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ANALISIS KESULITAN SISWA KELAS XI SMA NEGERI COLOMADU 

DALAM MENYELESAIKAN SOAL BARISAN DAN DERET GEOMETRI 

PADA PEMBELAJARAN DARING TAHUN AJARAN 2020/2021 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan yang dialami siswa 

dalam memyelesaikan soal barisan dan deret pada pembelajaran daring dan 

menganalisis faktor penyebab terjadinya kesulitan belajar matematika khususnya 

pada materi barisan dan deret selama pembelajaran daring pada siswa kelas XI 

SMA Negeri Colomadu. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun 

yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 

Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah tes, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 

yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kesulitan yang dialami siswa 

terdiri dari: 1) Kesulitan dalam konsep yaitu siswa tidak memahami konsep 

barisan dan deret geometri sehingga siswa tidak tepat menggunakan rumus untuk 

menyelesaikan soal yang diberikan. 2) Kesulitan dalam prin sip yaitu siswa sering 

kali tidak teliti dalam proses operasi hitung terutama pada soal yang lebih banyak 

terdapat operasi hitung. 2) Kesulitan dalam masalah-masalah verbal yaitu siswa 

kurang teliti dalam memasukkan data yang sesuai dan kebingungandalam 

membuat kedalam model matematikanya sehingga siswa tidak dapat menarik 

kesimpulan apa yang sebenarnya ditanyakan dalam soal. Adapun faktor internal 

yang berpengaruh terhadap kesulitan siswa pada materi barisan dan deret geometri 

adalah faktor psikologis, sedangkan faktor fisiologis kurang berpengaruh. 

Sebaliknya jika dilihat pada faktor eksternal yang berpengaruh adalah kondisi 

sekolah, sedangkan kondisi keluarga dan masyarakat kurang berpengaruh. 

Kata kunci : Kesulitan siswa, Barisan dan Deret Geometri, Pembelajaran 

Daring 

Abstract  

This study aims to describe the difficulties experienced by students in solving 

series and series questions in online learning and to analyze the factors causing 

difficulties in learning mathematics, especially in the sequence and series material 

during online learning in class XI students of SMA Negeri Colomadu. This type 

of research is descriptive qualitative. The subjects in this study were class XI 

students of SMA Negeri Colomadu for the 2020/2021 academic year. Data 

collection techniques used in this study were tests, interviews, and documentation. 

The results of the research that has been done, it can be concluded that the 

difficulties experienced by students consist of: 1) Difficulty in concepts, namely 

students do not understand the concept of geometric sequences and series so that 

students do not use the formula correctly to solve the given problem. 2) 

Difficulties in the principle that students are often not careful in the process of 

arithmetic operations, especially on questions that have more arithmetic 

operations. 2) Difficulties in verbal problems, namely students are less careful in 

entering the appropriate data and confusion in making it into the mathematical 

model so that students cannot draw conclusions about what is actually asked in 
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the problem. The internal factors that influence students' difficulties in the 

material of geometric sequences and series are psychological factors, while 

physiological factors are less influential. On the other hand, when viewed from 

external factors that influence is the condition of the school, while the condition of 

the family and society is less influential. 

Keywords : Difficulty Learning, Sequence an Series Geometry, Online 

Learning. 

1. PENDAHULUAN 

Pasca pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia, pemerintah provinsi dan 

pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan yaitu 

meniadakan sementara pembelajaran tatap muka diganti dengan pembelajaran 

daring. Dalam hal ini, kebijakan pembelajaran online di era COVID-19 saat ini 

juga harus maksimal untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran dengan 

maksimal. Pembelajaran secara daring tentunya menimbulkan banyak kesulitan 

bagi siswa dalam proses pembelajaran, terlebih pada pembelajaran matematika. 

Nawangsari (2007) menjelaskan bahwa matematika sejak dulu telah dianggap 

sulit oleh hampir sebagian besar pelajar. 

Murtiyasa (2015) menyatakan bahwa para guru matematika juga harus 

dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang bagus selama proses 

belajar mengajar, sebagai bagian dari pengembangan materi pelajaran 

matematika yang dapat merangsang siswa untuk berpikir dan berlatih 

memecahkan masalah. Terlebih jika pembelajaran dilakukan secara daring 

guru tidak dapat memantau secara maksimal pengembangan materi matematika 

kepada siswa. Bahkan pada kurikulum 2013, pembelajaran matematika dituntut 

untuk menggunakan metode pemecahan masalah (Nurhayati & Bernard, 2019). 

