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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Deskripsi konseptual 

1. Pengertian Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar merupakan suatu wujud ketidakmampuan siswa dalam 

menguasai konsep prinsip, atau algoritma, walaupun telah berusaha 

mempelajarinya (Lestari dan Yudhanegara, 2015). Menurut Riani (2007) 

kesulitan belajar adalah suatu upaya atau proses untuk memahami jenis dan 

karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan mempergunakan 

berbagai macam data yang memadai dan objektif sehingga memungkinkan untuk 

dapat diambil suatu kesimpulan serta dapat di temukan solusi pemecahan ke luar 

dari kesulitan tersebut. Kumalasari dan Putri (2013) menyebutkan bahwa 

kesulitan belajar adalah hambatan atau masalah yang dihadapi seseorang siswa 

atau sekelompok siswa dalam belajar yang disebabkan oleh suatu hal yang 

datang dari dalam maupun luar siswa yang dapat mempengaruhi hasil 

belajarnya. Kesulitan belajar merupakan suatu kondisi proses belajar yang 

ditandai dengan hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar 

(Dalyono, 2010). Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak 

dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, hambatan ataupun 

gangguan dalam belajar (Sa’idah 2016). Burton, 2010 menambahkan bahwa 

ketika seorang anak memiliki masalah dalam kesulitan di matematika, masalah 

tersebut condong didasari dari memori, perkembangan kognitif dan kemampuan 

visual-spasial siswa. Sama halnya dengan Bruton, Karagiannakis, 2014 

Deskripsi Kesulitan Belajar…, Fenia Permatasari, FKIP, UMP, 2017



7 
 

 
 

menyebutkan kesulitan belajar matematika terjadi apabila siswa mengalami 

kesulitan dalam kemampuan memahami, memecahkan masalah atau dalam 

koordinasi mereka antara teman dan dengan guru. 

Berdasarkan hasil definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar merupakan suatu masalah yang dialami oleh siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran atau dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh 

guru. 

2. Deskripsi kesulitan belajar dalam proses pembelajaran 

Abdurrahman (2009) menyebutkan belajar merupakan suatu proses dari 

seorang individu yang berupaya mencapai tujuan belajar atau biasa disebut hasil 

belajar, yaitu suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Sehingga 

kesulitan belajar dalam proses pembelajaran yaitu masalah yang dihadapi oleh 

siswa pada saat pembelajaran berlangsung atau pada saat siswa melakukan 

kegiatan belajar. Hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor.   

Abdurrahman, (2009) menyebutkan bahwa penyebab kesulitan belajar atau 

prestasi belajar dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Penyebab utama kesulitan belajar adalah faktor internal, yaitu 

memungkinkan adanya disfungsi neurologis, sedangkan penyebab utama 

problema belajar adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi 

pembelajaran yang keliru, pengelola kegiatan belajar yang tidak membangkitkan 

motivasi belajar, dan pemberian ulangan penguatan yang tidak tepat. 

Difusi neurologis sering tidak hanya menyebabkan kesulitan belajar tetapi 

juga dapat menyebabkan gangguan emosional. Berbagai faktor yang dapat 
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menyebabkan disfungsi neurologis yang pada gilirannya dapat menyebabkan 

kesulitan belajar antara lain adalah (1) faktor genetik, (2) luka pada otak karena 

trauma fisik atau karena kekurangan oksigen, (3) biokimia yang hilang, (4) 

biokimia yang dapat merusak otak, misalnya zat pewarna makanan, (5) 

pencemaran lingkungan, (6) gizi yang tidak seimbang, dan (7) pengaruh-

pengaruh psikologi dan sosial yang merugikan perkembangan anak.  

Banyak definisi tentang kesulitan belajar tetapi secara umum dapat 

dikemukakan empat kriteria, (1) kemungkinan adanya difusi otak, (2) kesulitan 

dalam tugas-tugas akademik, (3) prestasi belajar yang rendah jauh dibawah 

kapasitas intelegensi yang dimiliki, dan (4) tidak memasukan sebab-sebab lain 

seperti karena tunagrahita, gangguan emosional, hambatan sensoris, ketidak 

tepatan pembelajaran, atau karena kemiskinan budaya. Kesulitan belajar dapat 

diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, (1) kesulitan belajar yang berhubungan 

dengan perkembangan dan (2) kesulitan belajar akademik. 

Kesulitan proses belajar siswa dalam pelajaran matematika menurut 

Mustaqim dan Abdul, 2010, yang menjelaskan tentang faktor penyebab dari 

kesulitan belajar yang dapat digolongkan ke dalam dua golongan yaitu : (1) 

Faktor intern (faktor yang dari dalam diri manusia itu sendiri), meliputi faktor 

fisiologi dan faktor psikologi. (2) Faktor ekstern (faktor dari luar manusia) 

meliputi faktor-faktor non sosial dan faktor-faktor sosial.  

Faktor intern juga dibagi menjadi dua yaitu yang bersifat fisik dan rohani. 

Sebab yang bersifat fisik, seperti karena sakit, karena kurang sehat, dan sebab 

karena cacat tubuh. Sedangkan yang bersifat rohani yaitu meliputi: (1) 
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Intelegensi, (2) Bakat, (3) Minat, (4) Motivasi, (5) Faktor kesehatan mental, (6) 

Tipe-tipe khusus seseorang pelajar. 

Faktor ekstern meliputi (1) Faktor keluarga, seperti cara mendidik anak, 

hubungan orang tua dan anak, contoh/bimbingan dari orang tua, suasana rumah 

atau keluarga keadaan ekonomi keluarga seperti kurang ekonomi atau mungkin 

dan ekonomi yang berlebihan. (2) Faktor sekolah, faktor sekolah yaitu seperti 

guru, faktor alat, kondisi gedung, kurikulum, dan waktu sekolah dan disiplin 

yang kurang. (3) Faktor media dan lingkungan sosial, seperti media yang telah 

beredar di lingkung masyarakat, seperti surat kabar majalah, dll dan untuk 

lingkungan sekitar seperti teman bergaul, lingkungan tetangga, dan aktivitas 

dalam masyarakat. 

