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2.1 Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika bagi para siswa merupakan pembentukan pola 

pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu 

hubungan diantara pengertian-pengertian itu.  

Dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk 

memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan 

yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek (abstraksi). Siswa diberi pengalaman 

menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 

informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel dalam model-

model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau 

soal-soal uraian matematika lainnya (Inayati, 2012). 

Pembelajaran matematika adalah proses interaksi antara guru dan siswa 

yang melibatkan pengembangan pola berfikir dan mengolah logika pada suatu 

lingkungan belajar yang sengaja diciptakan oleh guru dengan berbagai metode 

agar program belajar matematika tumbuh dan berkembang secara optimal dan 

siswa dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif dan efisien (Rusyanti, 

2014).  

Pembelajaran Matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar 

kepada siswa melalui serangkaian kegiatan yang terencana sehingga siswa 

memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari (Sudiati, 

2014). 

Pembelajaran matematika merupakan suatu proses tidak hanya mendapat 

informasi dari guru tetapi banyak kegiatan maupun tindakan dilakukan terutama 

bila diinginkan hasil belajar yang lebih baik pada diri peserta didik. Belajar pada 

intinya tertumpu pada kegiatan memberi kemungkinan kepada peserta didik agar 

terjadi proses belajar yang efektif atau dapat mencapai hasil yang sesuai tujuan 

(Safarida, 2011). 

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

matematika adalah kegiatan belajar dan mengajar yang mempelajari ilmu 
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matematika dengan tujuan membangun pengetahuan matematika agar bermanfaat 

dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

 

2.2 Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Keberhasilan sebuah pembelajaran tidak hanya di wujudkan dalam sebuah 

hasil prestasi siswa di sekolah, namun pembelajaran yang berhasil adalah 

pembelajaran yang mampu mengembangkan apa yang telah dipelajari disekolah 

dan mengaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran merupakan 

suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar 

hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai 

tujuan tertentu (Markaban, 2008). 

Pembelajaran matematika disekolah diarahkan pada pencapaian standar 

kompetensi dasar oleh siswa. Kegiatan pembelajaran matematika tidak 

berorientasi pada penguasaan materi matematika semata, tetapi materi matematika 

diposisikan sebagai alat dan sarana siswa untuk mencapai kompetensi. Oleh 

karena itu, ruang lingkup mata pelajaran matematika yang dipelajari di sekolah 

disesuaikan dengan kompetensi yang harus dicapai siswa. Namun demikian, 

matematika dipelajari bukan untuk keperluan praktis saja, tetapi juga untuk 

perkembangan matematika itu sendiri. Jika matematika tidak diajarkan di sekolah 

maka sangat mungkin matematika akan punah (Fatimah, 2013). 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

matematika di sekolah memiliki peranan yang sangat penting bagi siswa agar 

mereka memiliki bekal pengetahuan dan untuk pembentukan sikap serta pola 

pikirnya.  

 

2.2.1 Tujuan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Permendiknas No. 22 tentang Standar Isi Mata Pelajaran Matematika 

menyatakan bahwa pelajaran matematika SMK bertujuan agar para siswa SMK 

(Depdikbud, 2006): 

1. memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, efisien, dan 

tepat dalam pemecahan masalah; 
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2. menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau 

menjelaskan gagasan dan pernyataan matematika; 

3. memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan 

solusi yang diperoleh; 

4. mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media 

lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

5. memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari 

matematika, serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah. 

 

2.2.2 Fungsi Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Fungsi matematika adalah sebagai media atau sarana siswa dalam 

mencapai kompetensi. Dengan mempelajari materi matematika diharapkan siswa 

akan dapat menguasai seperangkat kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena 

itu, penguasaan materi matematika bukanlah tujuan akhir dari pembelajaran 

matematika, akan tetapi penguasaan materi matematika hanyalah jalan mencapai 

penguasaan kompetensi. Fungsi lain mata pelajaran matematika adalah sebagai: 

alat, pola pikir, dan ilmu atau pengetahuan. Ketiga fungsi matematika tersebut 

hendaknya dijadikan acuan dalam pembelajaran matematika sekolah. Berikut 

penjelasan mengenai fungsi pembelajaran matematika (Tonga, 2013): 

1. Matematika sebagai suatu alat 

Guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan 

untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk 

memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja atau 

dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran 

matematika di sekolah. 