Masalah kesulitan yang sering terjadi melalui konsep diri atau kemampuan diri 

ketika siswa belajar matematika secara daring dirumah yaitumasih ada siswa 

yang menyerah mengerjakan tugas e-learning matematika ketika mendapati 

kesulitan sehingga dengan adanya kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 

matematika perlu mendapat perhatian lebih (Utami et al., 2020).  

Kurniawan (2017) menjelaskan bahwa kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal dapat menjadi salah satu petunjuk untuk mengetahui sejauh 

mana siswa menguasai materi. Jika kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal 
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dibiarkan, maka tujuan pembelajaran tidak akan tercapai dengan baik dan akan 

berdampak pada prestasi belajar siswa di sekolah (Andriani, 2019). Oleh 

karena itu, dengan adanya kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut 

juga perlu diidentifikasi dan dicari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

kemudian dicari solusi penyelesaiannya. 

Materi barisan geometri merupakan salah satu materi matematika yang 

diajarkan dikelas XI. Barisan geometri adalah barisan bilangan yang 

mempunyai rasio tetap antara dua suku barisan yang berurutan.Berdasarkan 

hasil observasi di lapangan, terhadap guru matematika kelas XI di SMA Negeri 

Colomadu beranggapan bahwa masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal matematika pada materi barisan dan deret 

khususnya materi barisan geometri dan hasil belajar siswa yang menurun 

dikarenakan pembelajaran dilakukan secara daring.  

Terjadinya kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal materi barisan 

geometri karena belum mampu menentukan suku ke-n dan kelirunya proses 

perhitungan (Zebua, 2020). Siswa juga masih kebingungan mengenai rumus 

yang akan digunakan (Rismayantini, 2020). Kesalahan dalam pemahaman 

bahasa untuk menuliskan apa yang diketahui dalam soal cerita barisan dan 

deret ke dalam model matematika (Ningrum, Lilis S, 2013). Dari banyaknya 

kesalahan kesalahan yang dilakukan siswa tersebut tentunya diakibatkan 

karena siswa mengalami kesulitan dalam pemecahan soal pada materi barisan 

dan deret geometri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk 

mengetahui kesulitan yang dialami siswa. 

Dalam penelitian ini kesulitan yang digunakan adalah kesulitan menurut 

Cooney (dalam Yusmin E, 2017). Kesulitan dikategorikan dalam 3 jenis, yaitu: 

a) kesulitan dalam mempelajari konsep (kesulitan dalam mempelajari konsep 

dalam satu materi), b) kesulitan dalam menerapkan prinsip (kesulitan dalam 

menerapkan konsep yang artinya kesulitan dalam mengkaitkan konsep antar 

materi), c) kesulitan dalam menyelesaikan masalah verbal (kesulitan dalam 

menyelesaikan soal- soal yang berhubungan dengan masalah verbal atau soal 
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cerita). Berikut tabel yang menjelaskan indikator kesulitan menurut Cooney, 

yang sebagaimana disajikan pada Tabel 1 sebagai berikut. 

Tabel 1. Indikator Kesulitan dalam Menyelesaikan Soal 

No Jenis Kesulitan Indikator 

1. Kesulitan dalam 

menggunakan 

konsep 

a. Siswa tidak tepat dalam menerjemahkan 

bentuk/ilustrasi dari soal 

b. Siswa tidak tepat dalam menggunakan rumus 

yang sesuai dengan kondisi prasyarat 

berlakunya rumus. 

2 Kesulitan dalam 

menggunakan 

prinsip 

a. Siswa tidak tepat dalam menggunakan sifat-

sifat operasi hitung. 

b. Siswa tidak menyelesaikan perhitungan. 

3. Kesulitan dalam 

menyelesaikan 

masalah- 

masalah verbal 

a. Siswa tidak tepat dalam menerjemahkan 

kedalam model matematika. 

b. Siswa tidak tepat dalam menggunakan data 

yang akan digunakan 

c. Siswa tidak tepat dalam menarik kesimpulan. 

(Sumber : Modifikasi Yusmin 2017) 

  

Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mendeskripsikan 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret geometri. Akan 

tetapi penelitian tersebut belum menjalankan proses pembelajaran daring. Oleh 

sebab itu, tujuan dari penelitian ini  adalah untuk menganalisis dan 

mendeskripsikan kesulitan siswa kelas XI SMA Negeri Colomadu dalam 

menyelesaikan soal barisan dan deret geometri pada pembelajaran daring, serta 

untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan siswa kelas XI SMA 

Negeri Colomadu mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal barisan dan 

deret pada pembelajaran daring.  