Dalyono, (2010) menyebutkan bahwa faktor yang menjadi kesulitan dalam 

proses kesulitan belajar siswa yaitu meliputi faktor guru, siswa, media, materi, 

dan faktor lingkungan. (1) Guru, misalnya dalam guru mengajar suara yang 

terlalu pelan atau sikap guru yang  tidak mencerminkan bahwa dia seorang guru, 

(2) siswa, misalnya siswa yang kurang teliti dalam menghitung atau 

kecerobohan siswa dalam mengerjakan soal yang telah diberikan oleh guru, (3) 

materi, yaitu seperti pembagian materi yang tidak seimbang antara pembagian 

untuk materi semester satu dan semester dua, (4) media, atau alat pendukung 

pembelajaran seperti buku, penggaris, proyektor, dll, yang tidak tersedia atau 

dalam kondisi rusak juga dapat menghambat dalam proses pembelajaran siswa. 

(5) lingkungan, lingkungan pada saat proses pembelajaran berlangsung tidak 
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tenang atau bising maka akan sangat mengganggu siswa dalam melakukan 

proses pembelajaran. 

Dari uraian tentang faktor penyebab kesulitan belajar tersebut, maka dapat 

dikatakan kesulitan belajar siswa berbeda-beda, dan tidak ada dua orang yang 

mengalami kesulitan belajar yang sama persis penyebabnya, walaupun jenis 

kesulitannya sama. Sebab yang kedua adalah sebab kompleks, artinya seorang 

mengalami kesulitan belajar karena bermacam-macam sebabnya. 

Santrock, (2014) menyebutkan bahwa siswa yang mengalami prestasi 

rendah adalah karena diri siswa sendiri. Masalah prestasi yang mempengaruhi 

proses belajar siswa dan mengakibatkan rendahnya prestasi siswa adalah 

1) Siswa memiliki harapan yang rendah untuk sukses, 

Sindrom kegagalan memacu pada harapan rendah untuk keberhasilan dan 

menyerah pada kesulitan pertama. Siswa dengan sindrom kegagalan berbeda 

dari siswa berprestasi rendah, siswa berprestasi rendah gagal meskipun 

mencurahkan upaya terbaik mereka, namun siswa dengan sindrom 

kegagalan tidak mencurahkan usaha yang cukup, sering memulai tugas-

tugas dengan setengah hati dan cepat menyerah saat merasakan adanya 

tantangan.  

2) Siswa yang melindungi kepantasan diri dengan menghindari kegagalan 

Tidak berani tampil, penundaan, dan menetapkan tujuan yang tidak 

selalu tercapai adalah ciri-ciri siswa yang melindungi kepantasan diri 

dengan menghindari kegagalan. Atau bisa disebut dengan siswa yang takut 

dengan kegagalan dan memilih untuk tidak bertindak apa-apa. Upaya untuk 
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menghindari kegagalan sering melibatkan strategi hambatan sendiri, yaitu 

beberapa individu sengaja menghalangi diri mereka dengan tidak membuat 

usaha, dengan menunda proyek sampai menit terakhir. Strategi yang cocok 

untuk membantu siswa yang senang menghindari dari kegagalan yaitu: (1) 

pandu siswa dalam menetapkan tujuan yang menantang, namun realitis, (2) 

bantu siswa memperkuat hubungan antara usaha mereka dan harga diri, (3) 

dorong siswa untuk memiliki keyakinan positif tentang kemampuan mereka. 

3) Siswa yang senang menunda, 

Cara lain siswa dapat gagal untuk mencapai potensi mereka adalah 

menunda-nunda. Alasan siswa senang dalam menunda-nunda yaitu 

termasuk kurangnya manajemen waktu, sulitnya berkonsentrasi, ketakutan 

dan kecemasan, keyakinan negatif, masalah pribadi, kebosanan, harapan 

tidak realistis, perfeksionisme dan juga takut dengan kegagalan. Penundaan 

dapat berupa banyak bentuk seperti  mengabaikan tugas, meremehkan 

pekerjaan, menghabiskan berjam-jam di permainan komputer dan di 

internet, mengganti kegiatan yang layak tetapi dengan prioritas lebih rendah, 

percaya bahwa penundaan kecil tidak akan menyakitkan, tekun hanya pada 

bagian dari tugas, dan menjadi tidak berdaya saat harus memilih antara dua 

alternatif. 

4) Siswa yang memiliki sikap perfeksionis 

Siswa yang memiliki sikap perfeksionis berfikir bahwa kesalahan tidak 

pernah diterima bahwa standar performa tinggi dan harus diraihnya, tidak 

pernah puas dengan apa pun yang kurang dari kesempurnaan, tertekan 
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apabila mengalami kegagalan, sibuk dengan ketakutan dan kegagalan, 

melihat kesalahan menjadi bukti ketidaklayakan dan tidak menyukai 

kritikan dari orang lain.  

5) Siswa dengan kecemasan yang tinggi, dan 

Kecemasan adalah perasaan yang tidak menyenangkan yang sanggat 

jelas terhadap ketakutan. Beberapa tingkat kecemasan siswa yang tinggi 

adalah hasil dari harapan prestasi yang tidak realistis dan dari tekanan orang 

tua. Salah satu cara untuk mengurangi kecemasan siswa yaitu dengan 

membiarkan mereka untuk terlibat dalam pikiran lebih positif dan berfokus 

pada tugas, dengan begitu maka dapat mengurangi kecemasan yang dialami 

oleh siswa.  

6) Siswa yang tidak tertarik atau siswa yang terasing. 

Pemberian motivasi sanggat sulit diberikan pada siswa yang tidak tertarik 

dengan keadaan sekitar atau siswa yang terasing dari pelajaran sekolah. 

Bagi mereka datang ke sekolah bukan merupakan nilai yang penting. 

