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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 
 
 
 

A.  Latar Belakang Masalah 
 

Mutu pendidikan Indonesia, terutama dalam mata pelajaran matematika, 

masih rendah, hal ini ditunjukkan dari data TIMSS (Third International 

Mathematics and Sciens Study) 2009 yang menyatakan bahwa pendidikan 

matematika di Indonesia berada di peringkat ke-34 dari 38 negara. Hal tersebut 

menunjukan tingkat penguasaan siswa pada mata pelajaran matematika masih 

sangat  rendah.  Rendahnya  mutu  pendidikan  di  Indonesia  disebabkan  karena 

siswa masih menganggap matematika adalah pelajaran yang sulit dan 

menakutkan. Nilai  ulangan  harian  siswa  juga  masih  banyak  yang  berada  di 

bawah rata-rata. Hal ini menyebabkan prestasi siswa terhadap pelajaran 

matematika masih rendah. 

Berdasarkan hasil  wawancara dan  observasi  dengan  guru  matematika 

SMP N 3 Bukateja diketahui bahwa nilai rata-rata kelas VIII paling rendah 

masih di bawah ketuntasan minimal (KKM). Ada beberapa faktor yang 

menyebabkan rendahnya tingkat kemampuan pemecahan masalah terlihat dari 

beberapa hal antara lain siswa masih kurang memahami masalah, merancang 

suatu penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian masalah dan membuat 

kesimpulan. Dilihat dari faktor proses pembelajaran, masih rendahnya tingkat 

kemampuan pemecahan matematika siswa ditunjukkan dari    pelaksanaan 

pembelajaran matematika yang masih berpusat pada guru. Seringnya guru dalam 
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mengajar memberikan materi, contoh soal  kemudian latihan soal  ini  kurang 

menumbuhkan  kemampuan  pemecahan  masalah  matematika  siswa  sehingga 

siswa menjadi cenderung pasif. 

Rendahnya  prestasi  siswa  terhadap  pelajaran  matematika menunjukan 

adanya kesulitan-kesulitan belajar yang dialami siswa. 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. 

Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan menjadi dua 

jenis, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misaln ya kondisi fisik, 

intelegensi, bakat, minat, motivasi, kesehatan mental, disebut faktor intern dan 

faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya lingkungan keluarga, lingkungan 

sekolah, lingkungan sosial disebut faktor ekstern. 

Siswa yang mengalami kesulitan belajar cenderung akan memiliki waktu 

yang lebih lama dalam menerima atau memahami materi yang dipelajari. Siswa 

akan banyak mengalami kesalahan dalam menyelesaikan suatu soal. Selain itu, 

karena siswa membutuhkan waktu yang lama maka seluruh kompetisinya tidak 

dapat dikuasai dengan baik. 

Identifikasi letak dan jenis kesalahan serta faktor penyebab kesulitan belajar 

yang dialami siswa perlu dilakukan agar dapat membantu siswa secara tepat 

kemudian dianalisis dan dirumuskan pemecahannya, salah satu cara untuk 

mengidentifikasi letak  dan  jenis  kesalahan  tersebut  adalah  menggunakan tes 
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diagnostik. Dengan menggunakan tes diagnostik akan diketahui kelemahan dan 

kekuatan siswa dalam penguasaan materi. Menurut Silverius (1991) bahwa, 

sasaran utama tes diagnostik belajar adalah untuk menemukan kesalahan- 

kesalahan yang terjadi dalam diri siswa tatkala mempelajari suatu topik tertentu, 

karena tes diagnostik disusun dalam beberapa bagian yang dipusatkan pada suatu 

tujuan tertentu. Juga dapat dimaksudkan untuk mengukur penguasaan masing- 

masing bagian sehingga dapat diketahui pada bagian mana siswa lemah atau 

kuat. 

Penelitian ini penting untuk mengetahui letak dan jenis kesalahan serta 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa dalam menguasai materi sehingga siswa 

dapat  meminimalisir  kesalahan  dalam  menyelesaikan  soal  tes  pada  materi 

tersebut. Guru   juga akan mengetahui letak dan jenis soal yang paling banyak 

mengalami kesalahan sehingga diupayakan tidak akan terulang kesalahan yang 

sama. 

Guru, ahli, praktisi pendidikan seharusnya mengetahui berbagai kesulitan 

siswa. Tapi kebanyakan tidak mengetahui kesulitan siswa tersebut. Salah satu 

cara untuk mengetahui kesalahan siswa  tersebut adalah menganalisis letak dan 

jenis  kesalahan  serta  faktor  penyebab  kesulitan  belajar  yang  dialami  siswa 

melalui tes diagnostik. Di SMP N 3 Bukateja juga belum ada yang meneliti 

tentang kesulitan belajar siswa pada pelajaran matematika materi  kubus dan 

balok. Untuk itu perlu dilakukan penelitian. 
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Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk menganalisis letak dan 

jenis kesalahan serta faktor penyebab kesulitan belajar matematika menggunakan 

tes diagnostik pada siswa kelas VIII SMP N 3 Bukateja materi kubus dan balok. 

 

 
 

B.  Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : 

1.  Dimana letak kesalahan yang dialami oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 

 
Bukateja dalam menyelesaikan soal tes materi kubus dan balok? 

 
2.  Apa saja jenis kesalahan siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Bukateja dalam 

menyelesaikan soal tes materi kubus dan balok? 

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

SMP Negeri 3  Bukateja dalam menyelesaikan soal tes materi  kubus dan 

balok? 

 

 
 

C.  Tujuan Penelitian 
 

1.  Untuk mengidentifikasi letak kesalahan yang dialami oleh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Bukateja dalam menyelesaikan soal tes materi kubus dan balok 

2.  Untuk mengidentifikasi jenis kesalahan yang dialami oleh siswa kelas VIII 

SMP Negeri 3 Bukateja dalam menyelesaikan soal tes materi kubus dan balok 

3.  Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa kelas VIII SMP Negeri 3 Bukateja dalam menyelesaikan soal tes 

materi kubus dan balok 
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E.  Manfaat Penelitian 
 

Berdasarkan tujuan diatas, manfaat dari penelitian ini adalah: 

 
1.  Bagi Guru 

 
Sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan penekanan materi 

yang disampaikan, terutama kesalahan-kesalahan yang dilakukan siswa pada 

pokok bahasan kubus dan balok sehingga diharapkan akan mempermudah 

guru untuk mencari solusinya. 

2.  Bagi Siswa 

 
Sebagai koreksi terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukannya sehingga 

diharapkan kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi. 

3.  Bagi sekolah 

 
Sebagai salah satu sumber informasi untuk mengetahui letak dan jenis 

kesalahan serta faktor penyebab kesulitan belajar siswa. 

4.  Bagi Peneliti 

 
Menambah pengalaman dan pengetahuan peneliti dalam identifikasi letak dan 

jenis kesalahan serta faktor penyebab kesulitan belajar siswa. 
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