 

2. METODE  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini 

focus pada fenomena yang terjadi dilapangan secara alamiah (Sutama, 2019) 

dan analisis datanya bersifat non-statistik. Subjek penelitian adalah siswa kelas 

XI MIPA 1 SMA Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021. Sedangkan 

sampel yang diambil untuk memperoleh data kesulitan siswa adalah 3 orang 

siswa yang mewakili siswa berkemampuan tinggi, siswa yang berkemampuan 

sedang, dan siswa yang berkemampuan rendah yang dikategorikan berdasarkan 
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rata-rata nilai ulang harian pada materi barisan dan deret. Adapun rumus 

criteria pengelompokan seperti yang diungkapkan Slamet HW (2018) yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 2 Kriteria Pengelompokan Subjek Penelitian  

Interval Tingkat Kemampuan 

x > ̅ + 
 

 
 SD  Tinggi  

 ̅  - 
 

 
 SD ≤ x ≤   ̅ + 

 

 
 SD Sedang 

x < ̅  - 
 

 
 SD Rendah 

Keterangan : 

 ̅   = rata-rata nilai ulangan harian 
SD = Standar Deviasi 

Untuk mencari SD digunakan rumus sebagai berikut:  

SD = √
∑  

 
 (

∑ 

 
)
 

 

Keterangan:   

N = jumlah siswa 

 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan metode tes, wawancara dan 

dokumentasi. Analisis dilakukan dengan memberikan tes tertulis berbentuk 

soal uraian yang berjumlah 2 soal kepada 3 siswa yang mewakili siswa 

berkemampuan tinggi, siswa berkemampuan rendah, dan siswa berkemampuan 

sedang. Berikut bentuk soal instrumen tes beserta pembahasannya yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

Teknik pengumpulan data yang selanjutnya yaitu wawancara dan 

dokumentasi. Wawancara sebagai penguat hasil tes sehingga dapat diananlisis 

hasil data yang didapat dari subjek untuk dapat diketahui kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal barisan dan deret geometri serta faktor apa yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar selama pembelajaran daring. 

Dokumentasi sebagai data pendukung untuk mendokumentasikan proses dan 

hasil penelitian yang berupa foto dokumentasi atau hasil rekaman pada saat 

wawancara dnegan siswa. 

Teknik Analisis data pada penelitian ini meliputi reduksi data. Dalam 

reduksi data peneliti menentukan siswa yang mengalami kesulitan pada 

masingmasing indikator kesulitan dalam menyelesaikan soal yaitu ada 3 
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indikator: 1) kesulitan siswa dalam mempelajari konsep; 2) kesulitan siswa 

dalam menerapkan prinsip; 3) kesulitan siswa dalam menyelesaikan masalah 

verbal., menghitung proporsi kesulitan siswa dari data tes dan mendeskripsikan 

hasil wawancara. Setelah peneliti melakukan reduksi data, peneliti menyajikan 

data yang sudah dianalisis, setelah itu peneliti menarik kesimpulan dari seluruh 

data yang sudah dikumpulkan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal barisan dan deret diperoleh 

berdasarkan proses penelitian yang diawali dengan meminta izin kepada guru 

matematika untuk meminta data nilai ulangan harian siswa pada materi barisan 

dan deret siswa kelas XI SMA Negeri Colomadu yang digunakan sebagai 

subjek penelitian untuk mengkategorkan tingkat kemampuan siswa. Dari data 

tersebut kemudian dikelompokkan menjadi 3 kriteria berdasarkan Tabel 3. 

Tabel 3. Kriteria Pengelompokkan Subjek 

Interval  Tingkat kemampuan 

x < 74,8 Rendah 

74,8 ≤ x ≤ 87,2 Sedang   

x > 87,2 Tinggi 

  

Berdasarkan Kriteria tingkatan diatas, diperoleh rekapitulasi data 

kemampuan awal siswa sebagaimana pada Tabel 4. 

