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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan di SMP dan 

MTs mempunyai tujuan pengajaran tersendiri yang disebut tujuan kurikuler 

matematika. Untuk menjelaskantujuan pengajaran matematika di SMP dan 

MTs, Nasution, dkk (2006) mengemukakan tujuan mempelajari matematika 

adalah:1) Matematika dapat digunakan untuk mengetahui gejala-gejala alam. 

2) Dengan penggunaan model matematika dapat diperhitungkan segala 

sesuatu dalam pengambilan keputusan. 3) Matematika penting sebagai sains 

untuk perkembangan budaya bangsa. 4) Matematika dapat digunakan dalam 

lapangan kerja. 5) Matematika dapat menyampaikan ide-ide secara benar, 

tepat dan jelas kepada orang lain. 

Menurut Permendiknas Nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi 

menguraikan tujuan pembelajaran matematika adalah: 1) Melatih cara berpikir 

dan bernalar dalam menarik kesimpulan, misalnya melalui kegiatan 

penyelidikan, eksplorasi, ekspeimen, menunjukkan kesamaan, perbedaan dan 

inkonsistensi; 2) Mengembangkan aktivitas kreatif yang melibatkan imajinasi, 

intuisi dan penemuan dengan mengembangkan pemikiran divergen, orisinil, 

rasa ingin tahu, membuat prediksi atau dugaan, serta mencoba-coba; 3) 

Mengembangkan kemampuan pemecahan masalah; dan 4) Mengembangkan 

kemampuan menyampaikan informasi atau mengkomunikasikan gagasan 

antara lain melalui pembicaraan lisan, grafik, peta, diagram dalam 

menjelaskan gagasan. 

Anni (2006) berpendapat bahawa pemahaman konsepdalam pembelajaran 

matematika sangat penting karena menuntut peserta didik untuk dapat berpikir 

secara kritis, logis, sistematis danteliti, yang mana hal ini dapat menjadi 

landasan bagi peserta didik untuk membangun pola pikir yang baik dalam 

menyelesaikan soal-soal, khusunya soal-soal matematika. 

Fakta yang terjadi di sekolah pencapaian tujuan pembelajaran matematika 

seperti diuraikan di atas masih belum memenuhi harapan dikarenakan 

rendahnya hasil belajar matematika siswa pada setiap jenjang 
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pendidikan.Menurut Aqiilah (2012) salah satu penyebab rendahnya 

pencapaian hasil belajar matematika siswa sehingga banyak siswa yang 

menganggap matematika sulit dipelajari dengan sifat matematika yang 

abstrak, selama ini siswa hanya cenderung diajar untuk menghafal konsep 

atau prinsip matematika tanpa disertai pemahaman yang baik, akibatnya siswa 

tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan berpikir 

matematisnya. 

Berdasarkan pengamatan peneliti selama PPL pada bulan oktober 2014 

pada kelas VIII-H SMPN 11 Malang, diketahui ada beberapa keluhan dari 

guru mata pelajaran matematika khususnya dikelas VIII-H menyatakan hasil 

pembelajaran matematika pada persamaan garis lurus tidak sepenuhnya 

mencapai tujuan yang diharapkan. Dilihat dari proses pembelajaran pada 

materi persamaan garis lurus yang dilaksanakan, siswa merasa kesulitan 

memahami materi persamaan garis lurus, hal ini dapat diketahui dari hasil tes 

ulangan yang di laksanakan setelah proses pembelajaran berlalu, dimana 

persentase keberhasilan setelah pengadaan tes ulangan pada materi persamaan 

garis lurus meyatakan siswa yang tidak memenuhi syarat standar hasil dalam 

kelas adalah 47%, sehingga diadakan remedial bagi siswa-siswa tersebut. Dari 

hasil pengematan diatas sehingga peneliti tertarik memilih materi persaman 

garis lurus sebagai materi yang akan diteliti karena ada beberapa kesulitan 

siswa yang perlu diketahui dalam pembelajaran persamaan garis lurus ini guna 

mempermudah pengajar untuk menaggulangi kesulitan yang mereka rasakan. 

Masalah ini juga menjadi salah satu kendala yang memperlambat waktu dan 

biasanya akan mempersulit proses pembelajaran matematika pada materi 

setelah persamaan garis lurus. 

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul“Analisis Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal 

Persaman Garis Lurus Di Kelas VIII-HSMPN 11 Malang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Masalah matematika adalah persoalan atau pertanyaan yang bersifat 

menantang yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah 

biasa dilakukan/ sudah biasa diketahui.Oleh karena itu memerlukan langkah 

penyelesaian yang tidak biasa/ non rutin berdasarkan analisis kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal persaman garis lurus.Maka rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa dalam 

penyelesaian soal persamaan garis lurus di kelas VIII-H SMPN 11 

Malang? 

b. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Masalah pada penelitian ini dibatasi pada kajian kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus, serta mengkaji faktor-faktor yang 

menyebabkan siswa sehingga merasa kesulitan dalam proses penyelesaian soal 

persamaan garis lurus. Kesulitan-kesulitan siswa ini dikaji melalui diagnosa-

diagnosa kesalahan-keasalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal tes 

persamaan garis lurus yang di sususun sesuai model pembelajaran Problem 

Solving. Fakto-faktor kesulitan siswa yang akan dikaji adalah faktor internal siswa. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah telah dijelaskan mengenai analisis kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus.Oleh karena itu penelitian ini 

bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kesulitansiswa dalam 

menyelesaikan soal persamaan garis lurus. Maka tujuan penelitian ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam 

penyelesaian soal persamaan garis lurus. 

b. Mendeskripsikan factor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan 

belajar dan menyelesaikan soal persamaan garis lurus. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal persamaan garis lurus 

ini bertujuan untuk:  

a) Menjelaskan kesulitan-kesulitan siswa dan faktor yang 

mempengaruhinya dalam menyelesaikan soal persamaan garis 

lurus yang akan membantu pengajar memimpin proses 

pembelajaran. 

b) Memberikan informasi kepada guru untuk mencari tindakan 

alternatif dalam mengatasi kesulitan siswa dalam mnyelesaikan 

soal persamaan garis lurus. 

c) Mengembangkan dan memperbaiki metode atau media untuk 

meningkatkan kuwalitas hasil belajar siswa dalam materi 

persamaan garis lurus. 

d) Memberikan informasi dan pengalaman bagi peneliti tentang 

kesulitan siswa dan factor yang menyebabkannya dalam materi 

persamaan garis lurus. 

 