Pemberian strategi yang cocok bagi siswa yang terasing yaitu dengan 

memberikan motivasi berupa tantangan untuk siswa. 

Dari uraian-uraian diatas maka dapat dijelaskan penyebab kesulitan belajar 

siswa dalam proses pembelajaran yaitu dibagi menjadi dua, faktor intern dan 

faktor ekstern.  
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Faktor intern meliputi: 

a) Fisik  

i. Visual 

Kesulitan belajar dari segi visual atau penglihatan siswa, seperti 

contohnya siswa yang mengalami masalah dalam penglihatan seperti 

mengalami rabun jauh, rabun dekat, buta warna atau mengalami silinder. 

Siswa yang mengalami gangguan dalam penglihatan cenderung merasa 

kesulitan dalam mengikuti pembelajaran di kelas, apalagi siswa tersebut 

duduk di barisan paling belakang, dan tidak menggunakan alat bantu 

penglihatan. Karena siswa yang mengalami gangguan penglihatan akan 

sulit untuk memperhatikan guru yang sedang mengajar atau menjelaskan 

di depan kelas. Solusi untuk siswa yang demikian yaitu harus duduk di 

barisan paling depan dan memakai kaca mata atau alat bantu penglihatan 

lainnya sesuai dengan gangguan penyakit mata yang dialami siswa 

tersebut. 

ii. Audiktif (Pendengaran) 

Kesulitan belajar dari segi audiktif atau pendengaran yaitu 

pendengaran siswa yang lemah. Biasanya siswa yang mengalami kurang 

dalam pendengaran maka tidak tanggap dalam merespons perintah dari 

guru, dan cenderung juga siswa yang lemah akan pendengaran juga 

lemah dengan komunikasinya. Solusi untuk siswa yang memiliki masalah 

demikian yaitu sebaiknya siswa tersebut duduk di barisan paling dekat 

dengan guru, dan mempelajari komunikasi dengan bahasa tubuhnya, 
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supaya pada saat guru menjelaskan materi pelajaran siswa tetap dapat 

mendengar dan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik.  

iii. Motorik 

Biasanya siswa yang mengalami gangguan dalam gerak yaitu siswa 

tersebut mengalami cacat tubuh. Apabila siswa mengalami tubuh tidak 

sempurna, maka akan mengganggu anak dalam mengikuti proses 

pembelajaran. Misalnya tangan yang mengalami masalah, sehingga anak 

akan sulit untuk menulis. Untuk hal ini guru harus memberikan 

keringanan istimewa kepada anak yang memiliki masalah tersebut. 

iv. Komunikasi 

Komunikasi sangatlah penting dalam melakukan proses pembelajaran, 

seringkali guru menilai siswa dari kemampuan komunikasi siswa, seperti 

siswa saat menerangkan hasil kerjanya di depan kelas atau bahasa 

penulisan siswa saat sedang mengerjakan soal. Komunikasi bisa secara 

lisan maupun tertulis, dan kedua hal ini harus dikuasai oleh siswa. 

b) Faktor non fisik 

i. Intelektual 

Apabila masalah dalam intelektual atau kecerdasan yang kurang, hal 

ini bisa dilihat dari IQ seseorang, umumnya anak yang memiliki IQ 110-

140, dapat digolongkan cerdas. Sedangkan anak dengan IQ yang rendah 

belum dikatakan bahwa siswa tersebut tidak cerdas, bisa jadi pada saat 

tes IQ siswa tersebut mengisi pertanyaan-pertanyaan tidak sesuai dengan 
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yang sebenarnya. Tetapi cenderung siswa yang memiliki IQ tinggi dapat 

menerima pembelajaran dengan cepat. 

ii. Emosional 

Anak yang memiliki emosi yang berlebihan juga mempengaruhi 

masalah belajar. Maksudnya emosi yang berlebihan yaitu apabila sang 

anak di tegur langsung oleh guru dan membuat anak menjadi tidak 

percaya diri pada dirinya sendiri, sehingga dengan demikian siswa tidak 

percaya dengan kemampuannya dan selalu bertanya kepada teman 

apabila sedang mengerjakan soal atau tugas yang diberikan dari guru. 

iii. Spiritual 

Spiritual atau yang berhubungan dengan kejiwaan siswa. Siswa yang 

dengan kejiwaannya baik tentu akan menerima pelajaran dengan baik 

pula, akan tetapi jika sebaliknya maka siswa tersebut akan sulit untuk 

menangkap pembelajaran yang sedang dijelaskan oleh guru.  

iv. Minat  

Minat siswa dapat diketahui apabila siswa mengikuti pembelajaran 

dengan antusias, dan tidak pasif saat proses pembelajaran berlangsung. 

Guru dapat menyisipkan permainan-permainan dalam proses belajar 

sehingga siswa merasa senang untuk mengikuti pembelajaran di kelas. 

v. Gaya belajar 

Gaya belajar siswa dibagi menjadi tiga ada gaya belajar visual, gaya 

belajar kinestesis dan gaya belajar auditori. Sehingga tidak semua siswa 

memiliki kemampuan dalam gaya belajar yang sama. Maka siswa yang 
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tidak cocok dengan gaya belajarnya akan sulit menerima pembelajaran 

dari guru.  