Tabel 4. Rekapitulasi Data Keampuan siswa 

Tingkat kemampuan Jumlah siswa 

Tinggi  11 

Sedang  10 

Rendah  10 

Total 31 

 

Berdasarkan Tabel 4. diperoleh data bahwa siswa kelas XI IPA 1 

memiliki tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Banyaknya siswa dengan 

kemampuan kategori tinggi sebanyak 11 siswa, kategori sedang sebanyak 10 

siswa dan kategori renda sebanyak 10 siswa dengan jumlah keseluruhan siswa 

kelas XI IPA 1 sebanyak 31 siswa. Subjek diambil secara acak 3 siswa yang 
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mewakili ketiga tinggatan untuk selanjutnya dianalisis kesulitan dari masing- 

masing subjek. 

3.1 Siswa Berkemampuan Tinggi (S1) 

3.1.1 Analisis kesulitan dalam konsep (S1K1) 

Pada S1K1 indicator kesulitannya yaitu siswa tidak tepat menggunakan 

rumus yang sesuai dengan prasyarat rumus. Jika dilihat dari hasil 

pekerjaannya, siswa salah dalam menggunakan rumus pada soal nomor 2. 

Pada soal nomor 2, siswa seharusnya dapat menetukan deret geometri 

dengan rumus Sn, namun siswa menggunakan rumus suku ke-n dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Maka dugaan kesulitan siswa pada S1K1 yaitu 

tidak memahami konsep barisan dan deret geometri sehingga siswa 

kesulitan dalam menentukan rumus yang tepat untuk pemecahan masalah 

yang diberikan. 

3.1.2 Analisis kesulitan dalam prinsip (S1K2) 

Pada S1K2 siswa tepat dalam menggunakan operasi hitung seperti pada 

meentukan rasio dengan akar perpangkatan, dan dapat menyelesaikan 

perhitungan. Maka tidak terdapat dugaan kesulitan siswa pada S1K2. 

3.1.3 Analisis kesulitan dalam masalah verbal (S1K3) 

Pada S1K3 siswa tidak tepat dalam menerjemahkan ke dalam model 

matematika. Pada soal nomor 1, dalam mencari suku awal siswa dapat 

mensubtitusikan nilai r kedalam rumus suku ke-n barisan geometri. Dugaan 

kesulitan pada S1K3 yaitu siswa kurang teliti dalam memasukkan data yang 

sesuai kebingungandalam membuat kedalam model matematikanya. Siswa 

juga mampu menuliskan apa yang diketahui namun tidak dapat menuliskan 

apa yang ditanyakan dalam soal sehingga tidak dapat menarik kesimpulan 

apa yang sebenarnya ditanyakan dalam soal. 

3.2 Siswa Berkemampuan Sedang (S2) 

3.2.1 Analisis Kesulitan dalam Konsep (S2K1) 

Pada S2K1 indicator kesulitannya yaitu siswa tidak tepat menggunakan 

rumus yang sesuai dengan prasyarat rumus. Jika dilihat dari hasil 

pekerjaannya, Siswa salah dalam menggunakan rumus pada dua soal yang 
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diberikan. Pada soal nomor 1 siswa menghitung suku ke-12 dari barisan 

aritmatika seharusnya sesuai dalam soal yang diberikan siswa menentukan 

suku ke-12 dari barisan geometri, sehingga hasil pekerjaannya menjadi 

salah. Pada soal nomor 2, siswa seharusnya dapat menetukan deret geometri 

dengan rumus Sn, namun siswa menggunakan rumus suku ke-n dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Maka dugaan kesulitan siswa pada S2K2 yaitu 

tidak memahami konsep barisan dan deret geometri sehingga siswa 

kesulitan dalam menentukan rumus yang tepat untuk pemecahan masalah 

yang diberikan.. 

3.2.2 Analisis Kesulitan dalam Prinsip (S2K2) 

Pada S2K2 siswa tepat dalam menggunakan operasi hitung seperti pada 

menentukan rasio, dan dapat menyelesaikan proses perhitungan dengan 

operasi hitung yang tepat. Maka tidak terdapat dugaan kesulitan siswa pada 

S1K2 

3.2.3 Analisis Kesulitan dalam Masalah Verbal (S2K3) 

Pada S2K3 siswa salah dalam menggunakan data yang akan digunakan. 

Siswa dapat menuliskan apa yang diketahui dalam soal yaitu nilai U3 dan 

U9. Namun yang menjadi kesalahan yaitu jika dilhat dari hasil pekerjaannya 

siswa menganggap bahwa U3 adalah a, maka dalam hal ini siswa juga 

belum memahami konsep dari 𝑈1 = a. dugaan kesulitan pada S2K3 yaitu 

siswa kesulitan dalam memasukkan data yang sesuai sehingga tidak dapat 

menyelesaikan soal dengan benar. 