2. Matematika sebagai Pola Pikir 

Siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk 

memahami atau menyampaikan suatu informasi misalnya melalui persamaan-
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persamaan, atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan 

penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. 

3. Matematika sebagai Ilmu atau Pengetahuan 

Sebagai ilmu pengetahuan, pembelajaran matematika di sekolah harus 

diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan 

bahwa matematika selalu mencari kebenaran, dan bersedia meralat kebenaran 

yang telah diterima, bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan 

penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. 

 

2.3 Kesulitan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

2.3.1 Pengertian Kesulitan Pembelajaran Matematika di Sekolah 

Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses 

belajar yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil 

belajar. Hambatan-hambatan ini mungkin disadari dan mungkin tidak disadari 

oleh orang yang mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis atau 

fisiologis dalam keseluruhan proses belajarnya (Alfani’ma, 2011).  

Kesulitan belajar  adalah suatu kondisi dimana kompetensi atau prestasi 

yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Kondisi 

yang demikian umumnya disebabkan oleh faktor biologis atau fisiologis, terutama 

berkenaan dengan kelainan fungsi otak yang lazim disebut sebagai kesulitan 

dalam belajar spesifik, serta faktor psikologis yaitu kesulitan belajar yang 

berkenaan dengan rendahnya motivasi dan minat belajar (Hariyanto, 2011). 

Menurut Lerner ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar 

matematika, yaitu (1) adanya gangguan dalam hubungan keruangan, (2) 

abnormalitas persepsi visual, (3) asosiasi visual-motor, (4) perseverasi, (5) 

kesuliatan mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan penghayatan tubuh, (7) 

kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan (8) performance IQ jauh lebih rendah 

daripada sekor verbal IQ (Abdurrachman, 2010). 
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Berikut ini akan diuraikan oleh Subini  masing-masing kelompok kesulitan 

dalam belajar matematika (Fitriana, 2015): 

a. Mengelompokkan (classification)  

Classification merupakan kemampuan anak dalam mengelompokkan suatu 

benda berdasarkan sesuatu, misalnya ukuran, jenis, warna, bentuk dan 

sebagainya. 

b. Membandingkan (comparation)  

Comparation adalah kemampuan untuk membandingkan dua buah benda 

berdasarkan ukuran ataupun jumlahnya.  

c. Mengurutkan (seriation)  

Seriation adalah kemampuan membandingkan ukuran atau kuantitas lebih 

dari dua buah benda.  

d. Menyimbolkan (symbolization)  

Symbolization adalah kemampuan membuat simbol atas kuantitas. 

e. Konservasi  

Konservasi merupakan kemampuan memahami, mengingat, dan 

menggunakan suatu kaidah yang sama dalam proses (operasi) yang 

memiliki kesamaan. 

Berdasarkan beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kesulitan 

belajar merupakan suatu kondisi di mana siswa tidak dapat belajar akibat adanya 

gangguan-gangguan  sehingga berpengaruh terhadap kurangnya pemahaman 

siswa baik yang berasal dari dalam ataupun dari luar diri siswa itu sendiri 

sehingga tidak dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. 

 

2.3.2 Faktor Penyebab Kesulitan Pembelajaran Matematika 

Menurut Subini faktor penyebab kesulitan belajar pada siswa dibedakan 

menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal (Fitriana, 2011).  

a. Faktor Internal  

Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. 

Faktor ini merupakan faktor utama yang mempengaruhi kesulitan pada anak. 

Faktor internal dibagi menjadi dua, yaitu:  
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1. Faktor jasmaniah yang meliputi kesehatan  

Dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar pada siswa seperti 

kondisi siswa yang sedang sakit, adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan 

sebagainya. 

