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ANALISIS KESULITAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN 

MATEMATIKA DALAM MENYELESAIKAN SOAL MATEMATIKA 

DASAR 

 

Abstrak 

Tujuan dalam penelitian ini, yakni (1) mengetahui langkah-langkah menyelesaikan 

soal Matematika Dasar materi Fungsi Pecah (2) mendiskripsikan kesulitan mahasiswa 

memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan soal Matematika Dasar materi 

Fungsi Pecah. Penelitian ini berjenis penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian 

adalah 8 mahasiswa. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Hasil penelitiannya adalah 

(1) Kesulitan saat menentukan titik potong sumbu x, yaitu mahasiswa kurang teliti 

dalam menentukan faktorisasi fungsi kuadrat sehingga mengalami kesalahan dalam 

hasilnya; (2) Kesulitan saat menentukan titik potong sumbu y, yaitu mahasiswa terjadi 

kesalahan pada hasilnya; (3) Kesulitan saat menentukan asimtot miring, yaitu 

mahasiswa tidak mencari dan tidak menghitung hasilnya; (4) Kesulitan saat 

menentukan asimtot tegak, yaitu mahasiswa mengalami kesalahan saat menghitung 

hasil faktorisasi fungsi kuadrat; (5) Kesulitan saat menentukan asimtot datar, yaitu 

mahasiswa tidak mengerjakan salah satu langkah dari penyelesaian fungsi pecah 

kuadrat ini; (6) Kesulitan saat menentukan titik potong dengan asimtot datar, yaitu 

mahasiswa tidak mengerjakan langkah dari penyelesaian fungsi pecah kuadrat ini; (7) 

Kesulitan saat menentukan harga ekstrim, yaitu mahasiswa mengalami kesulitan pada 

saat mencari titik maksimum atau minimumnya; (8) Kesulitan saat menentukan 

tabulasi, yaitu mahasiswa mengalami kesulitan saat menentukan x dan y nya, dan juga 

saat menstubtitusikanya; (9) Kesulitan saat menentukan grafik, yaitu mahasiswa 

mengalami kesulitan saat menentukan titik koordinatnya. Kesulitan yang paling 

banyak dialami mahasiswa saat menyelesaikan soal matematika dasar materi fungsi 

pecah, yaitu pada saat menentukan harga ekstrim, tabulasi, dan grafik. 

 

Kata Kunci : analisis, kesulitan, fungsi pecah, matematika dasar 

 

Abstract 

The objectives of this study are (1) to find out the steps for solving the basic 

mathematics problems with the material of fractional function (2) to describe the 

difficulty of students in understanding the steps in completing the steps for solving 

basic mathematics problems in the material of fractional functions. This research is a 

descriptive qualitative research. The research subjects were 8 students. Data collection 

methods used are observation, interviews, and documentation. The data analysis 

technique uses data reduction, data presentation, and verification or drawing 

conclusions. The results of the research are (1) Difficulty when determining the x-axis 

intersection, namely students are not careful in determining the factorization of the 

quadratic function so that they experience errors in the results; (2) Difficulty in 

determining the point of intersection of the y-axis, namely the student made an error 

in the result; (3) Difficulty in determining the oblique asymptote, namely students do 

not look for and do not calculate the results; (4) Difficulty in determining the vertical 
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asymptotes, namely students experiencing errors when calculating the result of 

factorization of the quadratic function; (5) Difficulty in determining flat asymptotes, 

namely students do not do one of the steps of solving this quadratic split function; (6) 

Difficulty in determining the point of intersection with flat asymptotes, namely 

students do not complete the steps of solving this quadratic split function; (7) 

Difficulty in determining extreme prices, namely students having difficulty finding the 

maximum or minimum point; (8) Difficulty when determining tabulations, namely 

students having difficulty determining x and y, and also when putting them in place; 

(9) Difficulty when determining the graph, namely students have difficulty 

determining the coordinates of the point. The most difficult difficulties experienced by 

students when solving basic math problems with split function materials, namely when 

determining extreme prices, tabulations, and graphs. 

 

Keywords: analysis, difficulty, breaking function, basic mathematics 

 

1. PENDAHULUAN 

Pembelajaran dalam pendidikan memegang peranan penting adanya faktor eksternal 

seperti lingkungan, keluarga, dan dukungan orang terdekat menjadi bagian yang tidak 

bisa dihindarkan. Faktor internal yang berasal dari motivasi serta dukungan diri sendiri 

perlu dimiliki oleh setiap peserta didik. Aktivitas yang dilakukan harus berjalan secara 

berkelanjutan sehingga didapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Thobroni (2017:17) pembelajaran merupakan konsep mengubah setiap 

individu secara permanen melalui perilakunya. Pembelajaran harus secara sadar 

mampu membuat setiap orang tersebut berubah dari tiap tahap yang diinginkan dalam 

pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang penting untuk dipelajari. 

