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ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR 

MATEMATIKA MATERI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN 

PADA SISWA KELAS 2 SD NEGERI 03 MAKAMHAJI SUKOHARJO 

Abstrak 

Matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga perlu dikuasai dengan baik, namun sebagian besar siswa 

menganggap matematika pelajaran yang sulit, khususnya siswa kelas II SD Negeri 

Makamhaji 03 Sukoharjo. Persepsi bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

diperkuat dengan hasil belajar matematika yang masih rendah. Permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini yaitu 1) Apa kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran matematika materi penjumlahan dan pengurangan ; 2) Mengapa 

siswa mengalami kesulitan belajar matematika materi penjumlahan dan 

pengurangan?; 3) Bagaimana solusi yang dapat mengatasi kesulitan belajar 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan? Penelitian ini bertujuan untuk 

mendiskripsikan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, faktor penyebab 

kesulitan belajar matematika, dan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar 

matematika. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan 2 siswa yang 

terindikasi kesulitan belajar matematika. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data 

dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

 

Kata kunci: Kesulitan Belajar, Matematika, Penjumlahan dan Pengurangan, Teori 

Belajar. 

Abstract 

Mathematics is a means to solve problems in daily life so it needs to be mastered 

well, but most students consider mathematics to be a difficult subject, especially 

grade II students of SD NegeriMakamhaji 03 Sukoharjo. The perception that 

mathematics is a difficult subject is reinforced by the low learning outcomes of 

mathematics. The problems discussed in this study are 1) What are the difficulties 

of students learning mathematics ?; 2) Why do students have difficulty learning 

mathematics ?; 3) What is the solution that can overcome the difficulties of learning 

mathematics? This study aims to describe the types of learning difficulties 

experienced by students, the factors causing mathematical learning difficulties, and 

efforts to overcome mathematical learning difficulties. This research is a qualitative 

study with 2 students indicated learning difficulties in mathematics. The techniques 

used to collect data are observation, interviews, and documentation. Data analysis 

was performed by data reduction, data presentation, drawing conclusions.  

 

Keywords: Learning Difficulties, Mathematics, Addition and Subtraction, Learning 

Theory. 
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1. Pendahuluan 

Dalam kehidupan sehari-hari tidak akan  terlepas dari permasalahan matematika, 

untuk itu setiap orang perlu menguasai matematika dengan baik agar dapat 

memecahkan permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari (Setyono, 

2007:12). Matematika diberikan untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis kritis dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kemampuan yang diberikan melalui pelajaran matematika 

sebagaimana yang tercantum dalam fungsi pendidikan nasional yang berdasarkan 

Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupanbangsa. 

Matematika juga mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan 

memajukan daya pikir manusia seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 

22 tahun 2006 tentang standar isi satuan pendidikan dasar dan menengah yaitu 

peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa, dan olahraga agar 

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Belajar merupakan suatu 

aktivitas atau suatu proses untuk memperoleh pengetahuan, meningkatkan 

ketrampilan, memperbaiki perilaku, sikap, dan mengokohkan kepribadian. Dalam 

konteks menjadi tahu atau proses memperoleh pengetahuan menurut pemahaman 

sains konvensional, kontak manusia dengan alam di istilahkan dengan pengalaman 

(experiment). Dan belajar juga merupakan kegiatan yang dilakukan secara sadar, 

sengaja, teratur, terencana guna mengubah dan mengembangkan kualitas manusia 

di dalam suatu sekolah. Melalui sekolah, siswa dapat belajar berbagai macam hal 

baik dari segi ilmu pengetahuan maupun ilmu ketrampilan. Dalam proses belajar 

mengajar guru senantiasa mengharapkan agar anak didiknya dapat mencapai hasil 

belajar yang sebaik-baiknya. Dalam kenyataannya banyak siswa yang 

menunjukkan tidak dapat mencapai hasil belajar sebagaimana yang diharapkan. 

