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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Masalah pendidikan merupakan masalah yang penting bagi manusia karena 

pendidikan itu menyangkut tentang kehidupan manusia saat bersosialisasi 

maupun dalam memecahkan suatu masalah. Manusia hidup tidak hanya 

berdasarkan kemauannya sendiri namun juga harus berkembang mengikuti 

perkembangan zaman. Jadi agar tidak terjerumus di jalan yang salah manusia 

harus mempunyai bekal ilmu melalui pendidikan. 

Pendidikan merupakan salah satu faktor utama dalam menciptakan kualitas 

kehidupan yang lebih baik. Maka dari itu pemerintah mengadakan pembaharuan 

dan perubahan agar pendidikan di Indonesia dapat bermutu dan berkembang 

dengan baik sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. 

Keberhasilan dalam pendidikan tidaklah lepas dari kegiatan proses belajar 

mengajar. Guru memperlukan suatu keterampilan dan keahlian tertentu untuk 

menyampaikan materi agar siswa dapat memahami materi yang di sampaikan. 

Keterampilan dan keahlian tersebut bertujuan untuk mencapai tujuan 

pembelajaran karena pada dasarnya tiap-tiap siswa memiliki tingkat pemahaman 

dan penguasaan materi yang berbeda. Bagi siswa yang termasuk kategori tinggi 

dalam pemahaman dan penguasaan materi mudah saja dalam menerima pelajaran 

namun siswa yang termasuk dalam kategori rendah dalam pemahaman dan 

penguasaan materi akan sulit menerima pelajaran apabila tidak mendapatkan 

perhatian dan penanganan guru, maka akibatnya makin lama makin tidak dapat 

mengikuti pelajaran. Guru harus memiliki keterampilan dan keahlian untuk dapat 

menentukan metode yang tepat agar siswa dapat memahami materi yang di 

sampaikan, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

Dalam pandangan masyarakat matematika merupakan ilmu hitung, ada 

yang berpendapat juga bahwa matematika adalah ilmu pasti. Pada kenyataannya 
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matematika tidak hanya membutuhkan keterampilan berhitung namun juga 

keterampilan menalar dan menganalisis. Dalam mengerjakan persoalan yang 

berhubungan dengan matematika membutuhkan keterampilan berhitung, 

menalar, dan menganalisis. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang penting, terbukti dalam 

kegiatan belajar mengajar matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang 

mendapat jatah jam pelajaran terbanyak. Selain itu, matematika diberikan untuk 

Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi. Karena matematika merupakan ilmu 

yang mendasari kehidupan manusia. Matematika selalu berkembang dinamis 

mengikuti perkembangan zaman karena matematika akan selalu dibutuhkan 

dalam berbagai sisi kehidupan manusia. 

Guru biasanya menuntut siswa dapat mengerjakan dan menyelesaikan soal 

matematika namun yang terjadi siswa yang tidak memahami materi akan 

mencotek kepada teman yang lain. Jarang sekali guru yang mengajak siswanya 

untuk menyukai matematika. Apabila siswa tidak bisa memahami materi yang di 

ajarkan maka siswa akan kesulitan memahami matematika pada tingkat yang 

lebih tinggi. 

Sudah terdoktrin di fikiran siswa bahwa matematika adalah mata pelajaran 

yang menakutkan. Anggapan tersebut dapat melemahkan semangat belajar siswa, 

sehingga siswa menjadi malas dan tidak suka dengan mata pelajaran matematika. 

Maka dari itu, pemerintah mengajukan perubahan kurikulum pendidikan yang 

berdampak terjadi perubahan kurikulum mata pelajaran matematika untuk 

mengurangi rendahnya hasil belajar matematika. 

Secara teoritis matematika merupakan ilmu yang bertujuan untuk mendidik 

agar anak menjadi manusia yang dapat berpikir logis, kritis rasional dan percaya 

diri. Untuk itu matematika sering kali dianggap sebagai materi pelajaran yang 

sulit dipahami. Hal ini dapat ditinjau saat siswa mengerjakan latihan soal. 

Sulitnya siswa dalam memahami materi membuat siswa malas untuk mencari 

tahu informasi lebih lanjut. 

Kesulitan yang dialami siswa harus segera mendapatkan penanganan lebih 

lanjut dengan cara menganalisis permasalahan yang menjadi faktor penyebab 
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kesulitan yang dialami siswa. Langkah-langkah selanjutnya yaitu penyelesaian 

secara terstruktur dan sistematis sehingga diharapkan siswa bisa menyelesaikan 

belajarnya secara tuntas dan meminimalkan kesulitan yang dialami. 

Pengalaman peneliti saat mengajar di Magang 3 adalah siswa mengalami 

banyak kesulitan memahami matematika karena salah satu faktornya siswa 

cenderung enggan membaca dan lebih memilih cara yang praktis yaitu menunggu 

guru menjelaskan. Dalam rangka untuk meningkatkan belajar siswa, diperlukan 

analisis lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesulitan belajar pada siswa. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti berusaha untuk menganalisa 

kesulitan yang dialami siswa kelas X SMK Negeri 9 Surakarta dalam 

menyelesaikan soal operasi aritmetika dan komposisi fungsi dalam materi fungsi. 

Dengan itu, penulis bermaksud mengadakan penelitian dengan judul: 

“ANALISIS KESULITAN SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

OPERASI ARITMETIKA DAN KOMPOSISI FUNGSI DALAM MATERI 

FUNGSI KELAS X SMK NEGERI 9 SURAKARTA”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, masalah yang harus dipecahkan melalui 

penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kesulitan siswa terhadap pemahaman bahasa matematika dalam 

meyelesaikan soal operasi aritmetika dan komposisi fungsi pada kelas X 

Multimedia C SMK Negeri 9 Surakarta? 

2. Bagaimana kesulitan siswa mentransfer pengetahuan dalam menyelesikan 

soal operasi aritmetika dan komposisi fungsi pada kelas X Multimedia C 

SMK Negeri 9 Surakarta? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam menghitung soal operasi aritmetika dan 

komposisi fungsi pada kelas X Multimedia C SMK Negeri 9 Surakarta? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penulis mengadakan penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam pemahaman bahasa matematika pada 

penyelesaian soal operasi aritmetika dan komposisi fungsi kelas X 

Multimedia C SMK Negeri 9 Surakarta. 

2. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam mentransfer pengetahuan pada 

penyelesaian soal operasi aritmetika dan komposisi fungsi kelas X 

Multimedia C SMK Negeri 9 Surakarta. 

3. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menghitung pada penyelesaian soal 

operasi aritmetika dan komposisi fungsi kelas X Multimedia C SMK Negeri 9 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi guru, dapat memperbaiki metode mengajar agar siswa dapat memahami 

materi ajar dan meningkatkan hasil belajar siswa. 

2. Bagi siswa, dapat mengetahui bagaimana agar dapat memahami materi ajar 

dengan baik dan benar. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai informasi dan bahan 

pertimbangan bagi penelitian dengan obyek permasalahan yang sejenis. 

 