Matematika dipelajari guna memacu siswa agar dapat memecahkan masalah 

berdasarkan cara berpikir kritis, logis dan rasional. Karena itu, kurikulum dan strategi 

pembelajaran menekankan aturan diantaranya mengutamakan penemuan bukan 

hapalan, mengamati pola-pola kejadian serta proses yang terjadi bukan menghafalkan 

rumus, dan merumuskan hal-hal yang terkait secara keseluruhan bukan hanya 

menyelesaikan soal (Jamaris, 2014: 177). 

Kesulitan belajar adalah kelainan yang menyebabkan kesulitan mengikuti 

proses pembelajaran secara efektif. Kesulitan belajar tidak ada kaitannya dengan 

tingkat kecerdasan seseorang, hanya saja orang tersebut kurang mendalami 

keterampilan belajar (Jamaris, 2014:3). Perlu adanya perhatian dan tindak lanjut terkait 
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kesulitan yang dialami mahasiswa. Karena jika tidak ada tindak lanjut dan perhatian 

maka akan berdampak pada pemahaman mahasiswa tersebut. Mengingat dalam materi 

soal matematika saling berkesinambungan satu sama lain.  

Priyati, dan Mampouw (2018) menunjukkan bahwa mengalami masalah dalam 

menggambar grafik fungsi kuadrat. IM cenderung melakukan kesalahan konseptual 

tentang posisi titik dan operasi bilangan. RS cenderung melakukan kesalahan 

prosedural dalam menentukan titik koordinat, operasi bilangan, dan menggambar 

grafik fungsi. AM melakukan kesalahan konseptual dan prosedural cukup berimbang 

tentang koefisien, konstanta, determinan, operasi bilangan, posisi titik, dan 

menggambar grafik.  

 Susilo, dkk (2019) penelitiannya menghasilkan adanya jenis kesulitan yang 

sama antara mahasiswa dengan disposisi matematis positif sedang dan tinggi, yaitu 

kesulitan dalam menggambar grafik, kesulitan dalam menentukan daerah yang dicari 

luasnya, kesulitan dalam menentukan batas integral, kesulitan dalam menggunakan 

rumus integral, dan kesulitan dalam memahami integral. Mahasiswa dengan disposisi 

matematis positif rendah selain mengalami kelima kesulitan tersebut, juga mengalami 

kesulitan dalam menghitung integral.   

Maulyda dan Khairunnisa (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

hanya 6% dari 34 mahasiswa yang mampu menggambar grafik dari fungsi rasional 

yang diberikan secara tepat. Mahasiswa cenderung membuat kesalahan ketika 

menentukan asimtot vertikal, titik potong sumbu y, juga ketika menentukan letak 

“lubang” dari fungsi rasional yang diberikan. Penyebab kesalahan secara umum dapat 

dikategorikan sebagai kesalahan procedural dan kesalahan karena kurangnya 

pemahaman konsep, baik konsep berupa materi prasyarat atau materi pokok.    

Pembelajaran dapat diarahkan pada perbaikan kesalahan-kesalahan tersebut. 

Dosen memeriksa pekerjaan peserta didik dan meminta peserta didik menjelaskan 

bagaimana ia sampai pada penggunaan pemecahan masalah seperti itu. Dosen juga 

perlu melakukan observasi terhadap cara yang digunakan oleh mahasiswa dan 

melakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut (Abdurrahman, 2012 : 217). 

Berdasarkan penjelasan diatas maka, pada penelitian ini akan membahas 

mengenai analisis kesulitan mahasiswa dalam menyelesaikan soal matematika dasar 
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yang berfokus pada materi fungsi pecah. Fungsi pecah terdiri dari fungsi pecah linier, 

fungsi pecah kuadrat linier, dan fungsi pecah kuadrat. Adapun langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal fungsi pecah linier adalah menentukan titik potong sumbu x, 

menentukan titik potong sumbu y, menentukan asimtot datar, menentukan asimtot 

tegak, menentukan tabulasi, dan menentukan grafik. Langkah-langkah dalam 

menyelesaikan soal fungsi pecah kuadrat linier adalah menentukan titik potong sumbu 

x, menentukan titik potong sumbu y, menentukan asimtot miring, menentukan asimtot 

tegak, menentukan harga ekstrim, menentukan tabulasi, dan menentukan grafik. 

