
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dan sangat 

berpengaruh bagi kehidupan manusia, sedangkan proses pendidikan merupakan 

sebuah proses yang dengan sengaja dilaksanakan semata-mata bertujuan 

mencerdaskan. Melalui proses pendidikan akan terbentuk sosok-sosok individu 

sebagai sumber daya manusia yang akan berperan besar dalam proses 

pembangunan bangsa dan negara, untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

berkemampuan unggul tentunya diperlukan peningkatan kualitas pendidikan 

dalam berbagai bidang diantaranya bidang matematika.  

Matematika merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir dan berargumentasi, memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian masalah sehari-hari dalam dunia kerja, serta memberikan dukungan 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Susanto, 2014). Oleh 

karena itu, matematika merupakan ilmu penting sebagai dasar dalam berbagai 

bidang terutama IPTEK sehingga matematika harus dipelajari serta dipahami 

dalam kehidupan kita, dengan demikian diperlukan pengusaan matematika yang 

kuat sejak dini untuk menguasai dan menciptakan teknologi dimasa depan. 

Menurut Miller (Skelton, 2006) Matematika merupakan daerah kurikuler 

penting yang mempengaruhi semua aspek dalam kehidupan individu termasuk 

pendidikan formal, pekerjaan, kegiatan rekreasi, bahkan kehidupan sehari-hari. 

Matematika tidak hanya menjadi suatu pelajaran yang dijumpai dalam proses 
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pembelajaran formal, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

menghitung luas suatu benda, menghitung panjang benda, menghitung luas suatu 

ruangan, atau menghitung volume suatu benda, dan masih banyak lagi (Setyono, 

2006).  

Belajar matematika merupakan suatu proses yang terkait ide-ide, gagasan, 

aturan, atau hubungan yang diatur secara logis, sehingga dalam belajar 

matematika harus mencapai pemahaman, karena pemahaman merupakan 

kemampuan untuk menangkap makna dari apa yang telah dipelajari. Qohar 

(Febriansyah, 2014) menyebutkan bahwa pemahaman terhadap matematika dapat 

diukur melalui kemampuan siswa dalam menyelasaikan persoalan matematika. 

Kenyataannya untuk mencapai kemampuan dalam menyelasaikan 

persoalan matematika, siswa  akan  mengalami  proses  berpikir. Aktifitas berpikir 

bagi setiap individu tidak selamanya berlangsung secara wajar. Kegiatan proses 

pembelajaran siswa terkadang sulit untuk berkonsentrasi, sehingga membuat 

siswa tersebut tidak dapat memahami pelajaran yang berlangsung. Namun ada 

juga siswa yang dapat menangkap apa yang dipelajari pada saat proses 

pembelajaran berlangsung. Kenyataan inilah yang sering kita jumpai pada siswa 

dalam kehidupan sehari–hari dimana kaitannya dengan aktivitas belajar. Setiap 

individu tidak ada yang sama, perbedaan individu inilah yang menyebabkan 

perbedaan tingkah laku antara siswa, keadaan inilah yang menyebabkan siswa 

tidak dapat belajar sebagaimana mestinya hal itulah yang disebut dengan kesulitan 

belajar siswa. 

Kesulitan belajar matematika pada siswa ditunjukkan oleh adanya 

hambatan–hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, sehingga pada 
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akhirnya dapat menyebabkan prestasi belajar menurun (Mulyadi, 2010). Salah 

satu masalah dalam pembelajaran matematika adalah kurangnya pemahaman 

dalam proses pembelajaran, sehingga mengakibatkan siswa malas untuk 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Jadi, guru harus efektif dalam 

pengelolaan, penyampaian, dan pemilihan bahan pelajaran harus sesuai dengan 

pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Oleh karena itu, pembelajaran matematika 

berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir, menghitung, mengukur, 

merumuskan, dan menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Berdasarkan pengamatan observasi 25 januari 2017, terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi kesulitan siswa dalam memahami materi pelajaran 

matematika. Faktor tersebut adalah kurangnya minat (motivasi) siswa dalam 

mengikuti pembelajaran matematika, terlihat berkali-kali siswa mengantuk disaat 

guru menjelaskan, melamun, dan bahkan ada beberapa siswa berbicara diluar 

materi atau tidak memperhatikan yang dijelaskan oleh guru. Hal tersebut, dapat 

mempengaruhi mental yang menimbulkan sifat negatif dari siswa seperti halnya, 

siswa tidak suka belajar matematika, atau siswa tidak menyukai guru yang 

berdampak pada hasil belajar. 

Pembelajaran matematika di kelas banyak menggunakan metode ceramah 

yang terbukti pada saat observasi yang sifatnya teoritis sehingga mengalami 

kesulitan dalam pemahaman konsepnya. Proses pembelajaran terkait pemahaman 

pembelajaran matematika tidak hanya menekankan pada materi yang disampaikan 

tetapi pola pikir siswa atau kemampuan siswa dalam menerima pelajaran. 

Kemampuan  berpikir siswa  yang  berbeda-beda  membuat  siswa  yang  
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kemampuannya  rendah dalam  menyerap  materi  pelajaran  enggan  untuk    lebih  

memahami  apa  yang  mereka  kurang kuasai. Tak sedikit siswa yang kurang 

pandai enggan untuk bertanya tentang kesulitan materi yang diajarkan oleh guru, 

karena tak sedikit siswa yang malu kepada teman-teman sekelasnya hanya  karena  

menanyakan  materi  yang  kurang  dimengerti  ketika  pembelajaran  sedang 

berlangsung, sehingga tak jarang banyak siswa yang  sama sekali tidak menguasai 

salah satu bahkan beberapa materi pelajaran. 