2. Faktor psikologi yang meliputi: 

a) Kebiasaan Belajar 

Cara-cara belajar yang paling sering dilakukan oleh siswa dan cara atau 

kebiasaan belajar dapat terbentuk dari aktifitas belajar, baik secara 

sengaja ataupun tidak sengaja. 

b) Intelegensi 

suatu kemampuan mental atau pun rohani yang melibatkan proses 

berpikir secara rasional untuk meyesuaikan diri kepada situasi yang baru. 

c) Motivasi Belajar 

kecenderungan siswa  dalam  melakukan  segala  kegiatan  belajar  yang 

didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik 

mungkin. 

d) Kecakapan Belajar 

 

b. Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan di 

sekitar siswa.  Faktor eksternal meliputi tiga hal antara lain: 

1. Faktor keluarga  

Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada 

kehidupan anak sebelum kondisi di sekitar anak (masyarakat dan sekolah). Pada 

lingkungan keluarga yang mempengaruhi tingkat kecerdasan atau hasil belajar 

pada anak yaitu cara mendidik anak, relasi antar anggota keluarga, suasana rumah, 

keadaan ekonomi keluarga, pengertian orang tua, latar belakang kebudayaan. 

2. Faktor sekolah  

 Sekolah merupakan tempat belajar anak setelah keluarga dan masyarakat 

sekitar. Faktor lingkungan sekolah yang dapat mempengaruhi kesulitan belajar 

pada anak yaitu, guru, metode mengajar, instrumen atau fasilitas, kurikulum 
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sekolah, relasi guru dengan anak, relasi antar anak, disiplin sekolah, pelajaran dan 

waktu, standar pelajaran, kebijakan penilaian, keadaan gedung, tugas rumah. 

3. Faktor masyarakat  

Selain dalam keluarga dan sekolah, anak juga berinteraksi dengan 

lingkungan masyarakat. Peran masyarakat sangat mempengaruhi individu dalam 

belajar. Setiap pola masyarakat yang mungkin menyimpang dengan cara belajar di 

sekolah akan cepat sekali menyerap ke diri individu, karena ilmu yang didapat 

dari pengalamannya bergaul dengan masyarakat akan lebih mudah diserap oleh 

individu daripada pengalaman belajarnya di sekolah. Jadi peran masyarakat akan 

dapat merubah tingkah laku individu dalam proses belajar. 

Adapun  Tips sederhana bagi guru dalam mengatasi kesulitan siswa dalam 

mempelajari matematika SMK, antara lain (Iswanto, 2013): 

1. Berikan model pembelajaran yang dapat memberikan motivasi belajar 

kepada siswa, seperti bentuk kompetisi nilai, pemberian penghargaan 

kepada siswa yang juara, bentuk kooperatif, dan sebagainya. 

2. Buatlah metode yang menyenangkan sehingga siswa tidak merasa jenuh 

dalam mengikuti pembelajaran, seperti metode diskusi kelompok, 

pemberian tugas, drill, dan sebagainya. 

3. Perlu adanya media pembelajaran yang dapat mendukung siswa dalam 

memahami materi matematika, seperti multimedia pembelajaran interaktif, 

media alat peraga,media LKS, dan sebagainya. 

4. Terus memberikan motivasi kepada siswa agar lebih semangat belajar 

dalam bentuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan 

dengan materi yang sedang disampaikan. 

5. Menyuruh siswa agar selalu belajar di rumah dan mengerjakan soal-soal 

yang ada di modul sehingga materi akan lebih dikuasi oleh siswa. 

 

2.4 Kesulitan Siswa dalam Pembelajaran Program Linier 

 Program linier merupakan bagian dari matematika yang aplikasinya sangat 

banyak digunakan dalam kehidupan nyata. Sehingga siswa perlu betul mengetahui 

konsep-konsep dari program linier itu sendiri dan bagaimana pemecahannya jika 

mereka dihadapkan pada masalah yang berkaitan dengan program linier. Namun, 
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pada kenyataannya siswa menghadapi beberapa kendala atau masalah baik dari 

segi konsep maupun prosedur pemecahannya (Abidin, 2012). 

 

2.5 Materi Program Linier 

Kompetensi Inti :   

KI 1: Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. 

KI 2: Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, 

peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan pro-aktif 

dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan 

dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 

menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. 