Sedangkan, langkah-langkah dalam menyelesaikan soal fungsi pecah kuadrat adalah 

menentukan titik potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y, menentukan 

asimtot datar, menentukan asimtot tegak, menentukan titik potong dengan asimtot 

datar, menentukan harga ekstrim, menentukan tabulasi, menentukan grafik.  

 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati, dkk (2018) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa peserta didik memahami konsep fungsi linier 

melalui situasi yang sering terjadi dalam kehidupan, dan dapat mengidentifikasi suatu 

fungsi linier, membuat sketsa tabel, membuat grafik fungsi linier, serta menghitung 

daerah hasilnya. Hal tersebut yang membuat peneliti menganalisis kesulitan soal 

matematika dasar materi fungsi pecah kuadrat linier, dan fungsi pecah kuadrat.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui langkah-langkah yang sesuai 

dalam menyelesaikan Soal Matematika Dasar materi Fungsi Pecah di Program Studi 

Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta dan mendiskripsikan 

kesulitan mahasiswa memahami langkah-langkah dalam menyelesaikan Soal 

Matematika Dasar materi Fungsi Pecah di Program Studi Pendidikan Matematika 

Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

 

 

2. METODE 

Jenis Penelitian kualitatif peneliti pilih sebagai metode penelitian. Penelitian kualitatif 

merupakan metode untuk menguji teori teori (theoris) tertentu dengan cara meneliti 

hubungan antar variabel (Creswell, 2016 : 5). Menurut Bungin (2007 : 69) desain 
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deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah 

yang membutuhkan studi mendalam. Jadi, sesuai dengan teori tersebut penelitian ini 

menfokuskan pada permasalahan kesulitan khususnya pada mata kuliah matematika 

dasar materi fungsi pecah. 

Subyek penelitian ini adalah 8 orang mahasiswa semester 1 kelas B Program 

Studi Pendidikan Matematika di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Satu kelas 

tersebut terdapat 40 mahasiswa dan ada 4 soal. Setiap 1 orang mengerjakan 1 soal. 

Cara membagikan soal tersebut dengan purposive sampling berdasarkan posisi tempat 

duduk. Jadi, setiap 1 soal total yang mengerjakan dalam kelas tersebut yaitu 10 

mahasiswa. Kemudian, setiap 1 soal diambil 2 subjek yang paling banyak mengalami 

kesulitan. Didapatkan 8 subjek penelitian dari 4 soal tersebut. Teknik pengumpulan 

data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan 

dengan triangulasi teknik.  Sedangkan, teknik analisis data yang digunakan 

berdasarkan pendapat Sugiyono (2015 : 247-252) adalah reduksi data, penyajian data, 

dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Hasil 

3.1.1 Hasil Pekerjaan dan Wawancara Subjek 1 (S1) 

Soal nomor 1. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y = 
x2−𝑥−2

𝑥−1
  

Jawaban S1 : 
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Gambar 1. Hasil Pekerjaan S1 No. 1 

 

Hasil pekerjaan mahasiswa S1 tersebut terlihat bahwa mahasiswa mengalami 

kesulitan yakni, saat menentukan harga ekstrim kurang teliti dalam menentukan 

hasilnya, tabulasi nya salah pada saat menghitung, dan masih bingung saat 

menggambar grafiknya yaitu saat menentukan titik koordinatnya. 

Berikut hasil wawancara mahasiswa S1 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 1 : 

P :”Kesulitan apa yang kamu hadapi saat menyelesaikan soal 

tersebut ?” 

S1 :”Kalau menurut saya, itu saya tidak bisa mencari harga ekstrim, 

tabulasi nya, menghitungnya kurang teliti sama grafiknya itu tidak 

bisa menggambar.” 

P :”Grafiknya tidak bisa menggambar ?” 

S1 :”Iya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S1. Dapat dilihat bahwa S1 salah dalam 

menghitung tabulasinya, tidak bisa mencari harga ekstrim, dan juga tidak bisa 

menggambar grafik. Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara mahasiswa 

tersebut mengalami kesulitan menentukan tabulasi, harga ekstrim, dan grafik. 
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3.1.2 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 2 (S2) 

Soal nomor 1. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y = 
x2−𝑥−2

𝑥−1
. 

  Jawaban S2 : 

 

 

Gambar 2. Hasil Pekerjaan S2 No. 1 
 

Hasil pekerjaan mahasiswa S2 tersebut terlihat bahwa mahasiswa  mengalami 

kesulitan yakni, saat menentukan asimtot miring nya tidak dicari, harga ekstrim tidak 

dicari, tabulasi nya salah pada saat menghitung yaitu pada saat mensubtitusikannya, 

dan tidak bisa menggambar grafiknya yaitu pada saat menentukan titik koordinatnya. 