Selain faktor intern ada faktor ekstern faktor ekstern meliputi faktor 

keluarga, sekolah dan lingkungan 

c) Keluarga 

Dalam faktor keluarga ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi 

kesulitan belajar pada siswa diantaranya yaitu: 

i. Ekonomi keluarga 

Keadaan ekonomi sangat berpengaruh siswa dalam pembelajaran di 

kelas, apabila siswa merupakan keluarga yang memiliki ekonomi yang 

rendah, pasti akan mempertimbangkan dalam membeli peralatan-

peralatan yang mendukung pembelajaran. Lain halnya apabila siswa yang 

berada pada keluarga yang memiliki ekonomi yang berlebihan. Siswa 

yang berada pada keluarga yang memiliki ekonomi yang berlebihan, 

mereka cenderung menjadi segan belajar karena terlalu banyak 

bersenang-senang. Mungkin juga terlalu di manja oleh orang tuanya.  

ii. Perhatian orang tua 

Perhatian orang tua sangat penting dalam proses pembelajaran anak, 

perhatian ke anak seperti selalu bertanya tentang kegiatannya selama di 

sekolah membuat anak ingin melakukan hal yang baik, perhatian orang 

tua kepada siswa atau anak juga menimbulkan mental yang sehat dan 

baik bagi anak, karena dapat menumbuhkan motivasi kepada anak dan 

anak menjadi bersemangat dalam mengikuti kegiatan di sekolah. 
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d) Sekolah 

i. Guru 

Apabila guru, dalam mengajar apabila guru mengajar dengan suara 

yang lemah dan tidak terdengar oleh siswa maka siswa akan sulit 

menerima materi pembelajaran yang sedang diajarkan. Selain itu juga 

apabila guru terlalu kasar tidak membuat siswa paham tetapi hanya 

menjadikan siswa takut dan enggan mengikuti pelajaran tersebut. Bila hal 

tersebut terjadi saat proses pembelajaran, maka cenderung siswa tidak 

memperhatikan guru dalam mengajar, sehingga siswa tidak paham 

dengan materi pelajaran yang sedang disampaikan. 

ii. Kurikulum 

Kurikulum yang kurang baik, seperti perbandingan materi yang tidak 

sesuai dengan kemampuan siswa, adalah salah satu kesulitan siswa dalam 

proses pembelajaran. Perbandingan materi yang tidak sesuai seperti 

materi yang sebaiknya harus dipelajari di kelas 8 tetapi di kelas 7 sudah 

mempelajarinya. 

e) Lingkungan  

Faktor lingkungan baik lingkungan pembelajaran dan lingkungan 

tempat tinggal siswa, sangat mempengaruhi siswa dalam belajar. Misalnya 

siswa yang sekolah berada di lingkungan yang bising, sehingga anak harus 

benar-benar memperhatikan guru dalam mengajar, atau siswa harus 

berkonsentrasi penuh supaya paham dengan yang sedang guru ajarkan, 

dengan tidak menghiraukan suasana lingkungan yang mengganggu. Untuk 
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proses belajar siswa, haruslah dalam keadaan yang nyaman karena apabila 

tempat nyaman maka dalam pembelajaran cepat menangkap atau siswa 

lebih memahami materi yang dipelajari. 

Dari uraian tersebut tentang kesulitan belajar pada proses pembelajaran, 

sehingga maka dapat dibuat indikator kesulitan dalam proses belajar siswa 

sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Indikator Proses Kesulitan Belajar 

No. 
Kesulitan 

Belajar 
Indikator Proses Kesulitan Belajar 

1. Fisik Kesulitan belajar dari visual siswa 

Kesulitan belajar dari audiktif siswa  

Kesulitan belajar dari motorik siswa  

Kesulitan belajar dari komunikasi siswa  

2. Non Fisik Intelektual  

Emosional   

Spiritual  

Minat  

Gaya belajar 

3. Keluarga  Ekonomi keluarga  

Perhatian orang tua 

4. Sekolah  Guru  

  Kurikulum  

5. Lingkungan  Keadaan lingkungan 

 

Lebih mudah akan disajikan peta konsep berupa kesulitan pada proses belajar 

siswa berdasarkan indikator tersebut. 
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Peta Konsep Kesulitan Proses Belajar  

(Peta konsep kesulitan proses belajar siswa) 

Gambar 1.2 

Intern 

fisik 

Non Fisik 
Intelektual 

Emosional 

visual 

Spiritual 

motorik 

 

audiktif 

Ektern 

Penglihatan yang kurang jelas 

Pendengaran yang kurang jelas 

Bentuk tubuh yang tidak sempurna 

komunikasi  Kemampuan komunikasi yang kurang 

Memiliki emosi yang berlebihan 

Keluarga 

Sekolah  

Lingkungan  

Kecerdasan yang kurang 

Keagamaan yang kurang  

Guru   

Ekonomi keluarga  Ekonomi yang kurang 

 Ekonomi yang berlebihan 
Perhatian orangtua 

Keadaan lingkungan 

Kurangnya perharian dari orang tua 

 Sikap guru terlalu kasar 

 Suara guru yang tidak keras 

Tempat pembelajaran tidak nyaman 

Minat  

Gaya Belajar 

Kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran 

Tidak sesuai dengan gaya belajar siswa 

Kurikulum 

Materi pelajaran yang tidak sesuai dengan kemampuan anak 
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3. Deskripsi hasil kesulitan belajar 

Hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh akan setelah melalui 

kegiatan belajar Abdurrahman, (2009). Hasil kesulitan belajar siswa atau dapa 

disebut dengan produk dari siswa yang mengalami kesulitan belajar yaitu 

nilai yang tidak memuaskan, dibawah kriteria ketuntasan minimal (KKM), 

dan dapat juga mengakibatkan siswa yang kehilangan percaya diri 

dikarenakan nilai yang rendah. Beberapa karakteristik anak yang berkesulitan 

belajar matematika menurut Abdurrahman (2009) yaitu ada beberapa 

kekeliruan umum yang dilakukan oleh anak yang mengalami hambatan dalam 

belajar matematika, yaitu dalam memahami simbol, nilai tempat perhitungan, 

penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak dapat dibaca. 

Sedangkan kesalahan dari jenis kesulitan belajar yaitu meliputi 

taksonomi bloom yang terrevisi. Pada tahun 1994, salah seorang murid 

Bloom, Lorin Anderson Krathwohl dan para ahli psikologi aliran 

kognitivisme memperbaiki taksonomi Bloom agar sesuai dengan kemajuan 

zaman. Hasil perbaikan tersebut baru dipublikasikan pada tahun 2001 dengan 

nama Revisi Taksonomi Bloom. Revisi hanya dilakukan pada ranah kognitif. 