Beberapa siswa masih menunjukkan nilai-nilai yang rendah meskipun telah 

diusahakan dengan sebaik-baiknya oleh guru. Dengan kata lain, mengalami 

kesulitan belajar. 
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Setiap anak atau siswa memiliki sesuatu yang membedakannya dengan orang 

lain, dan setiap orang mempunyai karakter sendiri-sendiri. Setiap siswa mempunyai 

perbedaan, baik dari aspek fisik, emosional, intelektual, sosial, lingkungan dan 

tingkat ekonomi yang berbeda-beda. 

Dalam proses pembelajaran matematika yang masih rendah disebabkan 

karena berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran 

matematika yaitu anggapan dari sebagian besar siswa bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit dan membosankan, sehingga banyak siswa yang kurang 

menyukai pelajaran matematika bahkan menjadikan matematika sebagai momok 

yang harus dihindari. Padahal siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika 

menyebabkan kecemasan yang membuat kesulitan dalam memahami materi yang 

disampaikan dan berdampak pada rendahnya prestasi belajar matematika. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Slameto (2010:185) bahwa siswa dengan tingkat 

kecemasan yang tinggi tidak berprestasi sebaik siswa dengan tingkat kecemasan 

yang rendah. 

Hal ini dapat menjadi faktor penyebab sulitnya siswa dalam belajar. Masing-

masing faktor saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri dalam mempengaruhi 

prestasi belajar. Prestasi belajar merupakan pola ukur yang mudah dikontrol untuk 

menentukan berhasil atau tidaknya proses pembelajaran.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada masalah yang dihadapi oleh siswa 

dalam belajarnya. Setiap siswa pernah mengalami kesulitan belajar meskipun 

dalam tingkat yang berbeda-beda. Keadaan seperti diatas sering dialami oleh 

lembaga pendidikan diberbagai jenjang. Kondisi yang sama juga dialami oleh siswa 

kelas II SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo. Terlihat masih banyak dari siswa yang 

memperoleh prestasi belajar dibawah rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa adanya 

kesulitan belajar siswa yang mempengaruhi prestasi belajar. Dalam hal ini harus 

ada penanganan terhadap kesulitan belajar yang dialami siswa. Yakni dengan 

mendiaknosis dan mencari solusi dari kesulitan belajar yang dialami siswa. 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih lokasi penelitian di SD Negeri 03 

Makamhaji Sukoharjo. Karena peneliti menemukan salah satu siswa yang memiliki 

masalah kesulitan belajar. Dampak dari masalah tersebut adalah ada salah satu 
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siswa yang masih kesulitan belajar dalam belajar matematika. Dari sinilah peneliti 

mencoba meneliti faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar siswa 

dalam belajar matematika di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo.  

Solusi yang dapat mengatasi faktor penyebab kesulitan belajar matematika 

materi penjumlahan dan pengurangan adalah diharapkan guru dalam proses 

mengajar. Dalam kegiatan belajar ini guru harus berperan sebagai pembimbing 

yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar terjadi proses 

interaksi yang kondusif. Dengan demikian cara mengajar guru harus efektif, baik 

dalam menggunakan model, teknik, ataupun metode dalam mengajar  proses belajar 

mengajar dan disesuaikan dengan konsep yang diajarkan. 

Dalam hal ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan belajar matematika di 

kelas II, sehingga kesulitan tersebut tidak berlanjut di kelas III dan kelas IV. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui permasalahan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan judul 

ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA 

MATERI PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN PADA SISWA KELAS II 

SD NEGERI 03 MAKAMHAJI  SUKOHARJO. 

