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BAB I 

PEDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan pengetahuan pada jaman sekarang ini 

tidak terlepas dari peran penting pendidikan.Dalam kehidupan sehari-hari 

seseorang akan bermartabat ditengah-tengah masyarakat apabila memahami 

tata cara dalam meletakkan sendi-sendi pendidikan baik dari kalangan anak-

anak, remaja, dewasa bahkan hingga kepada orang tua. Kesadaran seseorang 

mengenai pendidikan mempengaruhi pola pemikiran seseorang dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan maupun dalam mengambil suatu tindakan. 

Manusia yang memiliki pendidikan dan ketrampilan yang berkualitas 

akan mampu melakukan transformasi sikap sesuai dengan disiplin ilmu yang 

dimiliki. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang baik dan cukup 

memadai akan lebih tenang dalam menyikapi masalah-masalah sehingga akan 

menghasilkan keputusan-keputusan yang baik pula, bahkan akan berdampak 

pada perkembangan teknologi dan pengetahuan pada diri sendiri ataupun 

pada masyarakat luas pada umumnya. 

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi 

seperti saat ini mengharuskan seseorang untuk lebih proaktif dalam 

menyelami kiat-kiat pendidikan, baik pendidikan secara formal maupun 

nonformal. Hal ini seperti yang diharapkan oleh pemerintah melalui program 

pendidikan mengingat betapa pentingnya pendidikan dalam kehidupan sehari-

hari. Pendidikan di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara yang maju 

lainnya masih tertinggal. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang 

mempengaruhi keterpurukan pendidikan di negara ini. Penyebab itu adalah 

banyaknya mata pelajaran yang ada disekolah formal dan kesulitan siswa 

dalam belajar yang tidak segera diatasi. Salah satu mata pelajaran yang 

kadang menjadi beban adalah Matematika. 

Penerapan sistem pembelajaran haruslah mengacu pada minat dan bakat 

seseorang, sehingga apabila seseorang telah mengetahui akan kekuatan minat 
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dan bakatnya maka proses belajar akan dirasakan lebih nyaman. Mengapa 

anak-anak sekarang cenderung menghindar pada pelajaran ilmu pasti? 

Terutama pada mata pelajaran matematika? Metode pembelajarannya 

terkadang kurang berkenan sehingga mereka tidak ada minat untuk 

mempelajari dan ini akan berdampak pada pemikiran anak bahwa matematika 

adalah pelajaran yang sulit. 

Matematika merupakan  mata pelajaran yang selalu ada dalam 

setiapjenjang pendidikan. Mulai dari TK (Taman Kanak-kanak) sampai 

dengan tingkat perguruan tinggi yang tidak tertelepas dari matematika. Hal 

ini menunjukkan bahwa ilmu matematika sangat penting, karena 

keberadaanya sangat dekat dengan kehidupan manusia, dibuktikan dengan 

adanya kegiatan manusia yang tidak terlepas dari matematika, dengan 

pengertian bahwa pembelajaran matematika tidak hanya identik dengan 

menghitung sajaakan tetapi juga mempelajari mengenai cabang-cabang ilmu 

matematika lainnya seperti geometri, aljabar, dan terapan-terapan analisis 

matematika dalam memecahkan suatu permasalahan, dan sebagainya. 

Pembelajaran matematika dikalangan murid tingkat Sekolah Menengah 

Tingkat Pertama (SMP) tentunya sudah tidak asing lagi, akan tetapi dalam 

kenyataanya tidak sedikit siswa yang mengeluhkan dalam mengikuti 

pelajaran matematika tersebut, mereka berpandangan bahwa matematika 

adalah suatu pelajaran yang sulit. Abdurrahman (2012: 7) kesulitan belajar 

akademik dapat diketahui oleh guru atau orang tua ketika anak gagal 

menampilkan salah satu atau beberapa kemampuan akademik. 

Kesulitan anak pada dasarnya sangatlah beralasan, yang bermula dari 

rasa ketidakminatan dan ketidakbakatan, mereka menghukum dirinya sendiri 

dengan keputusan sepihak bahwa matematika sulit adanya. Namun apabila 

dikaji lebih jauh dan mendalam setiap harinya, tanpa disadari kitaselalu 

melakukan kegiatan yang berhubungan dengan matematika. Kecenderungan 

keputusan bahwa matematika sulit adalah tingkat permasalahan yang 

dihadapinya tidak semudah dengan apa yang diharapkan sehingga sampai 

detik inipun masih saja ada seseorang atau siswa mengeluhkan bahwa 
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matematika merupakan pembelajaran yang susah untuk ditaklukan. Namun 

dengan memotivasi minat dan bakat pada diri sendiri maka matematika dapat 

ditaklukkan. 