Revisi tersebut meliputi: 

1) Perubahan kata kunci dari kata benda menjadi kata kerja untuk setiap level 

taksonomi. 

2) Perubahan hampir terjadi pada semua level hierarkis (yang berurutan), 

namun urutan level masih sama yaitu dari urutan terendah hingga tertinggi. 
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Perubahan mendasar terletak pada level 5 dan 6. Perubahan-perubahan 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Pada level 1, knowledge diubah menjadi remembering (mengingat). 

Remembering atau mengingat, merupakan usaha mendapatkan kembali 

pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, baik yang 

baru saja didapatkan maupun yang sudah lama didapatkan. Kata-kata 

operasional yang digunakan adalah mengurutkan, menjelaskan, 

mengidentifikasi, menamai, menempatkan, mengulangi, menemukan 

kembali. 

b) Pada level 2, comprehension dipertegas mejadi understanding 

(memahami). Understanding atau memahami atau mengerti berkaitan 

dengan membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti 

pesan, baca, dan komunikasi. Memahami atau mengerti berkaitan 

sumber seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami atau 

mengerti berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan 

membandingkan. Kata-kata operasional yang digunakan adalah 

menafsirkan, meringkas mengklarifikasikan, membandingkan, 

menjelaskan, dan membeberkan.  

c) Pada level 3, application diubah menjadi applying (menerapkan). 

Applying atau menerapkan menunjuk pada proses kognitif 

memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk 

melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. 

Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural. 
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Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan 

mengimplementasikan. Kata-kata operasional yang digunakan adalah 

melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, dan 

mendeteksi.  

d) Pada level 4, analysis menjadi analyzing (menganalisis). Analyzing atau 

menganalisis merupakan memecahkan suatu permasalahan dengan 

memisahkan tiap-tiap bagian dari permasalahan dan mencari 

keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut dan mencari tahu bagaimana 

keterkaitan tersebut dapat menimbulkan masalah. Kata-kata operasional 

yang digunakan adalah menguraikan, membandingkan, menyusun 

ulang, mengubah struktur, menyusun outline, mengintegrasikan, 

membedakan, menyamakan, membandingkan, mengintegrasikan. 

e) Pada level 5, synthesis digantikan menjadi evaluating (menilai). 

Evaluating atau menilai berkaitan dengan proses kognitif memberikan 

penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah ada. Kriteria yang 

biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, efisiensi, dan 

konsistensi. 

f) Pada level 6, Evaluation turun posisinya menjadi level 5, berganti 

dengan sebutan creating (mencipta). Creating atau mencipta mengarah 

pada proses kognitif meletakkan unsur-unsur secara bersama-sama 

untuk membentuk kesatuan yang koheren dan mengarahkan siswa 

untuk menghasilkan suatu produk baru dengan mengorganisasikan 
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beberapa unsur menjadi bentuk atau pola yang berbeda dari 

sebelumnya.   

Jadi, Taksonomi Bloom baru versi Kreathwohl pada ranah kognitif 

terdiri dari enam level: remembering (mengingat), understanding 

(memahami), applying (menerapkan), analyzing (menganalisis, 

mengurai), evaluating (menilai) dan creating (mencipta). Revisi 

Krathwohl ini sering digunakan dalam merumuskan tujuan belajar yang 

sering kita kenal dengan istilah C1 sampai dengan C6. 

a) Remembering (mengingat) 

Remembering atau mengingat, merupakan usaha mendapatkan 

kembali pengetahuan dari memori atau ingatan yang telah lampau, 

baik yang baru saja didapatkan maupun yang sudah lama 

didapatkan. Kata-kata operasional yang digunakan adalah 

mengurutkan, menjelaskan, mengidentifikasi, menamai, 

menempatkan, mengulangi, menemukan kembali. 

Contoh soal untuk level 1 ini yaitu:  

Tuliskan rumus luas permukaan dan volume kubus beserta 

keterangannya! 

Penyelesaian: 

Rumus luas permukaan kubus =  

Keterangan: 

 : Luas permukaan 

 : panjang rusuk 

Rumus volume kubus =  

Deskripsi Kesulitan Belajar…, Fenia Permatasari, FKIP, UMP, 2017



24 
 

 
 

Keterangan: 

 : Volume  

 : rusuk 

Alasan : 

Pada C1, kerja otak hanya mengambil informasi yang telah 

diingat dalam satu langkah dan menulisnya secara apa adanya. 

Untuk menjawab soal di atas, otak tidak berpikir namun hanya 

mencari rumus luas permukaan kubus dan volume kubus dalam 

ingatan lalu kemudian menuliskan bahwa rumus luas permukaan 

kubus dan volume kubus adalah  dan  

b) Understanding (memahami) 

Understanding atau memahami atau mengerti berkaitan dengan 

membangun sebuah pengertian dari berbagai sumber seperti pesan, 

baca, dan komunikasi. Memahami atau  mengerti berkaitan sumber 

seperti pesan, bacaan, dan komunikasi. Memahami atau mengerti 

berkaitan dengan aktivitas mengklasifikasikan dan 

membandingkan. Kata-kata operasional yang digunakan adalah 

menafsirkan, meringkas mengklarifikasikan, membandingkan, 

menjelaskan, dan membeberkan. 

Contoh soal untuk level 2 ini yaitu: 

Jelaskan perbedaan luas permukaan kubus dengan volume kubus! 

Penyelesaian: 

Untuk mencari luas permukaan kubus, kita menghitung luas jaring-

jaring kubus yang berjumlah 6 buah persegi yang sama besar dan 

kongruen, sedangkan untuk mencari volume suatu bangun ruang 
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pada dasarnya menggunakan rumus , 

dimana luas kubus adalah persegi dan panjang sisi alasnya sama 

dengan tinggi kubus. 