 

2. Metode  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif yaitu dengan jenis penelitian 

deskriptif, artinya peneliti mencoba mencari tahu mengenahi analisis faktor 

penyebab kesulitan belajar matematika materi penjumalahan dan pengurangan. 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo dan penelitian 

ini dilakukan di bulan September 2019  sampai Januari 2020. Teknik analisis data 

model interaktif yang terdiri dari reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan 

(Agus Alim dan Ali Furqon 2015: 22-23).Keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi teknik dengan mengecek data yang diperoleh dengan teknik yang 

berbeda dan teknik sumber yang digunakan dalam penelitian ini antara lain guru 

dan siswa di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo. Data yang diperoleh disini adalah 

kualitatif. Sumber data yaitu kata-kata dan tindakan yang dikumpulkan peneliti 

dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terdiri dari guru dan siswa. 
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Data tambahan dalam penelitian ini berupa dokumentasi program sekolah dan 

kegiatan sekolah. Kehadiran peneliti disini adalah sebagai instrument kunci yang 

bertugas untuk melakukan fokus penelitian, memilih narasumber sebagai data, dan 

membuat kesimpulan dari temuannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

3. Hasil Dan Pembahasan  

3.1 Kesulitan Yang Dialami Siswa Dalam Belajar Matematika Dalam Materi 

Penjumlahan Dan Pengurangan Siswa Kelas II Di SD Negeri 03 Makamhaji 

Sukoharjo. 

Hasil temuan di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo kesulitan yang dialami siswa 

dalam belajar matematika yaitu kesulitan dalam keterampilan menghitung. Kesulitan 

siswa pada materi penjumlahan dan pengurangan dapat dibuktikan dari nilai harian 

siswa dan juga nilai-nilai UTS atau nilai UAS yang masih dibawah rata-rata menurut 

keterangan dari guru kelas, nilai ulangan harian pada daftar nilai sudah dalam 

perbaikan, namun masih ada siswa yang belum tuntas.  

Kesulitan fakta yang dialami siswa terjadi karena belum sepenuhnya siswa memahami 

kalimat matematika dan kurang memperhatikan penjelasan guru. Kesulitan konsep 

juga dirasakan siswa karena kurangnya pemehaman dan latihan soal. Ketika siswa 

diberi soal latihan atau pekerjaan rumah siswa juga mengerjakan tetapi belum sampai 

selesai siswa sudah merasa susah.  

Untuk meningkatkan kemampuan menghitung siswa dapat dilakukan dengan 

memeperbanyak latihan, hal tersebut sesuai dengan teori Koneksionisme yang 

dicetuskan oleh Thorndike tahun1949, salah satu hokum belajar menurut 

Throdike adalah hukum latihan yang mengimplikasikan bahwa semakin banyak 

berlatih maka seorang pembelajar akan semakin kuat, sebaliknya jika tidak 

dilatih maka ia akan semakin lemah (Rifa’I dan Anni, 2012). Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan kemampuan menghitung maka siswa harus sering dilatih 

seperti melalui kegiatan mencongak. 

3.2 Faktor Penyebab Kesulitan Yang Dialami Siswa Dalam Belajar Matematika 

Materi Penjumlahan Dan Pengurangan Siswa Kelas II Di SD Negeri 03 

Makamhaji Sukoharjo. 
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Hasil temuan di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo dalam faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar matematika terdiri dari  

1) faktor intern (dalam diri siswa)  

a. Sikap  

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Sikap positif terhadap suatu mata pelajaran adalah awal yang baik untuk 

proses pembelajaran. Sebaliknya sikap negatif terhadap mata pelajaran 

akan berpotensi menimbulkan kesulitan belajar atau membuat hasil 

belajar yang kurang maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

siswa, peneliti menemukan bahwa sikap siswa tehadap pelajaran 

matematika secara kesaluruhan beragam, ada yang menyenangi 

pelajaran matematika dan ada yang tidak menyukai pelajaran 

matematika. Salah satu siswa yang tidak menyukai pelajaran 

matematika adalah Ridwan. Bagi Ridwan matematika pelajaran yang 

sulit sehingga Ridwan tidak menyukai pelajaran matematika. 

b. Motivasi  

Motivasi yang kuat diperlukan agar siswa dapat mencapai kesuksesan. 