Kemampuan berpikir membutuhkan ketelitian, keterampilan, dan  

kecepatan  dalam  berpikir, sehingga sangat diperlukan  saat  mempelajari  

matematika tidak terkecuali dalam belajar materi persamaan kuadrat. Materi ini 

memiliki karakteristik yang cukup abstrak, di dalamnya berisi cukup banyak 

rumus. Berdasarkan observasi di MTs Muhammadiyah 1 Malang masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil belajar 

matematika siswa masih berada di bawah rata-rata. Hasil nilai ulangan materi 

persamaan kuadrat dari siswa terdapat 76% yang belum memenuhi KKM (Kriteria 

Ketuntasan Minimal). Menurut Hidayati (2013) permasalahan tersebut merupakan 

ketidakberesan dalam belajar atau kesulitan belajar yang ditunjukkan oleh hasil 

belajar yang rendah, hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Kesulitan-kesulitan 

yang dialami siswa tersebut dapat terjadi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor 

misalnya, kurangnya minat dan motivasi siswa dalam belajar, pada umumnya 

kesulitan yang sering dilakukan oleh siswa adalah kesulitan memahami konsep, 

kesulitan dalam memahami soal, kesulitan yang disebabkan oleh kurang telitinya 

siswa dalam mengerjakan soal, dan kesulitan dalam menghitung.  
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Berdasarkan uraian diatas, maka salah satu upaya yang dianggap dapat 

memecahkan masalah tersebut adalah dengan melakukan analisis kesulitan siswa 

terhadap pemahaman pembelajaran matematika. Sehingga, dapat membantu siswa 

dalam mengatasi kesulitan dalam mengerjakan matematika, terutama mengatasi 

masalah kesulitan siswa dalam memahami materi persamaan kuadrat, maka 

peneliti memilih judul “Analisis Kesulitan Siswa Terhadap Pemahaman Materi 

Persamaan Kuadrat Siswa Kelas VIII” yang akan membantu kesulitan kesulitan 

tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Salah satu masalah dalam pembelajaran matematika yaitu kurangnya 

pemahaman yang dimiliki siswa pada saat proses pembelajaran dan cara berfikir 

siswa yang mengangap matematika itu sulit. Kesulitan belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika terjadi karena kurangnya pemahaman konsep serta 

kurangnya ketelitian dalam mengerjakan soal. Proses pemahaman siswa tidak 

hanya menekankan pada materi yang disampaikan tetapi pada pola pikir siswa 

yang mampu menerima pelajaran. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan 

permasalahannya sebagai berikut: 

a. Bagaimana kesulitan siswa terhadap pemahaman materi persamaan kuadrat 

kelas VIII MTs Surya Buana Malang? 

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

pemahaman materi persamaan kuadrat kelas VIII? 

 



 

6 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan terkait 

kesulitan belajar siswa pada saat pembelajaran matematika yang terjadi karena 

siswa kurang teliti pada saat mengerjakan soal, dan belum memahami materi yang 

diberikan oleh guru. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, 

maka tujuan penelitian ini adalah sebagai beikut: 

a. Mendeskripsikan kesulitan siswa terhadap pemahaman materi persamaan 

kuadrat kelas VIII MTs Surya Buana Malang. 

b. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan siswa terhadap 

pemahaman materi persamaan kuadrat siswa kelas VIII. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Proses penelitian mengenai analisis kesulitan terhadap pemahaman materi 

persaman kuadrat, masalah yang berkaitan dengan kesulitan terhadap pemahaman 

materi persaman kuadrat tersebut tidaklah sedikit. Maka, perlu diadakan 

pembatasan masalah agar permasalahan tidak meluas dan nantinya diharapkan 

menghasilkan pembahasan yang objektif.  

Sesuai dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dirumuskan, 

maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Peneitian dilaksanakan di MTs Muhammadiyah 1 Malang pada kelas VIII A. 

b. Kesulitan siswa yang di analisis terkait pemahaman materi persamaan kuadrat 

saja. 

c. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini semoga dapat memberikan manfaat yang berarti sebagai 

bahan acuan. Oleh karena itu, manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Memberikan informasi serta pengalaman bagi peneliti tentang permasalahan 

pembelajaran di kelas yang sesungguhnya, sehingga peneliti dapat 

mengusahakan inovasi baru dikala peneliti menjadi guru. 

b. Memberikan informasi dalam mengatasi kesulitan belajar khususnya pada 

mata pelajaan matematika sehingga guru memiliki inovasi baru untuk 

meningkatkan kualitas pengelolaan kelas, memberikan kesempatan yang luas 

bagi setiap siswa untuk melakukan kegiatan yang kreatif dan terarah sehingga 

waktu yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efisien untuk melakukan 

kegiatan kelas yang berkaitan dengan kurikulum dan perkembangan siswa. 

c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya 

khususnya tentang kesulitan belajar siswa. 

 

1.6 Definisi Operasional 

a. Kesulitan belajar siswa adalah suatu kondisi dimana siswa menunjukkan 

gejala belajar yang tidak wajar dan memiliki prestasi belajar di bawah rata-

rata yang telah ditetapkan, yang disebabkan oleh hambatan atau gangguan 

belajar. 

b. Pemahaman merupakan kemampuan siswa untuk mengenal, memahami, 

mendefinisikan, menerapkan, dan menyimpulkan serta mampu mengaitkan 

dengan situasi atau pengetahuan lainnya. 

c. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan polinomial yang berorde dua. 