Alasan : 

Pada C2, kerja otak mengambil informasi dalam satu 

langkah dan menjelaskannya secara rinci. Untuk menjawab soal di 

atas, otak akan mengambil informasi tentang definisi dari luas 

permukaan kubus dan volume kubus secara bersama-sama untuk 

mengetahui perbedaannya. Jawaban soal akan bervariasi. Jadi 

untuk memeriksanya dapat dilihat apakah jawaban yang diberikan 

sudah mengandung poin-poin penting. 

c) Applying (menerapkan) 

Applying atau menerapkan menunjuk pada proses kognitif 

memanfaatkan atau mempergunakan suatu prosedur untuk 

melaksanakan percobaan atau menyelesaikan permasalahan. 

Menerapkan berkaitan dengan dimensi pengetahuan prosedural. 

Menerapkan meliputi kegiatan menjalankan prosedur dan 

mengimplementasikan. Kata-kata operasional yang digunakan 

adalah melaksanakan, menggunakan, menjalankan, melakukan, 

mempraktekkan, memilih, menyusun, memulai, menyelesaikan, 

dan mendeteksi. 
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Contoh soal untuk level 3 ini yaitu: 

Diketahui ukuran luas alas persegi panjang limas dengan panjang 

32cm, lebar 18cm, dan tinggi limas 12cm, tentukan volume limas! 

Penyelesaian: 

Diketahui :  = 32cm 

 = 18cm 

 = 12cm  

Ditanya    : volume limas? 

Jawab: 

Luas permukaan limas  

 

 

 

Alasan : 

Pada C3, kerja otak mengambil informasi dalam satu 

langkah dan menerapkan informasi itu untuk memecahkan 

permasalahan. Untuk menjawab soal di atas, setelah mengetahui 

permasalahannya tentang mencari volume limas maka otak akan 

mencari ingatan tentang rumus volume limas. Setelah itu langsung 

diterapkan dan bisa memecahkan permasalahan. 
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d) Analyzing (menganalisis, mengurai) 

Analyzing atau menganalisis merupakan memecahkan suatu 

permasalahan dengan memisahkan tiap-tiap bagian dari 

permasalahan dan mencari keterkaitan dari tiap-tiap bagian tersebut 

dan mencari tahu bagaimana keterkaitan tersebut dapat 

menimbulkan masalah. Kata-kata operasional yang digunakan 

adalah menguraikan, membandingkan, menyusun ulang, mengubah 

struktur, menyusun outline, mengintegrasikan, membedakan, 

menyamakan, membandingkan, mengintegrasikan. 

 Contoh soal untuk level 4 ini yaitu: 

Paman akan membuat etalase toko dari kaca yang berbentuk balok 

yang berukuran panjang 100cm, lebar 40cm, dan tinggi 70cm, jika 

harga kaca Rp50.000,-/meter persegi, hitunglah biaya yang 

dibutuhkan untuk membuat etalase tersebut! 

Penyelesaian: 

Diketahui : etalase berbentuk balok dari kaca 

=>  

 

 

harga kaca per meter persegi = Rp50.000,- 

Ditanya: biaya yang dibutuhkan untuk membuat etalase? 
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Jawab :  

luas permukaan etalase (balok)  

 

 

 

 

biaya yang dibutuhkan  

 

 

jadi biaya yang dibutuhkan untuk membuat etalase tersebut adalah 

Rp138.000,- 

Alasan : 

Pada C4, kerja otak mengambil informasi dalam satu 

langkah dan menerapkan informasi itu untuk memecahkan 

permasalahan. Akan tetapi informasi itu belum bisa memecahkan 

permasalahan, sehingga dibutuhkan informasi lain yang berbeda 

untuk  membantu memecahkan permasalahan. Untuk menjawab 

soal diatas, permasalahan berapa banyak biaya yang dibutuhkan 

untuk membuat etalase berbentuk balok tersebut. Untuk itu perlu 

diketahui luas permukaan etalase terlebih dahulu. 

e) Evaluating (menilai)  

Evaluating atau menilai berkaitan dengan proses kognitif 

memberikan penilaian berdasarkan kriteria dan standar yang sudah 
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ada. Kriteria yang biasanya digunakan adalah kualitas, efektivitas, 

efisiensi, dan konsistensi. 

Contoh soal untuk level 5 evaluating yaitu: 

Diketahui limas segiempat A dan B dengan alas persegi, volume 

limas segiempat A adalah dan tinggi limas 12 cm serta 

limas segiempat B  luas permukaan  dengan panjang sisi 

10 cm. Tentukan apakah limas segiempat A dan B merupakan 

limas segiempat dengan ukuran yang sama? Jelaskan jawabanmu! 

Penyelesaian: 

Diketahui: A =  

A = 12cm 

B =  

B = 10cm 

Ditanya: apakah ukuran limas A dan limas B sama? 

Jawab: 
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 Mencari tinggi limas B  

 

 

 

 

 

 

Diperoleh A = B = 10cm, A = B = 12cm 

Jadi limas A dan B memiliki ukuran yang sama 

Alasan : 

Pada C5, suatu permasalahan menuntut adanya keputusan. 

Keputusan diambil setelah dilakukan analisis secara menyeluruh. 

Untuk menjawab soal di atas perlu mengetahui apakah limas A dan 

B mempunyai ukuran sisi dan tinggi yang sama. Oleh karena itu 

harus dicari sisi limas A dan tinggi limas B agar kedua limas bisa 

dibandingkan ukurannya. 
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f) Creating (mencipta) 

Creating atau mencipta mengarah pada proses kognitif meletakkan 

unsur-unsur secara bersama-sama untuk membentuk kesatuan yang 

koheren dan mengarahkan siswa untuk menghasilkan suatu produk 

baru dengan mengorganisasikan beberapa unsur menjadi bentuk 

atau pola yang berbeda dari sebelumnya. 

 Contoh soal untuk level 6 ini yaitu: 

Buatlah jaring-jaring pada bangun berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

Penyelesaian: 

Salah satu jaring-jaring yang sesuai dengan bangun tersebut adalah 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

B 

A 

C 

B 

B 

E 

G 

G 

G 

D 

F 

E 
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Alasan : 

Pada C6, otak dituntut untuk memikirkan sesuatu yang baru 

yang bisa digunakan untuk memecahkan persoalan. Misalnya 

membuat jaring-jaring pada bangun yang belum pernah siswa buat 

sebelumya. 