Minat dan bakat anak juga berpengaruh dalam menghadapi kesulitan 

pelajaran matematika. Faktor-faktor yang dapat menimbulkan kesulitan siswa 

dalam belajar matematika tentunya dipengaruhi beberapa hal diantaranya bisa 

dikarenakan motivasi siswa, pemahaman siswa mengenai materi, kesulitan 

dalam memahami bahasa matematis, dan lainnya.Dengan demikian kesulitan-

kesulitan yang timbul harus segera diatasi sebaliknya apabila kesulitan-

kesulitan siswa dalam belajar matematika tidak segera diatasi tentu dapat 

mempengaruhi motivasi anak dalam belajar dan hal ini akan berpengaruh 

besar pada prestasi akademi dan emosional psikologi pada diri anak itu 

sendiri dan akhirnya anak akan minder. 

Berdasarkan observasi awal yang telah dilakukan pada pembelajaran 

matematika di SMP Al-Islam Kartasura kelas VIID khususnya pada mata 

pelajaran matematika dengan pokok bahasan aljabar, hasilnya menunjukkan 

bahwa sebagian besar siswa masih kesulitan dalam memahami soal operasi 

hitung dalam aljabar. Contohnya siswa masih sering mengalami kesulitan 

dalam memahami konsep bentuk aljabar dan melakukan kesulitan dalam 

penghitungan. Kesulitan siswa dalam memecahkan operasi bentuk aljabar 

tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal 

maupun eksternal. Hartini (2008: 84) Faktor internal meliputi faktor fisik dan 

rohani. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan,  

faktor lingkungan sekolah, dan faktor media masa.   

Pentingnya melakukan evaluasi untuk mengatasi kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal khususnya dalam operasi bentuk aljabar, dengan adanya 

evaluasi terhadap kesulitan siswa seorang guru dapat mengetahui bagian 

manakah kesulitan yang dialami siswa. Evaluasi yang melibatkan keaktifan 

dan kreativitas siswa mampu meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh 

siswa. Perlunya penugasan terhadap materi operasi hitung bentuk aljabar 

dapat mengoptimalkan pemahaman siswa dalam pembelajaran tersebut. 
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Jika kesulitan dalam menyelesaikan soal tersebut tidak segera diatasi 

akan berpengaruh pada hasil belajar matematika siswa dan materi berikutnya, 

maka peran guru sangat diperlukan untuk memberikan penguatan mengenai 

materi maupun evaluasi diakhir pembelajaran. Oleh karena itu hal tersebut 

menggerakkan peneliti untuk meneliti jenis-jenis kesulitan apa sajakah yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar serta faktor-

faktor penyebab yang mempengaruhinya. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesulitan siswa mentransfer pengetahuan dalam 

menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar pada kelas VIID SMP Al-

Islam Kartasura? 

2. Bagaimana kesulitan siswa terhadap pemahaman bahasa matematika 

dalam menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar pada kelas VIID SMP 

Al Islam Kartasura? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam menghitung soal operasi bentuk aljabar 

pada kelas VIID SMP Al Islam Kartasura?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendiskripsikan kesulitan siswa dalam mentransfer pengetahuan pada 

menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar kelas VIID SMP Al-Islam 

Kartasura. 

2. Mendiskripsikan kesulitan siswa dalam pemahaman bahasa matematika 

pada menyelesaikan soal operasi bentuk aljabar kelas VIID SMP Al-

Islam Kartasura. 

3. Mendiskripsikan kesulitan siswa dalam menghitung pada menyelesaikan 

soal operasi bentuk aljabar kelas VIID SMP Al-Islam Kartasura. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan minat 

dan bakat serta meningkatkan kualitas belajar siswa dengan 

meminimalisir kesulitan-kesulitan yang dialami para siswa dalam 

menyelesaikan operasi bentuk aljabar. 

2. Bagi Guru 

Diharapkan dapat mengoptimalkan proses belajar mengajar dan sebagai 

solusi untuk mengatasi kesulitan siswa terutama dalam menyelesaikan 

soal operasi bentuk aljabar. Guru dapat lebih menerapkan berbagai 

strategi pembelajaran yang mengesankan bagi siswa agar mudah bosan 

dan selalu memberikan evaluasi terhadap siswa. 

3. Bagi Sekolah SMP Al-Islam Kartasura 

Menambah informasi mengenai faktor-faktor penyebab kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika dan membantu meningkatkan 

kualitas pembelajaran matematika. Dengan demikian, mutu dan kualitas 

sekolah akan meningkat khususnya pada tenaga kependidikan selalu 

menemukan metode proses belajar mengajar yang cemerlang. 

4. Bagi Peneliti 

Menambah pengalaman dan wawasan tersendiri bagi peneliti setelah 

melakukan penelitian dalam penanganan kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan operasi matematika tentang aljabar. 


