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BAB II 

 LANDASAN TEORI  

 

A. Kesulitan Belajar Matematika 

Pengertian kesulitan dalam kamus umum Bahasa Indonesia menurut 

Poerwadarminta (2007) adalah suatu keadaan yang sulit. Sedangkan 

pengertian belajar menurut Winkel (1996), belajar adalah suatu aktifitas 

mental atau psikis yang berlangsung dalam interaksi aktif dengan lingkungan 

yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, pemahaman, 

keterampilan, dan nilai sikap. Sedangkan menurut Slameto (2013), belajar 

adalah merupakan suatu usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh 

suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai 

pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa, belajar adalah proses 

perubahan tingkah laku manusia yang telah berinteraksi dengan 

lingkungannya. Perubahan tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya 

perubahan, pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kebiasaan, dan 

perubahan aspek lain yang ada pada manusia. 

Dengan demikian, kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan dimana seseorang mengalami kesulitan dalam melakukan suatu 

perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, kebiasaan, dan 

perubahan aspek lain yang ada pada manusia setelah berinteraksi dengan 

lingkungan. 
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James dan James (Suwangsih, 2006), menyatakan matematika adalah 

ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep 

yang berhubungan satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang 

terbagi kedalam tiga bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Matematika 

adalah cabang ilmu pengetahuan yang eksak dan terorganisir secara 

sistematik. 

Jadi kesulitan belajar matematika adalah keadaan dimana seseorang 

mengalami kesulitan dalam melakukan suatu perubahan pengetahuan, 

pemahaman, sikap dan tingkah laku, kebiasaan, dan perubahan aspek lain 

yang ada pada manusia setelah berinteraksi dengan lingkungan tentang logika 

mengenai bentuk, susunan, besaran dan konsep-konsep yang berhubungan 

satu dengan yang lain dengan jumlah yang banyak yang terbagi kedalam tiga 

bidang yaitu aljabar, analisis, dan geometri. 

 

B. Jenis-jenis Kesulitan Belajar Matematika 

Karakteristik matematika secara umum menurut Soedjadi (2000) 

adalah memiliki kajian objek abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola 

pikir deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta 

pembicaraan dan konsisten dalam sistemnya. Berdasarkan karakteristiknya, 

matematika memiliki objek kajian abstrak. Ada dua objek yang dapat 

diperoleh siswa yaitu objek- objek langsung dan objek-objek tak langsung. 

Objek-objek langsung dalam pembelajaran matematika meliputi fakta, 

konsep, skill  dan prinsip, sedangkan objek tak langsung dalam pelajaran 
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matematika dapat berupa kemampuan menyelidiki dan memecahkan masalah, 

belajar mandiri, bersikap positif terhadap matematika, serta tahu bagaimana 

seharusnya belajar.  

Keabstrakan objek matematika diperkaya dengan konsep-konsep yang 

beraneka ragam. Kekayaan konsep-konsep dalam matematika dikembangkan 

dengan berbagai manipulasinya. Objek-objek abstrak dalam matematika 

adalah ada yang mudah dipelajari siswa namun ada juga yang sulit dipelajari 

siswa. Siswa akan mudah mempelajari matematika, apabila siswa telah 

mengetahui konsep dalam matematika dengan baik. Penjabaran objek-objek 

langsung tersebut sebagai berikut: 

a. Fakta 

Fakta matematika berupa konvensi-konvensi yang diungkap dengan 

simbol-simbol tertentu (Soedjadi, 2000). Fakta  meliputi istilah (nama), 

notasi (lambang/simbol), dan lain - lain. Fakta dapat dipelajari dengan 

teknik yaitu: menghafal, banyak latihan, peragaan dan sebagainya. Contoh 

kesalahan fakta antara lain : "2" adalah simbol dari bilangan dua, “ ” 

adalah simbol dari operasi kurang. 

b. Konsep 

Konsep adalah ide abstrak yang dapat digunakan untuk 

menggolongkan atau mengklasifikasikan sekumpulan objek. Apakah objek 

tertentu merupakan contoh konsep atau bukan (Soedjadi, 2000). Siswa 

harus membentuk konsep melalui pengalaman sebelumnya (prakonsepsi) 

diikuti latihan soal untuk memahami pengertian suatu konsep. Prakonsepsi 
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adalah konsep awal yang dimiliki siswa tentang suatu objek yang akan 

digunakan untuk  memahami konsep selanjutnya. Konsep dibangun dari 

definisi, seperti kalimat, simbol, atau rumus yang menunjukkan gejala 

sebagaimana yang dimaksudkan konsep. Contohnya "koefisien" adalah 

angka-angka didepan variabel. 