Jenis kesulitan belajar menurut Isgiyanto, (2011) juga 

mengklasifikasikan jenis kesalahan siswa menjadi empat jenis yaitu: (1) 

kesalahan konsep, (2) kesalahan Interpretasi bahasa, (3) kesalahan 

prosedur, dan (4) kesalahan berhitung 

1) Kesalahan Konsep 

Kesalahan konsep didefinisikan sebagai penerapan aksioma, 

definisi, teorema, atau sifat-sifat yang tidak tepat. Kesalahan konsep 

yang dilakukan peserta pada butir soal sebagai berikut.  

“Himpunan penyelesaian dari  untuk  bilangan 

bulat adalah. 

A. {-1,0,1,2,3,...} 

B. {-2,-1,0,1,2,...} 

C. {...,-6,-5,-4,-3,-2} 

D. {...,-7,-6,-5,-4,-3} 

Kesalahan konsep yang dilakukan peserta pada soal tersebut 

adalah peserta tidak memahami (1) notasi pertidaksamaan, (2) sifat-

sifat pertidaksamaan, dan (3) menyatakan himpunan dapat 

mengakibatkan peserta melakukan kesalahan dalam menjawab butir 
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soal. Definisi, aksioma, teorema, atau sifat-sifat merupakan satu 

kesatuan yang membentuk suatu konsep matematika. Aksioma dan 

definisi disusun melalui model matematika, untuk selanjutnya melalui 

proses berpikir deduktif didapat suatu teorema. Indikator kesalahan 

konsep adalah peserta tidak dapat menerapkan teorema, rumus, 

konsep, atau sifat-sifat dengan tepat. 

2) Kesalahan Interpretasi Bahasa 

Kesalahan interpretasi bahasa didefinisikan sebagai 

ketidaktepatan peserta dalam memberi arti atau memberi makna suatu 

kalimat atau ungkapan matematika. Jenis kesalahan interpretasi 

bahasa yang dilakukan peserta pada soal berikut.  

“Petugas lalu lintas melakukan pemeriksaan terhadap pengendara 

kendaraan bermotor. Hasilnya 25 orang memiliki SIM A, 30 orang 

memiliki SIM C, 17 orang memiliki SIM A dan SIM C, sedangkan 12 

orang tidak memiliki SIM A maupun SIM C. Banyaknya pengendara 

bermotor yang diperiksa adalah … 

A. 50 orang  

B. 60 orang 

C. 72 orang 

D. 84 orang” 

Kesalahan dalam menginterpretasikan bahasa yang dilakukan 

peserta pada butir soal tersebut adalah peserta melakukan kesalahan 

dalam memaknai banyaknya pengendara bermotor yang diperiksa 
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adalah 25+30+17-12, dalam memahami atau memaknai banyaknya 

pengendara bermotor yang diperiksa adalah 25+30+17, dalam 

memahami atau memaknai banyaknya pengendara bermotor yang 

diperiksa adalah 25+30+17+12. Kesalahan tersebut menunjukkan 

bahwa peserta tidak tuntas pada atribut kompetensi melakukan proses 

pemikiran logis, konsep dasar aljabar: himpunan, penggunaan 

himpunan, kompetensi menggunakan konsep himpunan dalam 

pemecahan masalah, dan keterampilan menyajikan himpunan dengan 

diagram Venn. Peserta melakukan kesalahan pada salah satu atau 

seluruh tentang (1) keanggotaan suatu himpunan, (2) irisan dua 

himpunan, (3) gabungan dua himpunan, (4) komplemen suatu 

himpunan, (5) selisih dua himpunan, (6) bilangan cardinal, atau (7) 

diagram Venn dapat mengakibatkan peserta melakukan kesalahan 

dalam menjawab butir soal. Indikator kesalahan interpretasi bahasa 

adalah (1) peserta tidak dapat memaknai bahasa sehari-hari ke dalam 

bahasa matematika dengan benar, dan (2) peserta tidak dapat 

memaknai bahasa matematika ke dalam bahasa sehari-hari dengan 

benar. 

3) Kesalahan Prosedur 

Kesalahan prosedur didefinisikan sebagai penerapan langkah-

langkah atau tahapan tertentu dalam suatu pemecahan masalah yang 

tidak tepat. Kesalahan prosedur yang dilakukan peserta pada soal ini 

yaitu sebagai berikut.  
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“Suatu hari Tono memperkirakan persediaan makanan untuk 60 ekor 

ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari itu ia membeli lagi 20 ekor 

ayam, maka persediaan makanan tersebut akan habis dalam waktu ... 

A. 4 hari  

B. 9 hari 

C. 16 hari 

D. 36 hari” 

Pemecahan masalah soal trsebut dilakukan melalui prosedur 

dengan menentukan banyak hari persediaan makanan ayam tersebut 

akan habis sama dengan banyak makanan yang tersedia dibagi dengan 

banyaknya ayam. Selanjutnya, untuk menentukan banyaknya hari 

persediaan makanan ayam tersebut akan habis sama dengan 

banyaknya makanan yang tersedia dibagi dengan banyaknya ayam. 

Indikator kesalahan prosedur adalah (1) peserta tidak dapat 

menerapkan algoritma dengan tepat, (2) peserta tidak dapat melakukan 

memanipulasi algoritma dengan betul, dan (3) peserta tidak dapat 

menggunakan penalaran dengan benar. 

4) Kesalahan Berhitung 

Kesalahan berhitung didefinisikan sebagai penerapan pengerjaan 

yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah perhitungan, atau penjabaran 

dalam penyelesaian masalah. Kesalahan berhitung yang dilakukan 

peserta pada soal berikut yaitu. 

“Hasil dari x adalah ... 
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A.  

B.  

C.  

