harus membentuk suasana belajar yang menumbuh 

kembangkan daya matematika, (6) adanya keterlibatan pendidik dalam analisis proses belajar 

mengajar.
73

 

 

2. Keberhasilan Pembelajaran Matematika.   

Menurut Marasigit keberhasilan dalam pembelajaran matematika memiliki beberapa 

indikator diantaranya yaitu: 

a. Mengembangkan kemampuan berfikir secara logis 

b. Memahami pentingnya bilangan matematika serta penerapannya. 

c. Mampu bekerja secara mandiri dan independent dalammemecahkan persoalan matematika. 

d. Melakukan percobaan-percobaan dalam pebelajaran matematika. 

e. Memperoleh hasil atau nilai yang tinggi untuk ujian atau tes pembelajaran matematika.
74

 

  

D. Pemahaman Virus Covid-19 

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) adalah 

virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus 

Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. 

Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang 

siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus 

Corona atau COVID-19 bisa menyebabkan penderitanya mengalami gejala flu, seperti demam, pilek, 

batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernapasan berat, seperti 

demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada.
75

 Seiring  berjalannya  

waktu,  virus  corona  mengalami  mutasi  gen.  Mutasi  gen  merupakan  perubahan  gen  secara  

spontan  dan  bersifat  turun  menurun  dari  partikel  virus  induk  ke  partikel  virus  anakannya.  Kita  

mengetahui  bahwa  gen  virus  corona  terusun  atas  rangkaian  ribo  nucleic  acid    (RNA),   oleh   

karena   itu   virus   corona   digolongkan  sebagai  virus  RNA.  Rangkaian  gen  pada   virus   corona   

tersebut   menyusun   genom   virus  corona.
76

   

Penularan virus ini sangat cepat karan itulah Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada 11 

Maret 2020 menetapkan corona sebagai darurat global pandemi. Data yang di dapat dari Organisasi 

Kesehatan Dunia pada tanggal 02 Agustus 2020, hampir 216 negara terpapar covid-19, angka positif 

covid-19 secara global berjumlah 17.660.523 orang, 680.894 orang dinyatakan meninggal. Di 

Indonesia sediri tercatat hampir 262.022 orang dinyatakan positif, 191.853 orang dinyatakan sembuh, 

dan 10.105 orang dinyatakan meninggal.
77

    

Kementrian Kesehatan merilis aturan untuk untuk merinci Paraturan Pemerintah (PP) No. 21 

Tahun 2020, tentang Pembetasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan 
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Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) terutama dalam peraturan Mentri Kesehatan Republik 

Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka 

percepatan penanganan covid-19. Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah, tempat kerja, fasilitas 

umum, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan 

budaya, kerumunan orang, pertemuan politik, moda transportasi moda pengecualian transportasi 

pribadi, transportasi umum dengan batasan penumpang dan menjaga jarak penumpang.
78

     

 

E. Kerangka Berfikir  

Proses pembelajaran membutuhkan peran pendidik dalam pembelajarannya yaitu 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar, bertindak mengajar atau membelajarkan, mengevaluasi 

hasil belajar. Pembelajaran berlangsung ketika pendidik dan peserta didik saling berinteraksi dengan 

baik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan demikian, pendidik mengupayakan berbagai cara 

untuk mengatasi kesulitan belajar pada peserta didik sehingga mencapai keberhasil dalam belajarnya.  

Kesulitan belajar peserta didik terjadi ketika mereka mengalami hambatan atau gangguan 

belajar sehingga peserta didik tidak dapat memahami dan belajar secara wajar. Peserta didik 

cenderung sulit untuk memahami pelajaran yang salah satunya yaitu mata pelajaran matematika. 

Untuk mempelajari matematika, diperlukan pemahaman dan penguasaan konsep matematika. Peserta 

didik belum dapat memahami konsep matematika yang abstrak sehingga dalam  penyajian pendidik 

menggunakan alat peraga berupa benda yang konkret. Peserta didik lebih mudah memahami materi 

dengan benda nyata di sekitarnya. Penyajian matematika dalam kegiatan belajar hendaknya 

memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai materi yang disampaikan. Dalam 

pelaksanaannya, peserta didik mengalami kesulitan belajar disebakan oleh adanya kendala yaitu 

kondisi fisik, lingkungan, motivasi, sikap, serta psikologis.  

Oleh karena itu, pendidik perlu mengatasi kesulitan belajar peserta didik pada mata 

pembelajaran matematika. Pendidik dapat mengatasi kesulitan belajar melalui berbagai strategi. 

Kesulitan belajar peserta didik dapat diatasi dengan mengupayakan ketrampilan pendidik dalam 

mengajar di dalam kelas. Dengan peran pendidik tersebut maka dapat menciptakan suasana belajar 

yang menyenangkan dan menarik membuat peserta didik menjadi lebih nyaman belajar untuk belajar 

matematika. 
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Gambar kerangka berfikir dalam penelitian:  

 

 
 

Gambar 2.2 Kerangka Berfikir 
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