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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh keluarga, 

masyarakat, dan pemerintahan. Melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau 

latihan, yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat agar 

peserta didik dapat mencapai tujuan tertentu. Agar peserta didik dapat 

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan, maka diperlukan wahana 

yang dapat digambarkan sebagai kendaraan. Dengan demikian pembelajaran 

matematika merupakan kegiatan pendidikan yang menggunakan matematika 

sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, 

dalam upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mata pelajaran 

matematika para tenaga kependidikan termasuk guru dituntut untuk selalu 

meningkatkan diri, baik dalam pengetahuan matematika maupun 

pembelajaran matematika.  

Keanekaragaman kemampuan intelegensi siswa khususnya dalam 

matematika SMP sangat bervariasi. Kemampuan ini menyangkut kemampuan 

untuk mendefinisikan, memahami, mengidentifikasi, memecahkan masalah 

dan masih banyak lagi.  Sikap dan kemampuan siswa pun beraneka ragam, 

baik dalam menanggapi pembelajaran pada umumnya maupun matematika 

pada khususnya. Berbagai hal yang menyangkut siswa itu juga berkembang 

bersama lingkungan belajarnya, baik yang langsung dirasakan siswa maupun 
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yang tidak secara langsung. Metodologi dan segala aspek pembelajaran yang 

diciptakan guru, bahan ajar, sumber belajar, media dan situasi kelas juga 

membantu memberikan dorongan maupun hambatan dalam siswa belajar. 

Dunia pendidikan mengartikan analisis kesulitan belajar siswa sebagai 

segala usaha yang dilakukan untuk memahami dan menetapkan letak, jenis 

dan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar serta cara menetapkan 

dan kemungkinan mengatasinya. Berkaitan dengan kegiatan analisis, secara 

garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu analisis untuk 

mengerti masalah dan analisis yang mengklasifikasi masalah. Analisis untuk 

mengerti masalah merupakan usaha untuk dapat lebih banyak mengerti 

masalah secara menyeluruh. Sedangkan analisis yang mengklasifikasi 

masalah merupakan pengelompokan masalah yang ragam dan sifatnya. 

Banyak faktor yang mungkin menyebabkan rendahnya kemampuan 

matematika siswa. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari dalam atau dari 

luas diri siswa. Faktor dari dalam siswa dapat berupa minat, motivasi, bakat 

dan kemampuan intelegensi siswa. Faktor dari luar, kemampuan matematika 

siswa dapat dipengaruhi oleh kondisi keluarga, guru, alat sekolah, kondisi 

gedung dan sebagainya. Rendahnya kemampuan matematika siswa dapat 

dilihat dari penguasaan siswa terhadap materi. Untuk mengetahui penguasaan 

siswa terhadap materi salah satunya dengan memberikan tes atau soal tentang 

materi tersebut. Kesalahan siswa dalam mengerjakan soal tersebut dapat 

menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui sejauh mana siswa menguasai 

materi. Oleh karena itu, adanya kesalahan-kesalahan tersebut perlu 
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diidentifikasi dan dicari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya 

kemudian dicari solusinya. 

Menyelesaikan operasi hitung bentuk aljabar merupakan salah satu 

kompetensi dasar berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan yang ada 

di SMP dan sederajat. Di SMP N 3 Kalimanah, rata-rata nilai siswa kelas VIII 

pada materi ini termasuk rendah. Berdasarkan informasi dan pengalaman dari 

guru, siswa sering melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal operasi 

hitung bentuk aljabar, Misalnya saja ketika siswa diminta untuk menentukan 

koefisien variabel   dari bentuk aljabar             , jawaban siswa 

yaitu      . Sedangkan yang diharapkan yaitu koefisien dari variabel   

adalah 4 dan 7. Selain kesalahan-kesalahan itu tidak tertutup kemungkinan 

masih terdapat kesalahan-kesalahan lain yang dilakukan oleh siswa. 

Alternatif strategi memecahkan kesulitan belajar yaitu dengan tes 

diagnostik dan penerapannya dikelas, yang bertujuan untuk mengetahui 

kelamahan-kelemahan siswa sehingga hasil tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar untuk memberikan tindak lanjut berupa perlakuan yang tepat sesuai 

dengan kelemahan yang dimiliki siswa. 

Dengan demikian analisis, jenis, letak dan faktor penyebab kesulitan 

siswa melalui tes diagnostik dalam operasi hitung bentuk aljabar sangatlah 

penting, untuk itu peneliti mencoba melakukan penelitian mengenai jenis, 

letak dan faktor penyebab kesulitan-kesulitan siswa melalui tes diagnostik 

pada operasi bentuk aljabar. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Apa saja Jenis kesulitan yang dialami oleh siswa kelas  VIII SMP Negeri 3 

Kalimanah dalam menyelesaikan soal-soal pada materi operasi bentuk 

aljabar ? 

2. Di mana letak kesulitan belajar siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Kalimanah 

dalam menyelesaikan soal-soal pada materi operasi  bentuk aljabar ? 

3. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa kelas  

VIII SMP Negeri 3 Kalimanah dalam menyelesaikan soal-soal pada materi 

operasi bentuk aljabar ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan jenis kesulitan yang dialami oleh siswa kelas VIII SMP 

Negeri 3 Kalimanah dalam menyelesaikan soal-soal pada materi operasi 

bentuk aljabar. 

2. Mengetahui pada bagian mana letak kesulitan belajar siswa SMP Negeri 

3 Kalimanah dalam menyelesaikan soal-soal pada materi operasi bentuk 

aljabar. 

3. Mendiskripsikan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 

kelas VIII SMP Negeri 3 Kalimanah dalam menyelesaikan soal-soal pada 

materi operasi bentuk aljabar. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk guru, mahasiswa 

(calon guru) dan siswa pada umumnya. Manfaat yang diharapkan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi guru  

Mendorong guru untuk mencari tindakan alternatif dalam 

mengatasi kesulitan siswa dalam belajar matematika khususnya pada 

materi operasi bentuk aljabar. 

2. Bagi siswa. 

Siswa terbantu dalam memecahkan kesulitan belajar matematika 

dan memberi peluang bagi siswa untuk meningkatkan hasil belajar 

mereka. 

3. Bagi Sekolah. 

a) Mendiskripsikan kesalahan-kesalahan siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal pada materi operasi bentuk aljabar. 

b) meningkatkan kualitas pembelajaran materi operasi bentuk 

aljabar khususnya dan matematika pada umumnya. 

4. Bagi Peneliti 

Memberikan informasi serta pengalaman bagi peneliti tentang 

permasalahan pembelajaran dikelas yang sesungguhnya. 
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