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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Belajar merupakan proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan 

belajar, manusia dapat melakukan perubahan-perubahan individu sehingga 

tingkah lakunya dapat berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup 

manusia tidak lain adalah hasil dari belajar. Secara lebih khusus menurut 

Slameto (2003) belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara 

keseluruhan sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan 

lingkungan. Belajar itu bukan hanya sekedar pengalaman, akan tetapi belajar 

adalah suatu proses, dan bukan suatu hasil. Karena itu belajar berlangsung 

secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perbuatan 

untuk mencapai suatu tujuan (Wasty Soemanto, 2006:104-105). 

Belajar matematika yang baik menurut Rusfendi (dalam Fakhrul 

Jamal: 2014) yaitu agar anak didik memahami dan mengerti konsep 

matematika, seyogyanya diajarkan dengan urutan konsep murni selanjutnya 

dengan konsep terapan disamping itu harus disesuaikan dengan tingkat-

tingkat proses anak didik atau siswa belajar 

Dalam melakukan kegiatan belajar siswa tidak selalu berhasil, 

seringkali ada hal-hal yang mengakibatkan timbulnya kegagalan. Penyebab 

kegagalan tersebut diantaranya ancaman dari lingkungan sekitar, kesulitan 

belajar siswa, dan hambatan dari dalam atau luar diri siswa. Kesulitan belajar 

ini terjadi karena siswa mengalami hambatan dan gangguan. Misalnya tidak 

dapat mengaitkan pelajaran yang baru dengan pelajaran yang lama. 

Demikian pula dengan mata pelajaran matematika, gejala kesulitan belajar 

akan terlihat ketika siswa tidak mampu menguasai materi, sehingga siswa 

memperoleh hasil belajar yang kurang memuaskan. Menurut Syaiful Bahri 

Djamarah (2003:201) kesulitan belajar adalah suatu kondisi di mana anak 

didik tidak dapat belajar secara wajar, disebabkan adanya ancaman, 

 

1 



2 

 

 

hambatan ataupun gangguan dalam belajar. Kesulitan yang dialami siswa 

mengakibatkan proses belajar  menjadi terhambat, tidak jarang siswa harus 

mengulang hanya karena mengalami kesulitan belajar secara akademik. 

Kesulitan belajar juga dialami oleh para siswa SMP Muhammadiyah 

10 Surakarta terutama pada mata pelajaran matematika. Berdasarkan 

wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Muhammadiyah 10 

Surakarta, bahwa konsentrasi siswa pada saat mengikuti pelajaran 

matematika sangat kurang. Ketika pelajaran berlangsung siswa sering ramai 

sendiri di kelas, dan sebagian besar siswa  pasif pada saat mengikuti 

pelajaran matematika. Hal tersebut ditunjukkan dengan hasil belajar yang 

masih kurang.  

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Inggris 

learning artinya belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga 

terjemahan yang benar seharusnya adalah ketidakmampuan belajar 

(Abdurrahman, 2003). Ada beberapa faktor penyebab utama dalam kesulitan 

belajar siswa. Sumber itu dapat berasal dari dalam diri siswa  sendiri maupun 

dari luar diri siswa.  

Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang memiliki 

kemampuan di bawah rata-rata, tetapi juga dapat dialami oleh siswa yang 

memiliki tingkat kemampuan manapun. Tingkat dan jenis sumber kesulitan 

beragam yaitu : (1) faktor intelektual, siswa yang mengalami kesulitan 

belajar yang disebabkan oleh faktor tersebut pada umumnya kurang berhasil 

dalam menguasai konsep, prinsip, atau algoritma, walaupun telah berusaha 

mempelajarinya. (2) faktor paedagogis, salah satu penyebabnya adalah faktor 

kurang tepatnya guru mengelola pembelajaran dan menerapkan metodologi 

(Rachmady:2008) 

