
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Matematika dapat dikatakan mata pelajaran yang dianggap paling sulit 

bagi siswa dari dulu hingga sekarang. Sebenarnya, matematika  menjadi tantangan 

tersendiri bagi siswa. Pasalnya jika siswa menganggap materi yang sulit pastinya 

siswa sangat kurang motivasinya dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Hal ini 

yang menjadikan hasil belajar siswa tidak meningkat bahkan menurun. 

Hal yang serupa juga bisa tergantung pada kesadaran dari siswa itu sendiri. 

Siswa yang malas pastinya sangat sulit untuk dapat memahami materi 

matematika. Malas dalam konteks ini bisa jadi malas dalam mengikuti 

pembelajaran maupun malas dalam mempelajari matematika itu sendiri. Faktanya 

persoalan inilah yang menjadikan guru matematika sangat sulit akan menghadapi 

siswa-siswa yang seperti itu. Kemudian persoalan yang sangat dikeluhkan oleh 

guru matematika terutama pada satuan pendidikan SMK adalah menghadapi 

siswa-siswa yang mempunyai dasar perhitungan yang masih rendah sehingga 

ketika diajarkan materi yang lebih tinggi ternyata masih banyak siswa yang tidak 

fokus, tidak serius, dan tidak sungguh-sungguh dalam menerima penjelasan 

materi dari guru. Faktor-faktor itulah yang sangat dikeluhkan bagi seorang guru 

matematika SMK sehingga hal ini perlu menjadikan acuan dalam menyemangati 

atau memotivasi siswa agar hasil belajar mereka menjadi meningkat (Iswanto, 

2012). 

Pembelajaran matematika SMK dapat dikatakan perlu mendapatkan 

perhatian khusus dari guru pengampunya. Apalagi bagi sekolah yang mempunyai 

intelegensi siswanya rendah, sehingga akan lebih membuat guru matematika harus 

lebih giat dan serius dalam memberikan ulasan pembelajaran kepada siswanya 

agar dapat menyelesaikan atau memecahkan permasalahan matematika dengan 

baik. Adanya inovasi pembelajaran dari guru dipandang sangat perlu dalam 

mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada terutama dalam mengatasi 

kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika (Rusyda dkk, 2013). 
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Kesulitan belajar siswa akan berdampak terhadap prestasi belajar siswa 

karena untuk memperoleh prestasi yang baik dapat diperoleh dari perlakuan 

belajar di sekolah maupun diluar sekolah dan atas ketentuan serta usaha siswa 

dalam belajar. Hal ini juga terjadi dalam belajar matematika oleh karena itu 

memahami kesulitan belajar siswa dalam pelajaran matematika penting bagi guru 

dijadikan masukan untuk memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Secara 

lebih khusus dalam belajar matematika yang baik menurut Rusfendi (2009 : 76) : 

“ Agar anak didik memahami dan mengerti konsep matematika, seyogyanya 

diajarkan dengan urutan konsep murni selanjutnya dengan konsep terapan di 

samping itu harus disesuaikan dengan tingkat-tingkat proses anak didik atau 

peserta didik belajar (dalam Jamal, 2014). 

Pembelajaran matematika akan lebih bermakna dan menarik bagi siswa 

jika guru dapat menghadirkan masalah-masalah kontekstual dan realistik, yaitu 

masalah-masalah yang sudah dikenal dekat dengan kehidupan sehari-hari anak 

didik. Masalah kontekstual dapat digunakan sebagai titik awal pembelajaran 

matematika dalam membantu anak didik mengembangkan pengertian terhadap 

konsep matematika yang dipelajari dan juga bisa digunakan sebagai sumber 

aplikasi matematika. Masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari misalnya 

masalah program linear (Iswanto, 2012). 

Program Linear merupakan salah satu materi yang penting dipahami 

dalam Matematika. Hal ini karena banyak masalah dalam kehidupan sehari-hari 

yang bisa diselesaikan dengan memanfaatkan konsep program linear. Misalnya 

dalam memaksimumkan keuntungan dalam usaha, disini konsep mengenai aturan 

dalam program linear dapat digunakan. 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, kesulitan dalam pembelajaran 

matematika pada materi pokok program linier perlu adanya pemecahan, salah 

satunya dalam menyampaikan materi matematika perlu memperhatikan faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi siswa agar siswa dapat merasa nyaman dalam 

belajar matematika dan hasil belajar siswa dalam bidang matematika baik.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, agar pembahasan 

menjadi lebih terarah pada tujuan yang hendak dicapai, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1. Apa kesulitan-kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika pada 

materi pokok program linier?  

2. Apa yang menyebabkan siswa merasa kesulitan dalam pembelajaran 

matematika pada materi pokok program linier? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan masalah yang diteliti, maka tujuan penelitian adalah untuk : 

1. Mengetahui kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika pada materi 

pokok program linier. 

2. Mengetahui penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika 

pada materi pokok program linier. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Agar peneliti lebih efektif, efesien, terarah, dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Fokus permasalahan dalam 

penelitian ini adalah terfokus pada penelitian kesulitan dalam pembelajaran 

matematika kelas X animasi B di SMK Negeri 03 Batu pada materi pokok 

program linier.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi pengembangan ilmu dalam upaya untuk meminimalkan 

kegagalan atau kesulitan belajar siswa khususnya siswa SMK, sehingga dapat 

meningkatkan mutu pendidikan pada mata pelajaran matematika.  

Secara operasional manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:  

a. Bagi Siswa 

Dengan mengetahui penyebab kesulitan dalam pembelajaran matematika 

pada materi pokok program linier, diharapkan siswa dapat berperan aktif 
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dalam proses belajar mengajar sehingga dapat meningkatkan prestasi belajar 

pada materi lainnya dan pada jenjang berikutnya. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan informasi tentang penyebab 

kesulitan pembelajaran matematika yang dialami siswa dalam memahami 

materi program linier sehingga guru dapat meningkatkan kemampuan 

proses belajar mengajar. 

c. Bagi Lembaga atau Sekolah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan dalam menyusun kebijakan 

dan strategi pengembangan pendidikan dalam usaha meningkatkan prestasi 

belajar siswa. 

  
 