D.  “ 

Kesalahan berhitung yang dilakukan peserta pada soal tersebut 

adalah peserta tidak memahami: (1) untuk menyamakan penyebut 

kedua pecahan, maka dipilih KPK sebagai penyebutnya, KPK 

penyebut x dan 1 adalah x, dan (2) pengurangan pada pecahan 

dilakukan dengan menyamakan penyebutnya, kemudian 

mengurangkan pembilangnya, dapat mengakibatkan peserta 

melakukan kesalahan dalam menjawab butir soal. Indikator kesalahan 

berhitung adalah (1) peserta tidak dapat melakukan komputasi dengan 

betul, (2) peserta tidak dapat menerapkan operasi hitung atau operasi 

bentuk aljabar dengan tepat, dan (3) peserta tidak dapat melakukan 

perhitungan dengan cermat. 

Dari penjelasan diatas akan diperjelas dengan peta konsep berikut 
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KESULITAN SISWA DALAM MENGERJAKAN TES HASIL BELAJAR MATEMATIKA 

 

(Peta konsep kesulitan siswa dalam hasil belajar)  

Gambar 2.2 

Aspek kesulitan belajar 

Jenis kesulitan belajar 

Mengingat (C1) 

Memahami (C2) 

Mengaplikasikan (C3) 

Menganalisis (C4) 

Mengevaluasi (C5) 

Mencipta (C6) 

Letak kesulitan belajar pada hasil belajar siswa, siswa kebanyakan mengalami 

kesalahan pada soal no berapa dan pada indikator apa 

Taksonomi Bloom terevisi 

Isgiyanto, (2011) 

kesalahan konsep 

kesalahan Interpretasi bahasa, 

kesalahan prosedur 

kesalahan berhitung 
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4. Materi bangun ruang sisi datar 

Materi yang digunakan pada penelitian ini adalah bangun ruang 

sisi datar yang diajarkan di kelas VIII, SMP Muhammadiyah Tambak, 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 2.2 SK dan KD  bangun ruang sisi datar 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

5. Memahami sifat-sifat kubus, 

balok, prisma, limas, dan 

bagian-bagiannya, serta 

menentukan ukurannya  

5.1 Mengidentifikasi sifat-sifat 

kubus, balok, prisma dan 

limas serta bagian-bagiannya 

5.2 Membuat jaring-jaring kubus, 

balok, prisma dan limas 

5.3 Menghitung luas permukaan 

dan volume kubus, balok, 

prisma dan limas 
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B. Penelitian Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian laksanakan yang 

telah dilakukan antara lain: 

(1) Penelitian yang dilakukan oleh Sartika Hati dalam jurnal yang 

berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Pada Operasi Hitung Bilangan 

Bulat Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Di Kelas VII SMP Negeri 2 

Limboto”. Dari hasil penelitiannya ditemukan bahwa Berdasarkan hasil 

penelitian rata-rata persentase kesulitan belajar siswa kelas VII SMP Negeri 

2 Limboto pada materi operasi hitung bilangan bulat dalam menyelesaikan 

soal cerita menurut indikator kesulitan belajar yaitu untuk indikator 

kesulitan belajar fakta diperoleh 47% siswa yang mengalami kesulitan 

tingkat kesulitan siswa pada indikator fakta masih tergolong sedang. 

(2) Penelitian yang dilakukan oleh Erlina Sari Candraningrum dalam 

skripsi yang berjudul “Kajian Kesulitan Siswa Dalam Mempelajari 

Geometri Dimensi Tiga Kelas X MAN Yogyakarta I” dari hasil 

penelitiannya dijabarkan tentang Hasil analisis menunjukkan bahwa 9 siswa 

yang berasal dari kelas XA dan XB MAN Yogyakarta I tahun pelajaran 

2009/2010 mengalami kesulitan berkaitan dengan konsep kedudukan dua 

garis bersilangan, konsep kedudukan dua garis berpotongan, konsep jarak 

dua titik dengan kondisi jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak dua 

bidang bersilangan, dan jarak dua bidang sejajar. 

(3) Penelitian yang dilakukan oleh Ali Murtadlo dengan jurnal yang 

berjudul “Kesulitan Belajar (Learning Difficult) dalam Pembelajaran 
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Matematika” dijelaskan bahwa kesulitan belajar matematika menjadi 

problema yang terjadi pada berbagai jenjang pendidikan baik di dalam 

maupun di luar negeri. Dijelaskan juga bahwa ada berbagai macam 

kesulitan belajar seperti: idsleksia, dyspraxia, dyscalculia, dysgraohia, 

auditory processing disorder, visual processing disorder, dan attention 

dificit disorder. Kesulitan-kesulitan yang sudah di sebutkan tersebut 

merupakan penyebab dari anak yang  mengalami gangguan kesulitan 

mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan tubuh, kesulitan 

dalam bahasa dan membaca, dan performance IQ jauh lebih rendah daripada 

skor verbal IQ. Orang tua dan guru perlu membantu anak yang mengalami 

kesulitan belajar dengan cara-cara yang tepat. 
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C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari skema kerangka pikir diatas dapat dideskripsikan  sebagai 

berikut: siswa mengalami kesulitan dalam belajar matematika, kemudian 

akan diselidiki dengan angket untuk mengetahui pada saat proses 

pembelajaran yang seperti apa siswa mengalami kesulitan belajar, dan akan 

di selidiki dengan tes untuk mengetahui kenapa siswa salah dalam 

mengerjakan soal, selain dengan angket dan tes akan diperdalam lagi 

dengan wawancara untuk mengetahui penyebab dari kesulitan belajar siswa. 

Sehingga dengan demikian peneliti dapat mendeskripsikan kesulitan belajar 

siswa dalam proses dan hasil pembelajaran matematika. 

Siswa Mengalami 

Kesulitan Belajar 

Matematika 

Proses Belajar Siswa Hasil Belajar Siswa 

ANGKET & WAWANCARA 

 

TES & WAWANCARA 

Mendeskripsikan 

kesulitan belajar siswa 

dalam proses belajar dan 

hasil belajar matematika 
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