c. Operasi (skill) 

Operasi adalah pengerjaan hitung, pengerjaan aljabar dan pengerjaan 

matematika yang lain (Soedjadi, 2000). Sebagai contoh misalnya 

penjumlahan, perkalian, gabungan, irisan. Operasi bisa disebut juga skill 

sehingga operasi dapat diartikan sebagai suatu prosedur yang digunakan 

untuk menyelesaikan soal-soal dalam jangka waktu tertentu (cepat) dan 

benar (Soedjadi, 2000). Contohnya mengubah bentuk aljabar ke bentuk 

aljabar yang paling sederhana. 

d. Prinsip 

Prinsip adalah objek matematika yang kompleks, dapat berupa 

gabungan beberapa konsep, beberapa fakta, yang dibentuk melalui operasi 

dan relasi. Soedjadi (2000) mengungkapkan prinsip dapat berupa 

aksioma/postulat, teorema, sifat dan sebagainya. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa prinsip adalah hubungan diantara konsep-konsep. Contohnya untuk 

mengerti prinsip operasi hitung bentuk aljabar siswa harus menguasai 

konsep antara lain: konsep suku sejenis, konsep operasi perkalian, operasi 

penjumlahan dan operasi pengurangan.  
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C. Faktor-faktor Kesulitan Belajar Siswa 

Siswa mulai belajar dari sesuatu yang sangat sederhana, kemudian 

berkembang menuju pemahaman yang lebih komplek. Siswa belajar dari 

stimulus - stimulus yang hadir, kemudian merespon dengan berbagai 

kemungkinan dan banyak cara. Dalam belajar, siswa melakukan berbagai 

tingkah laku, antara lain mengamati, mencerna dalam pikiran,menirukan, 

menerapkan dalam situasi lain, dan sebagainya. Pada saat mencerna dalam 

pikiran, mulai timbul pertanyaan. Pertanyaan tersebut merupakan salah satu 

wujud respon terhadap stimulus yang hadir. Selama proses belajar siswa baik 

secara umum maupun secara khusus (belajar matematika), tidak selalu 

berjalan lancar. Siswa terkadang mempunyai masalah dalam belajar yang 

disebut kesulitan belajar. Begitu pula dalam mempelajari aljabar, masih 

banyaknya siswa yang melakukan kesalahan dalam mengerjakan persoalan 

aljabar maka perlu dilakukan diagnosis kesulitan belajar siswa dalam 

mempelajari aljabar. 

 Syah (2011) menyebutkan faktor-faktor penyebab timbulnya 

kesulitan belajar antara lain: 

1.  Faktor intern, yakni hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dalam diri 

siswa sendiri, antara lain: 

a. Bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual/inteligensi anak didik. 

b. Bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan 

sikap. 
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c. Bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat-

alat indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga). 

2. Faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa 

antara lain: 

a. Lingkungan keluarga, contohnya: ketidakharmonisan hubungan 

antara ayah dan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi keluarga. 

b. Lingkungan masyarakat, contohnya: wilayah perkampungan kumuh 

(slum area) dan teman sepermainan (peer group) yang nakal. 

c. Lingkungan sekolah, contohnya: kondisi dan letak gedung sekolah 

yang buruk, kondisi guru serta alat- alat belajar yang berkualitas 

rendah. 

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa baik dalam diri siswa maupun diluar diri siswa dapat 

dikelompokkan menjadi: 

1. Faktor intern ( faktor dari dalam diri manusia itu sendiri) yang meliputi: 

a. Sebab yang bersifat fisik: 

1) Sakit 

Seorang yang sakit akan mengalami kelemahan fisiknya, 

sehingga saraf sensoris dan motorisnya lemah. Akibatnya 

rangsangan yang diterima melalui inderanya tidak dapat 

diteruskan ke otak. 
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2) Kurang sehat 

Anak yang kurang sehat dapat mengalami kesulitan belajar, sebab 

ia mudah capek, mengantuk, pusing, daya kensentrasinya hilang, 

kurang semangat, pikiran terganggu. Karena hal-hal ini maka 

penerimaan dan respon pelajaran berkurang, saraf otak tidak 

mampu bekerja secar optimal memproses, mengelola, 

menginterpretasi dan mengorganisasikan bahan pelajaran melalui 

inderanya. 

3) Cacat tubuh 

Cacat tubuh dikategorikan kedalam cacat ringan dan serius. Cacat 

ringan seperti kurang pendengaran, kurang penglihatan, gangguan 

psikomotor. Sedangkan cacat tubuh serius seperti buta, tuli, bisu, 

hilang tangan dan kakinya. 

