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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Kehidupan sehari-hari tidak 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 bekerja sama. 

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 kehidupan bangsa. 

Matematika juga mempunyai peranan penting dalam berbagai displin 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 olahhati, olahpikir, olahrasa, dan olahraga agar 

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global.Belajar merupakansuatu 

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

sengaja, teratur, dan terencana guna mengubah dan mengembangkan kualitas 

manusia didalam suatu sekolah.Melalui sekolah, siswa dapat belajar berbagai 

macam hal baik 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 sebagai mana yang 

diharapkan.Beberapa siswa masih menunjukkan nilai-nilai yang rendah meskipun 

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

kesulitan belajar. 

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. 

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  
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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 roses pembelajaran. 

Kenyataan ini menunjukkan bahwa ada masalah yang dihapi 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. Terlihat masih banyak dari siswa yang memperoleh 

prestasi belajar dibawah rata-rata.Ini menunjukkan adanya kesulitan belajar siswa 

yang mempengaruhi prestasi belajar. Untuk itu 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. Karena peneliti menemukan salah satu siswa yang memiliki masalah 

kesulitan belajar. Dampak dari masalah tersebut adalah ada salah satu siswa yang 

masih kesulitan belajar dalam belajar matematika. Dari sinilah peneliti mencoba 

meneliti factor-faktor apa saja yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam 

belajar matematika di SD Negeri 03 Makamhaji. 

Solusi yang dapat mengatasi faktor penyebab kesulitan belajar matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan adalah diharapkan guru yang mengajar Dalam 

kegiatan belajar guru berperan sebagai pembimbing yang harus berusaha 
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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 dalam proses belajar 

mengajar dan disesuaikan dengan konsep yang diajarkan. 

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. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Peneliti akan meneliti tentang analisis faktor kesulitan belajar matematika materi 

penjumlahan dan pengurangan pada siswa kelas II sehingga diperoleh rumusan 

masalah adalah : 

1. Apa kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika dengan 

materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 SD Negeri Makamhaji? 

2. Mengapa siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran matematika dengan 

materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 SD Negeri Makamhaji? 

3. Bagaiman solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kesulitan dalam 

pembelajaran matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 

SD Negeri Makamhaji 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam belajar matematika 

dengan materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 SD Negeri Makamhaji. 
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2. Untuk mengetahui penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam belajar 

matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 SD Negeri 

Makamhaji. 

3. Mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

matematika dengan materi penjumlahan dan pengurangan kelas 2 SD Negeri 

Makamhaji. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

a.  Bagi akademis/institusi pendidikan, hasil peneliti ini menjadi bahan informasi 

tentang penyebab kesulitan belajar matematika dalam materi penjumlahan dan 

pengurangan pada peserta didik kelas II di SD Negeri 03 Makamhaji 

Sukoharjo. 

b. Bagi peneliti, hasil peneliti ini dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti 

selanjutnya. 

2.aManfaat praktis 

a. Bagi orang tua, hasil peneliti ini dapat menjadi bahan informasi bagi orang 

tua peserta didik di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo tentang penyebab 

kesulitan belajar matematika pada materi penjumlahan dan pengurangan. 

b. Bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini menjadi bahan informasi tentang 

penyebab kesulitan belajar matematika pada materi penjumlahan dan 

pengurangan peserta didik kelas II di SD Negeri 03 Makamhaji Sukoharjo.