3.3 Siswa Berkemampuan Rendah (S3) 

3.3 Analisis kesulitan dalam konsep (S3K1) 

Pada S3K1 siswa salah dalam menentukan rumus mana yang harus 

digunakan dalam penyelesaian soal baik pada nomor 1 maupun nomor 2. 

Pada soal nomor 1 terlihat siswa kurang memahami konsep barisan 

geometri yang mana dalam mencari U12 siswa dapat menggunakan rumus 

barisan geometri yaitu Un = a.r
n-1

, setelah dapat diketahui rasio dan suku 

awalnya. Siswa mampu menuliskan rumus untuk mencari rasio namun tidak 

memahami langkah selanjutnya untuk mencari suku awal agar dapat 
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digunakan dalam mencari suku ke-12 seperti yang ditanyakan dalam soal. 

Pada soal nomor 2, siswa seharusnya dapat menetukan deret geometri 

dengan rumus Sn, namun S2 menggunakan rumus suku ke-n dalam 

menyelesaikan soal tersebut. Dugaan kesulitan yang dialami pada S3K1 

yaitu siswa tidak memahami konsep barisan geometri dan kesulitan dalam 

menentukan rumus sehingga jawaban yang diberikan salah.  

3.3.1 Analisis kesulitan dalam prinsip (S3K2) 

Pada S3K2 siswa salah dalam proses menghitung perpangkatan dalam 

mentukan rasio telihat pada hasil pekerjaan siswa pada nomor 1.  Sedangkan 

pada nomor 2 proses hitung yang dilakukan salah karena rumus yang 

digunakan juga salah.  

3.3.2 Analisis kesulitan dalam masalah verbal (S3K3) 

Pada S3K3 keseluruhan baik pada nomor 1 maupun monor 2 siswa tidak 

tepat dalam menggunakan model matematika sehingga tidak dapat 

menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Dugaan 

kesulitan yang dialami S3K3 yaitu kesulitan dalam pemodelan matematika 

maka data yang digunakan dalam penyelesaian soal juga salah, dalam hal ini 

siswa pasti juga akan kesulitan dalam penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan hasil pekerjaan siswa dalam menyelesaikan soal tentang 

materi barisan dan deret geometri diperoleh bahwa, dari tiga indikator jenis 

kesulitan yang dikemukakan oleh Conney et al, kesulitan menggunakan 

prinsip merupakan kesulitan yang paling menonjol dialami siswa. Adapun 

hasil pekerjaan dan respon dari ke-3 subjek yang dikategorikan berdasakan 

jenis-jenis kesulitan yang dialaminya dan yang terindikasi pada setiap butir 

soal beserta hasil tes tertulisnya adalah seperti yang terlihat pada Tabel 4.5. 

Tabel 5. Indikasi Kesulitan Pada Setiap Nomor Soal beserta Hasil Tes dari 

Subjek 

Subjek 
Soal No. 1 Soal No. 2 

K P V K P V 

S1       

S2       

S3       
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Tabel 5 menunjukkan bahwa setiap subjek terindikasi mengalami 

kesulitan di tiap butir soal. Pada soal nomor 1 subjek 1 mengalami kesulitan 

dalam masalah verbal, subjek 1 mengalami kesulitan dalam konsep dan 

masalah verbal, subjek 3 mengalami kesulitan dalam konsep dan prinsip. 

Pada soal nomor 2 subjek 1 dan subjek 2 mengalami kesulitan dalam 

konsep, subjek 3 mengalami kesulitan dalam konsep, prinsip maupun 

masalah verbal. 