2. Faktor Ekstern ( faktor dari luar manusia)  

a. Faktor Keluarga 

1) Faktor orang tua 

a) Cara mendidik anak 

Orang tua yang kurang memperhatikan pendidikan anak-

anaknya, tidak memperhatikan kemajuan belajar anak-

anaknya akan menjadi penyebab kesulitan belajarnya. 
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b) Hubungan orang tua dan anak 

Kasih sayang dari orang tua, perhatian atau penghargaan 

kepada anak-anak menimbulkan mental yang sehat bagi 

anak. 

c) Bimbingan dari orang tua 

Orang tua merupakan contoh terdekat dari anak-anaknya. 

Segala yang diperbuat orang tua tanpa disadari akan ditiru 

oleh anak-anaknya. Karenanya sikap orang tua yang 

bermalas-malasan tidak baik, hendaknya dibuang jauh-jauh. 

2) Suasana keluarga yang sangat ramai/gaduh, tidak mungkin anak 

dapat belajar dengan baik. Anak akan selalu terganggu 

konsentrasinya, sehingga sukar untuk belajar. 

3) Sarana/Prasarana 

Kurangnya alat-alat belajar, kurangnya biaya yang disediakan 

oleh orang tua dan tidak adanya tempat belajar yang baik akan 

menghambat kemajuan belajar anak. Dan keadaan diamana 

ekonomi keluarga berlimpah ruah maka anak akan menjadi segan 

belajar karena ia terlalu banyak bersenang-senang. 
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b.  Faktor Sekolah 

1) Guru 

Guru dapat menjadi penyebab kesulitan belajar  apabila: 

a) Guru tidak berkualitas, baik dalam pengambilan metode yang 

digunakan atau dalam mata pelajaran yang dipegangnya. 

b) Hubungan guru dengan murid kurang baik, karena adanya 

sikap guru yang tidak disenangi oleh murid-muridnya. 

c) Guru menuntut standar pelajaran di atas kemampuan anak. 

d) Guru tidak memiliki kecakapan dalam usaha diagnosis 

kesulitan belajar siswa. Misalnya dalam bakat, minat, sifat, 

kebutuhan anak-anak, dan sebagainya. 

e) Metode mengajar guru yang dapat menimbulkan kesulitan 

belajar. 

2) Faktor alat 

Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran 

yang tidak baik. Tiadanya alat-alat membuat guru cenderung 

menggunakan metode ceramah yang menimbulkan kepasifan bagi 

anak, sehingga tidak mustahil timbul kesulitan belajar. 
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3) Kondisi Gedung 

Ruangan tempat belajar anak harus memenuhi syarat kesehatan 

seperti: 

a) Ruangan harus berjendela, ventilasi cukup, udara segar dapat 

masuk ruangan, sinar dapat menerangi ruangan. 

b) Dinding harus bersih, putih dan tidak kotor. 

c) Lantai tidak becek, licin atau kotor. 

d) Keadaan gedung yang jauh dari tempat keramaian, sehingga 

anak mudah konsentrasi dalam belajar. 

Apabila beberapa hal diatas tidak terpenuhi, maka situasi 

belajar kurang baik. Anak-anak akan selalu gaduh, sehingga 

memungkinkan pelajaran terhambat. 

4) Waktu sekolah dan disiplin kurang 

Apabila sekolah masuk sore, siang, malam, maka kondisi anak 

tidak lagi dalam keadaan yang optimal untuk menerima pelajaran, 

sebab energi sudah berkurang. Disamping itu, pelaksanaan 

disiplin yang kurang misalnya murid-murid liar, sering terlambat 

datang, tugas yang diberikan tidak dilaksanakan, kewajiban 

dilalaikan, sekolah berjalan tanpa kendali. 

c. Faktor media massa dan lingkungan sosial 

1) Faktor media massa meliputi: bioskop, TV, surat kabar, majalah, 

buku-buku komik yang ada disekeliling kita. Hal itu akan 
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menghambat belajar apabila anak terlalu banyak waktu yang 

dipergunakan untuk itu, hingga lupa akan tugasnya belajar. 