Pemberian motivasi oleh guru menjadi hal yang penting agar siswa 

terdorong untuk belajar dengan baik. Selain motivasi oleh guru, 

motivasi siswa juga dipengaruhi oleh pemberian dukungan dari orang 

tua. Siswa yang mendapatkan perhatian dan dukungan dari orang tua 

akan mempunyai motivasi yang kuat.  

2)  faktor ekstern (dalam luar siswa). Penelitian yang manguatkan Syah 

(2009:184)  faktor yang berpengaruh terhadap siswa terdiri dari faktor 

pribadi siswa (perilaku, motivasi, dan sikap), dan dan faktor dari luar pribadi 

siswa (cara mengajar, penggunaan media pembelajaran, lingkungan 

sekolah, dan lingkungan keluarga). 

3.3 Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

Materi Penjumlahan Dan Pengurangan Siswa Kelas II SD Negeri 03 Makamhaji 

Sukoharjo. 



 

7 
 

Hasil temuan di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo dalam upaya mengatasi 

kesulitan belajar matematika kelas II SD Negeri 03 Makamhaji Kartasura 

dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan pada subjek 

penelitian. Dalam hal ini peneliti menggambarkan upaya yang telah dilakukan 

serta memberikan saran untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. 

Kesulitan belajar yang dialami siswa adalah kesulitan dalam ketrampilan 

menghitung.  

Mengatasi kesulitan belajar tidak terlepas dari faktor penyebab kesulitan, untuk 

itu perlu dilihat penyebab kesulitan yang melatarbelakangi kesulitan yang 

dialami siswa. Berikut adalah upaya-upaya yang peneliti temuan untuk 

mengatasi kesulitan belajar matematika. 

1)  Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Dari Guru  

Guru kelas II SD Negeri 03 Makamhaji Kartasura telah berupaya mengatasi 

kesulitan belajar matematika yang dialami siswanya, upaya untuk upaya yang 

dilakukan guru mengurangi kesulitan dalam ketrampilam berhitung dilakukan 

dengan memberikan tugas tambahan dengan tujuan siswa agar lebih banyak 

latihan. Selain itu guru  juga meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran 

tambahan bagi siswa yang belum menguasai materi. 

2)  Upaya Mengatasi Dari Siswa 

Perbaikan yang dilakukan guru saja tidak cukup untuk mengatasi kesulitan 

siswa. Untuk itu perlu adanya  upaya dari dalam diri siswa untuk mengatasi 

kesulitan belajar matematika yang mereka alami. Berdasarkan hasil wawancara 

yang dilakukan siswa untuk mengatasi kesulitan belajar matematika yaitu 

dengan mengikuti tambahan pelajaran matematika diluar jam pelajaran. 

 

4. Penutup  

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa analisis faktor kesulitan belajar 

matematika materi penjumlahan dan pengurangan dapat disimpulkan sebagai 

berikut: 1) Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa terdiri dari kesulitan 

materi penghitungan dan kesulitan dalam memecahkan masalah; 2) faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar matematika  terdiri dari dua faktor yaitu faktor 
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internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam siswa yang 

bersifat kogniktif (intelektual siswa), bersifat efektif (ranah rasa), dan bersifat 

psikomotorik (ranah karsa). Dan faktor eksternal yaitu meliputi kurangnya variasi 

mengajar guru, penggunaan media belajar yang belum maksimal, sarana prasarana 

di sekolah, dan lingkungan keluarga; 3) upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi kesulitan belajar matematika berdasarkan kesulitan yang dialami dan 

faktor yang melatarbelakangi antara lain yaitu mengajarkan matematika dengan 

cara menyenangkan, menggunakan media atau alat peraga yang konkret, serta 

memperbanyak latihan soal, dan menjalin kerja sama dengan orang tua.  
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