Indikator jenis kesulitan siswa dalam konsep adalah ketidakmampuan 

untuk mengingat nama-nama secara teknis dan ketidakmampuan mengingat 

suatu kondisi yang cukup bagi suatu objek untuk dinyatakan dengan istilah 

yang mewakili konsep tersebut, dan ketidakmampuan dalam menggunakan 

rumus yang sesuai dengan kondisi prasyarat berlakunya rumus. serta 

ketidakmampuan untuk menyatakan arti dari istilah yang mewakili konsep 

tertentu, seperti siswa tidak memahami konsep barisan dan deret geometri 

sehingga siswa tidak tepat menggunakan rumus untuk menyelesaikan soal 

yang diberikan, sebagai contoh siswa diberikan soal untuk menentukan 

jumlah suku ke-n dari suatu deret geometri namun siswa menggunakan 

rumus suku ke-n barisan geometri dalam menyelesaikan soal. Hal ini dapat 

dilihat dari subjek penelitian yaitu siswa berkemampuan tinggi, sedang, 

maupun rendah ketiganya terindikasi mengalami kesulitan dalam 

menentukan rumus untuk menyelesaikan soal yang diberikan.  Hal ini juga 

didukung dengan adanya penelitian dari Tamsil Mufakat (2020) yang 

menyatakan bahwa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal pola bilangan 

ditinjau dari Adversity Quotient berkategori quitters memiliki kesulitan 

mempelajari konsep yaitu lupa dengan rumus yang digunakan dalam 

menjawab soal dan kesulitan menyelesaikan soal bentuk verbal (skill) 

karena ketidakmampuan menuliskan informasi yang ada disoal.kesulitan 

siswa dalam menyelesaikan soal materi baris dan deret adalah kesulitan 

dalam menentukan rumus suku ke-n dari suatu barisan aritmatika dan 

geometri (Arif Hardiyanti, 2016). 
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Kesulitan dalam prinsip yaitu dimana siswa tidak mampu melakukan 

kegiatan penemuan tentang sesuatu yang tidak teliti dalam perhitungan atau 

operasi hitung seperti siswa sering kali tidak teliti dalam proses operasi 

hitung terutama pada soal yang lebih banyak terdapat operasi hitung seperti 

pada operasi akar perpangkatan dalam mentukan rasio. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil pekerjaan subjek dalam penelitian ini yang mana ketiganya 

terindikasi kesulitan dalam proses hitung dalam menyelesaikan soal, jika 

terdapat kesalahan dalam proses hitung maka siswa tidak dapat mencapai 

penyelesaian soal dengan baik dan benar. Hal tersebut sejalan dengan 

penelitian Zebua et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa dalam 

menyelesaikan soal barisan dan deret siswa kelas XI paling banyak 

melakukan kesalahan dalam proses menyelesaikan soal.Faktor penyebab 

terjadinya kesalahan tersebut salah satunya yaitu kurangnya konsentrasi, 

teliti dalam mengerjakan soal. 

Kesulitan dalam masalah verbal yaitu Siswa tidak tepat dalam 

menerjemahkan kedalam model matematika, siswa tidak memahami istilah-

istilah khusus, siswa tidak tepat dalam menggunakan data yang akan 

digunakan, seperti siswa sering kurang teliti dalam memasukkan data yang 

sesuai kebingungan dan kurang teliti seperti dalam membuat kedalam model 

matematikanya. Dilihat pada hasil pekerjaan subjek dalam penelitian ini, 

kesulitan yang dialami siswa yaitu siswa kurang teliti dalam memasukkan 

data yang sesuai dan kebingungandalam membuat kedalam model 

matematikanya sehingga siswa tidak dapat menarik kesimpulan apa yang 

sebenarnya ditanyakan dalam soal.siswa tidak dapat mengerjakan soal 

karena tidak mengetahui prosedur atau langkahlangkah yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan soal dengan tepat serta tidak mampu 

membuat model matematis dari informasi yang didapatkan (Septiahani & 

Zanthy, 2020). 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil triangulasi bersama guru 

matematika di kelas XI MIPA 1 yang menunjukkan bahwa, semua indikasi 

kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal yang diberikan dan yang terjadi 
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saat menyelesaikan soal-soal latihan di kelas, hasil wawancara serta hasil 

observasi, tampak tidak ada perbedaan dengan keterangan yang 

disampaikan oleh guru matematika dan sesuai pengalaman guru tersebut 

selama dalam membelajarkan matematika khususnya pada pembelajaran 

secara daring yang dilakukan seperti saat ini. Di samping itu, dari hasil 

keabsahan penelitian ini dijelaskan bahwa, dari hasil ulangan harian siswa 

tentang materi barisan dan deret ini, terindikasi siswa mengalami kesulitan. 