2) Lingkungan sosial 

a) Teman bergaul 

Teman bergaul pengaruhnya sangat besar dan lebih cepat 

masuk dalam jiwa anak. Apabila anak suka bergaul dengan 

mereka yang tidak sekolah, maka ia akan malas belajar, 

sebab cara hidup anak yang bersekolah berlainan dengan 

anak yang tidak bersekolah. 

b) Lingkungan tetangga 

Corak kehidupan tetangga, misalnya suka main judi, minum 

arak, menganggur, pedagang, tidak suka belajar, akan 

mempengaruhi anak-anak yang bersekolah. Minimal tidak 

ada motivasi bagi anak untuk belajar. 

c) Aktivitas dalam masyarakat 

Terlalu banyak berorganisasi, kursus ini itu, akan 

menyebabkan belajar anak menjadi terbengkelai. Orang tua 

harus mengawasi, agar kegiatan ekstra diluar belajar dapat 

diikuti tanpa melupakan tugas belajarnya. 
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Adapun indikator faktor penyebab kesulitan belajar siswa baik dalam 

diri siswa maupun diluar siswa yang akan dipakai dalam angket yaitu 

   Tabel 2.1 

Faktor-faktor Penyebab Kesulitan dalam Angket 

No Faktor-faktor Kesulitan Belajar 

I Faktor intern 

A. Faktor jasmaniah  

1. Kesehatan 

2. Cacat tubuh 

B. Faktor psikologis 

1. Minat 

2. Perhatian 

C. Faktor kelelahan 

1. Kelelahan 

II Faktor ekstern 

A. Faktor keluarga 

1. Relasi  

2. Suasana rumah  

3. Keadaan ekonomi 

B. Faktor sekolah 

1. Metode belajar 

2. Sikap guru 

3. Waktu belajar 

C. Faktor masyarakat 
1. Lingkungan keluarga 

 

D. Tes Diagnostik 

1. Pengertian Tes Diagnostik 

Tes adalah sehimpunan pertanyaan yang harus dijawab, atau 

pertanyaan-pertanyaan yang harus ditanggapi maupun tugas-tugas yang 

harus dilakukan oleh peserta didik. Sedangkan menurut Syah (2011), 

diagnosis adalah upaya identifikasi fenomena yang menunjukkan adanya 

kesulitan belajar siswa, sedangkan diagnostik berarti langkah-langkah 

prosedural dalam rangka diagnosis (penentuan jenis penyakit). Dalam 

ilmu kedokteran, mengadakan pemeriksaan pada pasien disebut 
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mengadakan diagnosis. Dan mengadakan pengobatan disebut 

mengadakan terapi. Demikian juga seorang guru terhadap siswa. 

Sebelum dapat memberikan bantuan yang tepat, guru harus mengadakan 

tes yang disebut mendiagnosis. Tes ini disebut tes diagnostik. 

Berdasarkan pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan 

bahwa tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk menentukan jenis 

penyakit atau kesulitan belajar siswa sehingga berdasarkan jenis 

kesulitan tersebut dapat dilakukan pemberian perlakuan yang tepat. 

2. Manfaat Tes Diagnostik 

Manfaat dari tes diagnostik untuk menemukan sumber kesulitan 

belajar dan merumuskan rencana tindakan remidial. Dengan demikian tes 

diagnostik sangat penting dalam rangka membantu siswa yang 

mengalami kesulitan belajar dan dapat diatasi dengan segera apabila guru 

atau pembimbing peka terhadap siswa tersebut. Guru atau pembimbing 

harus meluangkan waktu untuk memperhatikan keadaan siswa bila 

terlihat gejala-gejala kesulitan belajar. 

Agar memudahkan pelaksanaan tes diagnostik, maka guru perlu 

mengumpulkan data tentang anak secara lengkap, sehingga penanganan 

kasus akan menjadi lebih mudah dan terarah. 
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3. Karakteristik Tes Diagnostik 

Setelah memahami definisi tes diagnostik, dapat terlihat adanya 

ciri-ciri khusus atau karakteristik dari suatu tes diagnostik. Beberapa 

karakteristik itu adalah: 

1) Dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa, karena itu 

format dan respons yang diterima harus memiliki fungsi diagnostik. 

2) Dikembangkan berdasarkan analisis terhadap sumber-sumber 

kesalahan atau kesulitan. 

3) Menggunakan soal-soal bentuk supply response (bentuk uraian atau 

jawaban singkat) sehingga mampu menangkap informasi secara 

lengkap. 

4) Disertai rancangan tindak lanjut (pengobatan) sesuai dengan 

kesulitan (penyakit) yang teridentifikasi. 

4. Pelaksanaan Tes Diagnostik 

Waktu pelaksanaan tes diagnostik berbeda dengan tes formatif 

atau tes sumatif, tes diagnostik dilakukan sewaktu-waktu bergantung 

pada program pembelajaran yang khusus dirancang untuk 

mengidentifikasi kesulitan belajar siswa dan dilakukan setelah subjek 

penelitian atau siswa telah melewati materi yang akan dianalisis. 