KI 3: Memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, 

konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan 

kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena 

dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang 

spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. 

KI 4: Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak 

terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, 

bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metoda sesuai 

kaidah keilmuan. 

Kompetensi dasar : 

3.1 Mendeskripsikan konsep sistem persamaan dan pertidaksamaan linier dua 

variabel dan menerapkannya dalam  pemecahan masalah program linear. 

 Program linier ini sering dipergunakan dalam ilmu ekonomi untuk 

memodelkan masalah-masalah produksi untuk memperoleh laba yang maksimum 

atau meminimumkan biaya yang dikeluarkan. Masalah-masalah yang berkaitan 

dengan program linier banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari sehingga 

kita memerlukan pengetahuan yang cukup di dalamnya. 
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 Adapun beberapa istilah-istilah dalam program linier : 

1. Model Matematika 

Merupakan penyajian dari bahasa sehari-hari menjadi bahasa (bentuk-

bentuk) matematika yang lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. 

2. Fungsi Tujuan 

Sebuah fungsi linier dengan 2 variabel x dan y yang merupakan tujuan dari 

masalah program linier. Model matematikanya z = ax + by, di mana  

dan  sedangkan a, b dikenal sebagai koefisien yang mempengaruhi 

fungsi tujuan. 

3. Konstrain 

Faktor kondisi yang harus dipenuhi oleh sebuah masalah program linier 

agar fungsi dan tujuan dapat mencapai nilai optimum yang diharapkan. 

Model matematikanya : 

px + qy ≤  r, atau px + qy ≥ r 

Dimana  dan ; p, q, r real 

4. Daerah Feasibel 

Daerah yang memenuhi semua pensyaratan yang diberikan pada sebuah 

masalah program linier. 

5. Titik Optimum 

Titik (x,y) pada daerah feasibel yang membuat fungsi tujuan z = ax + by 

mencapai nilai optimum. 

6. Titik Minimum 

Titik (x,y) pada daerah feasibel yang membuat fungsi tujuan z = ax + by 

mencapai nilai minimum. 
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2.6 Hasil Penelitian yang Relevan 

Sebagai bahan informasi dan untuk menghindari terjadinya pengulangan 

hasil temuan yang membahas permasalahan yang sama, maka peneliti 

mencantumkan beberapa kajian dari penelitian terdahulu yang relevan. Adapun 

bentuk tulisannya sebagai berikut: 

1. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fakhrul Jamal, 

S. Pd. Dosen Pendidikan Matematika STKIP Bina Bangsa Meulaboh dalam 

jurnalnya yang berjudul “Analisis Kesulitan Belajar Siswa Dalam Mata 

Pelajaran Matematika Pada Materi Peluang Kelas XI IPA SMA 

Muhammadiyah Meulaboh” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

kesulitan-kesulitan siswa kelas XI IPA SMA Muhamadiyah Meulaboh 

dalam mempelajari mata pelajaran matematika pada materi peluang. Jenis 

dan pendekatan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah dengan tes, observasi dan angket, sedangkan untuk 

pengolahan data menggunakan rumus pesentase P = f/n x 100 %. Dari hasil 

penelitian didapat kesimpulan bahwa kesulitan siswa kelas XI IPA dalam 

materi peluang adalah kurangnya pemahaman siswa dalam memahami 

konsep peluang, sering salah menggunakan rumus dalam menyelesaikan 

soal, juga kebiasaan guru dalam belajar matematika hanya dengan cara 

mencatat saja di papan tulis, kemudian siswa kurang keinginannya dalam 

menyelesaikan contoh soal yang diberikan oleh guru. Sehingga bisa diambil 

kesimpulan bahwa hipotesisnya terbukti benar bahwa adanya kesulitan 

belajar dalam pelajaran matematika pada materi peluang siswa kelas XI IPA 

SMA Muhammadiyah Meulaboh. 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa 

terdapat kesulitan dari siswa yaitu kurangnya pemahaman siswa terhadap materi 

peluang dan dari guru yaitu kebiasaan dalam belajar hanya mencatat di depan 

kelas. Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui secara umum 

kesulitan dan penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMK 

Negeri 03 Batu.  

 