Hal ini dikonfirmasi saat wawancara dengan responden salah satunya yaitu 

responden mengalami kebingungan seperti saat meenentukan rumus yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan soal sehingga ragu saat proses 

menyelesaikan soal. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan subjek dalam penelitian ini 

terlihat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi 

kesulitan belajar siswa mengenai materi barisan dan deret geometri pada 

pembelajaran daring sehingga tidak dapar memahami materi yang diajarkan 

yang mana tentunya siswa kesulitan dalam menyelesaikan soal. Faktor 

internal tersebut yaitu faktor fisiologis berkaitan dengan kondisi fisik siswa 

dan faktor psikologis. Dalyono  (2009) bahwa kondisi fisik atau fisiologis 

seseorang berpengaruh pada proses intelegensi atau kemampuan berpikir 

anak. 

Kesulitan belajar barisan dan deret yang diungkapkan oleh S1 hingga 

S3 dari aspek kognitif beranggapan rumit dibanding materi yang lainnya 

seperti integral bahkan turunan dan lain sebagainya, hal ini dikarenakan 

barisan dan deret susah dipahami konsepnya, butuh ketelitian dalam 

mengerjakan soalnya, serta pemahaman rumusnya. Dari aspek afeksi, 

kondisi subjek 1 hingga 3 merasa tidak nyaman dan tidak tenang, merasa 

deg-dengan, dan muncul rasa takut jika tidak dapat menyelesaikan soal yang 

diberikan. Akibatnya, berdampak pada psikomotorik subjek 1 hingga 3 yaitu 

berkeringat, cepat capek, lesu, dan rasa malas untuk belajar. Kondisi 

kognitif dan afektif seseorang berpangaruh terhadap kesulitan belajar siswa. 

Anak dengan persepsi yang negatif terhadap pelajaran maka akan kesulitan 
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belajar umum secara nyata mengalami kesulitan dalam tugastugas akademik 

khususnya. Anak yang mempunyai kesulitan belajar biasanya ditandai 

dengan prestasi belajar yang menurun.  

Jika dilihat dari faktor eksternal Subjek 1 hingga subjek 3 

menyebutkan bahwa faktor keluarga tidak begitu berpengaruh terhadap 

kesulitan belajar barisan dan deret. Keluarga memberikan motivasi kepada 

subjek, hanya saja keluarga tidak bisa membantu menyelesaikan 

permasalahan dalam menyelesaikan kesulitan belajar yang dialami siswa 

tersebut. Begitu pula dengan faktor masyarakat, kondisi masyarakat di 

perkotaan tentu mendukung dalam proses pembelajaran, namun tidak secara 

spesifik membantu dalam mengatasi kesulitan belajar materi barisan dan 

deret. Secara kesuluruhan, kondisi keluarga dan masyarakat mendukung 

dalam proses pembelajaran, memberikan motivasi dan lain sebagainya, 

hanya saja tidak dapat membantu secara khusus menyelesaikan kesulitan 

belajar siswa. 

Fakta dilapangan juga menyebutkan bahwa semua subjek mengatakan 

kesulitan belajar lebih ke faktor sekolahan. Sekolah memberikan media 

pembelajaran daring melalui aplikasi, namun tidak cukup membantu proses 

belajar, terlebih matematika. Walaupun tuntutan di masa pandemi 

pembelajaran dilakukan secara daring dan sekolahan memberikan media 

pembelajaran daring melalui aplikasi, diberi kuota gratis dan deadline tugas 

tidak terburu-buru. Namun, pembelajaran daring membuat siswa menjadi 

kesulitan belajar. Kesulitan belajar karena sinyal sulit atau lemah untuk 

melihat video pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang harus 

dipelajari sendiri karena guru tidak menjelaskan secara rinci.  

Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian dari Rafendi (2020) 

menunjukan kesulitan pembelajaran dalam jaringan (daring) pada masa 

pandemi Covid-19 sangat beragam. Berbagai kendala yang menjadi 

kesulitan pembelajaran daring ini di antaranya adalah fasilitas pendukung 

belajar seperti handphonepribadi masih kurang, keterbatasan mengakses 

internet, kuota yang terbatas, penjelasan guru yang kurang maksimal dan 
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peran orang tua yang sangat penting untuk membantu saat pembelajaran 

komunikasi dalam jaringan (daring) ini berlangsung. Sebagian besar siswa 

sudah memahami pelaksanaan pembelajaran berbasis komunikasi dalam 

jaringan (daring) online ini karena adanya virus covid-19 dan pembelajaran 

daring ini efektif untuk membantu pemutusan penyebaran virus covid-19 ini 

hanya saja siswa kebanyakan belum siap dan belum terbiasa dengan 

pelaksanaan pembelajaran komunikasi dalam jaringan (daring) atau online. 