5. Implementasi Tes Diagnostik  

Hal hal yang perlu diperhatikan dalam pengadministrasian tes 

meliputi: petunjuk pengerjaan, cara menjawab, alokasi waktu yang 

disediakan, pengaturan ruang dan tempat duduk siswa, pengawasan, dan 
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lain sebagainya. Setelah tes dikerjakan, dilakukan penskoran, yaitu 

pemberian angka dilakukan dalam rangka mendapatkan informasi 

kuantitatif dari setiap siswa. Penskoran harus dilakukan seobjektif 

mungkin. Setelah tes digunakan dan dilakukan penskoran, hasilnya 

dilaporkan. Laporan dapat diberikan kepada siswa, orang tua peserta 

didik, Kepala Sekolah dan lain sebagainya. Laporan hasil tes diagnostik 

tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan kebijakan atau 

kebijaksanaan selanjutnya. Hasil pengukuran yang diperoleh melalui tes 

dapat dimanfaatkan untuk perbaikan atau penyempurnaan sistem, proses 

atau kegiatan belajar mengajar, maupun sebagai data untuk mengambil 

keputusan atau menentukan kebijakan. 

E. Materi operasi hitung bentuk aljabar 

1.1  Menyelesaikan operasi hitung (tambah, kurang) suku sejenis dan 

tidak sejenis. 

1.1.1 Menyelesaikan operasi penjumlahan dua variabel yang 

suku-sukunya  negatif dan positif. 

1.1.2 Menyelesaikan operasi pengurangan dua variabel yang 

suku-sukunya positif. 

1.2 Menyelesaikan operasi hitung kali, bagi dan pangkat pada bentuk   

aljabar. 

1.2.1  Menyelesaikan operasi perkalian suku satu dengan suku 

dua atau lebih. 

1.2.2 Menyelesaikan operasi pembagian bentuk aljabar. 
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1.2.3 Menyelesaikan operasi pangkat pada suku Satu. 

1.2.4 Menyelesaikan operasi pangkat pada suku dua. 

1.3 Menggunakan sifat perkalian bentuk aljabar untuk menyelesaikan 

soal 

1.3.1 Menyelesaikan perkalian bentuk aljabar dengan sifat 

distributif perkalian terhadap penjumlahan dan sifat 

distributif perkalian terhadap pengurangan. 

1.3.2 Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan sifat perkalian 

bentuk aljabar. 

1.4 Menentukan faktor suku aljabar. 

1.4.1 Menjelaskan pengertian koefisien pada bentuk aljabar. 

1.4.2 Menjelaskan pengertian konstanta pada bentuk aljabar. 

1.4.3 Menjelaskan pengertian suku pada bentuk aljabar. 

1.4.4 Menjelaskan pengertian suku sejenis pada bentuk aljabar. 

1.4.5 Menjelaskan pengertian variabel pada bentuk aljabar. 

1.5 Menguraikan bentuk aljabar kedalam faktor-faktornya. 

F. Kerangka Fikir 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Skema Kerangka Fikir 

Objek yang dipelajari 

dalam matematika 

Ketidakmampuan 

Memahami 

 

Konsep Fakta  Operasi Prinsip 

Kesulitan Belajar Analisis Kesulitan Belajar 
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Berangkat dari landasan teori, objek yang dipelajari dalam 

matematika meliputi fakta, konsep, operasi dan prinsip. Kesulitan belajar  

matematika dimungkinkan karena kesulitan mempelajari fakta, konsep, 

operasi dan prinsip. Mempelajari aljabar berarti mempelajari objek-objek 

tersebut. Ketidakmampuan siswa dalam memahami objek-objek tersebut 

berarti siswa mengalami kesulitan belajar. Kesulitan siswa dalam 

mempelajari operasi  bentuk aljabar akan mengakibatkan siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari materi matematika lainnya. Adanya kesulitan 

yang dialami oleh siswa, maka perlu dilakukan suatu analisis untuk 

mengetahui letak kesulitannya. Kesulitan siswa dalam mempelajari materi 

tersebut dapat difokuskan pada dua jenis pengetahuan yaitu pengetahuan 

konsep-konsep dan pengetahuan prinsip-prinsip. Kesulitan belajar yang 

dialami siswa dalam mempelajari aljabar juga perlu diketahui dan 

ditelusuri kemungkinan-kemungkinan penyebabnya. Faktor-faktor 

penyebab timbulnya kesulitan belajar antara lain: 1). Faktor intern, yakni 

hal-hal atau keadaan-keadaan yang muncul dalam diri siswa sendiri; 2). 

Faktor ekstern, yakni hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa.  

 

 

 

 

  

Analisis, Jenis, Letak..., Indra Ambar Nugroho, FKIP UMP, 2014




