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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Dalam jurnal OECD, kemampuan matematika siswa Indonesia berada 

pada peringkat 57 dari 65 negara menurut survey yang dilakukan oleh PISA 

(Programme for International Student Assessment) pada tahun 2015. Fakta 

tersebut menunjukkan bahwa kemampuan matematika siswa Indonesia masih 

rendah. Selain itu pada tahun 2016 lalu, nilai UN untuk mata pelajaran 

matematika mengalami penurunan untuk siswa SMP yakni sebesar 6,04 poin 

berdasarkan artikel pada koran Antara News.  

SMP Muhammadiyah Tambak merupakan sekolah SMP Swasta yang 

terletak di jalan Karangpucung, Tambak, Banyumas. Sekolah ini berbasis islam 

sebagai pegangan utama dalam pendidikan agamanya. Berdasarkan Laporan 

Hasil Ujian Nasional yang didapat dari data nilai UN SMP Muhammadiyah 

Tambak tahun 2014/2015, SMP Muhammadiyah Tambak mendapatkan 

peringkat 68 dari sekolah-sekolah SMP di kabupaten Banyumas, dengan rata-

rata nilai matematika adalah 43,88. Nilai tertinggi adalah 70,00 dan nilai 

terendah adalah 25,00. Dengan total jumlah siswa 21 anak rentang nilai yang 

diperoleh 3 anak mendapatkan nilai antara 60 sampai 70, sedangkan 8 anak 

mendapatkan nilai antara 40 sampai 55, dan anak yang mendapatkan 30 sampai 

39,9 yaitu diperoleh 7 anak, dan 2 anak mendapatkan nilai 20 sampai 29,9.  

Dengan data-data tersebut siswa mengalami masalah dalam proses 

belajar. Kesulitan siswa dalam proses pembelajaran sangat memungkinkan 
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mengalami masalah yang berbeda-beda. Seperti halnya gaya belajar siswa, 

setiap siswa pasti memiliki gaya belajar yang berbeda, selain gaya belajar, 

perkembangan fisik, dan kecerdasan seperti kecerdasan emosi, spiritual, 

intelektual, dan minat siswa dalam mengikuti proses pembelajaran juga sangat 

berlainan antara siswa satu dengan siswa lainnya. Dengan kemampuan yang 

berbeda tersebut, kesulitan yang dihadapi siswa juga berbeda pula, maka dari 

itu perlu adanya analisis untuk mengatasi masalah siswa dalam kesulitan 

belajar, khususnya pada saat proses pembelajaran. Dengan demikian maka 

diharapkan guru mampu meningkatkan kemampuan siswa dan juga dapat 

mengatasi masalah siswa dalam berkesulitan belajar. 

Penyebab terjadinya kesulitan belajar pada proses pembelajaran tersebut 

dapat dilihat dari faktor intern dan ekstern siswa. Faktor intern yaitu masalah 

yang muncul pada diri siswa secara fisik seperti penglihatan, pendengaran, 

motorik, ataupun komunikasi siswa. Faktor ekstern atau dari luar diri siswa 

seperti keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial siswa. Secara umum siswa 

yang sudah merasa bosan dan jenuh dengan pembelajaran yang diikutinya lebih 

tertarik bermain sendiri dan tidak memperhatikan guru, salah satu ulah siswa 

pada saat proses pembelajaran adalah bermain headphone, atau membuat 

keributan di kelas. Selain itu materi yang terlalu abstrak atau belum sesuai 

dengan kemampuan siswa seringkali membuat siswa enggan mengikuti 

pembelajaran di kelas karena tidak paham dengan apa yang sedang 

dipelajarinya. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya hambatan pada 
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saat proses pembelajaran sehingga terjadinya kesulitan belajar pada siswa saat 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru matematika SMP 

Muhammadiyah Tambak menunjukkan bahwa masih sulit siswa dalam 

mengerjakan soal matematika, ditunjukkan dengan hasil belajar yang dicapai 

masih terlalu rendah, lambatnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh 

guru, terkadang siswa tidak memperhatikan terhadap tugas yang diberikan, dan 

tidak adanya ketertarikan pada saat pembelajaran berlangsung. Hal tersebut 

berpengaruh pada hasil belajar yang dicapai. Oleh sebab itu untuk mengetahui 

sejauh mana kesulitan dan kesalahan-kesalahan yang dialami siswa perlu 

dilakukan penelitian tentang kesulitan belajar siswa. 

Kesulitan belajar merupakan salah satu masalah dalam dunia pendidikan, 

terlihat bahwa di lapangan siswa yang memiliki kesulitan belajar baik pada saat 

proses pembelajaran ataupun hasil yang kurang memuaskan atau nilai yang 

tidak sesuai dengan keinginan siswa. Dalam penelitian ini peneliti 

menginginkan supaya guru mampu mengatasi siswa yang mengalami masalah 

dalam proses pembelajaran sehingga mendapatkan hasil belajar yang sesuai 

harapan dengan siswa. Masalah yang terjadi pada siswa saat proses 

pembelajaran tersebut penting untuk segera diatasi, jika guru tidak 

memperhatikan maka akan menimbulkan masalah besar, untuk itu perlu 

diadakan penelitian. Dengan uraian tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Deskripsi Kesulitan Belajar Matematika 
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Siswa Kelas VIII SMP Muhammadiyah Tambak Pada Materi Bangun Ruang 

Sisi Datar”. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian ini adalah:  

1. Kesulitan belajar yang ditunjukkan dari proses pembelajaran matematika. 

2. Kesulitan belajar siswa yang ditunjukkan dari hasil belajar matematika 

(THB). 

C. Tujuan Penelitian 

Sebagaimana dalam fokus penelitian diatas, tujuan yang akan dicapai 

dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar yang ditunjukkan dari proses 

pembelajaran matematika. 

2. Untuk mendeskripsikan kesulitan belajar siswa yang ditunjukkan dari hasil 

belajar matematika (THB). 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan di atas, manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Guru 

Sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan pembelajaran, 

dengan memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dan 

mempermudah guru dalam mencari solusinya. 
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2. Bagi Sekolah 

Menambah referensi sekolah dan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

melakukan penelitian yang terkait dengan siswa terutama dalam 

pembelajaran matematika sehingga dapat meningkatkan mutu sekolah. 

3. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengalaman sekaligus pengetahuan peneliti dalam 

identifikasi kesulitan belajar dari hasil dan proses belajar siswa. 
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