 

4.  PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa 

kesulitan-kesulitan dalam menyelesaikan soal barisan dan deret geometri di 

SMA Negeri Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021 pada pembelajaran daring 

terdiri dari: 1) Kesulitan dalam konsep yaitu siswa tidak memahami konsep 

barisan dan deret geometri sehingga siswa tidak tepat menggunakan rumus 

untuk menyelesaikan soal yang diberikan. 2) Kesulitan dalam prin sip yaitu 

siswa sering kali tidak teliti dalam proses operasi hitung terutama pada soal 

yang lebih banyak terdapat operasi hitung. 2) Kesulitan dalam masalah-

masalah verbal yaitu siswa kurang teliti dalam memasukkan data yang 

sesuai dan kebingungandalam membuat kedalam model matematikanya 

sehingga siswa tidak dapat menarik kesimpulan apa yang sebenarnya 

ditanyakan dalam soal. 

Dari hasil wawancara ditemukan banyak faktor yang menyebabkan 

siswa banyak menemukan kendala dalam memahami materi barisan dan 

deret geometri pada pembelajaran secara daring, yakni: a) Pada faktor 

internal sebagai berikut: 1) Persepsi awal siswa terhadap materi yang sulit 

sehingga menimbulkan rasa malas untuk belajar, 2) kurang teliti pada saat 

menyelesaikan soal sehingga siswa melakukan kesalahan, 3) siswa tidak 

menguasai materi dengan baik sehingga siswa tidak memahami cara 

mengerjakan soal dan langkah-langkah penyelesaiannya, dan b) Faktor 

eksternal sebagai berikut : 1) Proses pembelajaran matematika dikatakan 
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kurang efektif jika dilakukan secara daring, 2) kondisi keluarga dan 

masyarakat mendukung dalam proses pembelajaran, memberikan motivasi 

dan lain sebagainyahanya saja tidak dapat membantu secara khusus 

menyelesaikan kesulitan belajar siswa. 3) Sekolah memberikan media 

pembelajaran daring melalui aplikasi dan kuota gratis namun tidak menutup 

kemungkinan jaringan sinyal sulit atau lemah untuk melihat video 

pembelajaran yang diberikan oleh guru dan materi yang harus dipelajari 

sendiri karena guru tidak menjelaskan secara rinci. 4) Kemampuan guru 

terbatas dalam menggunakan teknologi pada pembelajaran daring. 

4.2 Saran 

Dalam pembelajaran daring, guru sebaiknya melakukan tatap muka rutin 

setiap pembelajaran melalui google meet atau zoom supaya dapat 

menyampaikan materi secara jelas kepada siswa dan dapat memantau 

belajar siswa selama pembelajaran daring berlangsung.Video pembelajaran 

atau modul yang dikirimkan ke media belajara online hanya sebagai materi 

tambahan untuk siswa. Memberi ekstra jam tambahan bagi siswa yang 

belum paham dengan materi melalui WhatsApp Grup Kelas. Guru juga 

dapat meluangkan waktu untuk siswa yang ingin konsultasi tentang 

kesulitan belajar yang mereka alami. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

dalam menyelesaikan soal juga dikarenakan kurangnya latihan-latihan soal, 

sehingga guru bisa lebih sering memberikan latihan soal untuk membantu 

siswa berlatih menyelesaikan suatu permasalahan yang diberikan.  

Jika diadakan pembelajaran daringsecara tatap muka melalui aplikasi 

google meet atau zoom siswa diharapkan selalu antusias dan semangat. 

Mencatat poin-poin penting dalam materi yang sudah disampaikan guru 

pada saat tatap muka melaui aplikasi tersebut, supaya mempermudah dalam 

proses belajar dan meminimalisisr adanya kesulitan-kesulitan belajar. Lebih 

meningkatkan frekuensi belajar serta tidak hanya menghafalkan rumus saja 

tetapi juga harus benarbenar paham dengan konsep materi yang diajarkan. 

Siswa diharapkan selalu bertanya kepada guru jika merasa kesulitan dalam 

memahami materi dan siswa harus rajin berlatih mengerjakan soal-soal 
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barisan dan deret sehingga siswa terlatih dalam mengerjakan soal. Tidak 

jauh berbeda dengan pembelajaran luring, dalam pembelajaran daring pun 

siswa juga dituntut aktif selama proses pemblejaran berlangsung. 
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