Setiap siswa tentu berhak memperoleh peluang untuk mendapatkan 

hasil belajar yang memuaskan. Namun dalam kenyataannya tampak jelas 

bahwa setiap siswa  memiliki perbedaan dalam hal kemampuan intelektual 

dan non intelektual. Hasil belajar yang baik dapat diperoleh dari siswa yang 

dapat belajar dengan baik, terhindar dari berbagai hambatan, gangguan dan 
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ancaman. Namun bagi siswa yang mengalami hambatan, gangguan, dan 

ancaman ketika belajar sudah tentu peserta didik tersebut mengalami 

kesulitan belajar. Pada tingkatan tertentu ada peserta didik yang mampu 

mengatasi kesulitan belajarnya. Namun dalam kasus tertentu ada siswa yang 

belum mampu mengatasi kesulitan belajarnya.  

Kesulitan belajar tersebut dapat diatasi jika kita sebagai guru atau 

orang tua mengetahui penyebab atau faktor-faktornya. Kemudian setelah 

diketahui penyebabnya, guru dan orang tua dapat memberikan atau mencari 

solusi dari kesulitan belajar tersebut. Ahmadi (2008) mengatakan bahwa 

faktor penyebab kesulitan belajar siswa yaitu faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal terdiri dari faktor psikologis yang meliputi 

intelegensi, minat, bakat, kesehatan mental, tipe khusus belajar, serta faktor 

fisiologis meliputi faktor kesehatan, cacat tubuh. Faktor eksternal terdiri dari 

lingkungan keluarga yang meliputi cara orang tua mendidik anak, relasi antar 

anggota keluarga, suasana rumah, dan keadaan ekonomi keluarga, 

lingkungan masyarakat meliputi kegiatan atau aktivitas siswa dalam 

masyarakat, teman bergaul, media massa, dan lingkungan tetangga, serta 

lingkungan sekolah yang meliputi guru yang mengajar, relasi guru dan 

siswa, alat penunjang pelajaran, kondisi gedung, waktu sekolah, disiplin 

sekolah, dan kurikulum sekolah. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 

siswa harus diketahui sejak awal, sehingga guru dan orang tua dapat 

menentukan bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar peserta didik.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lina Maftukhah (2012) 

faktor-faktor penyebab kesulitan belajar siswa adalah faktor kemampuan 

siswa, faktor kemampuan guru, faktor sarana penunjang, faktor dukungan 

sekolah, serta faktor dukungan keluarga. Suhas Caryono dan Suhartono 

(2012) mengatakan bahwa faktor-faktor kesulitan belajar yang dialami oleh 

siswa adalah faktor fisiologi, faktor psikologis, faktor lingkungan sekolah, 

faktor lingkungan keluarga, serta faktor lingkungan masyarakat. 

Dari penelitian-penelitian di atas, faktor kesulitan belajar siswa salah 

satunya adalah faktor eksternal. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti 
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akan menganalisis penyebab kesulitan belajar matematika siswa kelas VII di 

SMP Muhammadiyah 10 Surakarta ditinjau dari faktor eksternal. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Apa saja jenis – jenis kesulitan yang dialami oleh siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta kelas VII dalam belajar matematika pada 

bab himpunan ? 

2. Apa saja faktor – faktor penyebab kesulitan belajar siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta kelas VII dalam bab himpunan ditinjau 

dari faktor ekternal ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Mendiskripsikan jenis kesulitan apa yang dialami siswa SMP 

Muhammadiyah 10 Surakarta dalam pelajaran matematika bab 

himpunan. 

2. Menganalisis faktor – faktor penyebab kesulitan belajar matematika 

siswa SMP Muhammadiyah 10 Surakarta ditinjau dari faktor eksternal. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Bagi siswa 

Sebagai evaluasi bagi siswa setelah diketahui letak kesulitan siswa  

dalam memahami pelajaran matematika dan menyelesaikan soal-soal 

dengan benar. 

2. Bagi guru  

Guru mengetahui kesulitan belajar siswa dan dapat memberi solusi atau 

jalan keluar agar meminimalisir kesulitan yang dialami siswa. 
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3. Bagi Peneliti 

Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada serta 

memperoleh pengalaman yang menjadikan peneliti lebih siap untuk 

menjadi guru matematika yang profesional. 

 