Berikut hasil wawancara mahasiswa S2 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 1. 

P :” Lalu apakah ada kesulitan ee saat menyelesaikan soal 

tersebut?” 

S2 :” Ada, yaitu saat mencari harga ekstrim dan membuat 

grafik itu mbak.” 

P :” Mencari?” 

S2 :” Harga ekstrim dan membuat grafik terus asimtot 

miring.” 

P :” Ya.” 

S2 :” Asimtot tegak” 

P :” Asimtot miring ?” 

S2 :” Asimtot miring, asimtot tegak dan harga ekstrim” 
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P :”Berarti kesulitannya itu di asimtot miring, 

hargaekstrim, tabulasi dan grafik” 

S2 :”Iya” 

P :” Kesulitan nya apa saja saat menentukan asimtot 

miring?” 

S2 :” Yaitu saat mencarinya gimana itu mbak gimana 

caranya.” 

P :”Kamu salah rumus ya?” 

S2 :”Iya mbak” 

P :” Berarti ini kamu memakai rumus apa?” 

S2 :” Kayaknya saya kemarin salah rumus pakai yang 

linier.” 

P :” O ya, lalu yang kedua kesalahannya terletak di? 

S2 :” Di harga ekstrim” 

P :” Kalau berdasarkan soal yang kamu kerjakan” 

S2 :” Harga esktrimnya saya belum ada.” 

P :” Jadi belum mengerjakan ?” 

S2 :” Iya belum.” 

P :” Lalu yang ketiga ?” 

S2 :” Membuat tabulasi, grafik.” 

P :” Kamu tau gak cara menentukan tabulasi itu ?” 

S2 :” Dikit – dikit mbak.” 

P :” Bagaimana caranya?” 

S2 :” Tinggal memasukkan x sama y terus tinggal 

dimasukkan angka-angkanya.” 

P :” Di substitusi ya ?” 

S2 :” Iya mbak.” 

P :” Lalu yang keempat membuat grafik, kesulitannya apa 

saja saat membuat grafik ?” 

S2 :”Kesulitannya mencari, kan belum menentukan harga 

apa asimtot miring” 

Berdasarkan hasil wawancara S2. Dapat dilihat bahwa S2 tidak mencari asimtot 

miringnya, tidak mencari harga ekstrimnya, salah dalam mengitung tabulasinya, dan 

tidak menggambar grafiknya. Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara 

mahasiswa tersebut mengalami kesulitan menentukan asimtot miring, tabulasi, harga 

ekstrim, dan grafik. 

3.1.3 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 3 (S3) 

Soal nomor 2. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y =
𝑥2− 4𝑥+4

𝑥2− 5𝑥+4
. Jawaban S3 : 
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Gambar 3. Hasil Pekerjaan S3 No. 2 
 

Hasil pekerjaan mahasiswa S3 tersebut terlihat bahwa mahasiswa mengalami 

kesulitan yakni, titik potong dengan asimtot datarnya tidak dicari, kesalahan dalam 

menentukan harga ekstrim karena tidak ditentukan harga ekstrim maksimum atau 

minimumnya, tabulasi tidak dihitung, dan tidak bisa menggambar grafiknya.  

Berikut hasil wawancara mahasiswa S3 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 2. 

P :” Apa saja kesulitan saat menyelesaikan soal tersebut ? 

S3 :” Kesulitan waktu menentukan asimtot datar, titik potong 

dengan asimtot datar. 

P :” Lalu ?” 

S3 :” Dan menentukan tabulasi serta membuat grafiknya.” 

P :” Kesulitannya dimana ?” 

S3 :”Kurang teliti dan belum terlalu paham saat 

menentukannya.” 

P :” Terus kalau yang tabulasi ?” 
S3 :”Kalau tabulasi karena saya belum paham dari harga 

ekstrimnya jadi tabulasinya belum paham.” 

P :”Belum paham cara mennetukan tabulasi nya bagaimana 

?” 

S3 :” Iya.” 

P :” Lalu saat membuat grafik nya itu ada kesulitan gak ?” 

S3 :”Kalau tabulasinya sudah tau mungkin saya tidak tidak 

ada kesulitan.” 

P :”Tapi ini berarti masih ada kesulitan krena belum paham 

dan pelum mengerti tantang langkah-langkah yang 

diharga ekstrim dan ditabulasinya.” 

S3 :” Iya.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S3. Dapat dilihat bahwa S3 tidak mencari titik 

potong dengan asimtot datar karena belum paham,tidak menentukan harga ekstrim 

maksimum atau minimumnya, tidak mencari tabulasinya, dan tidak bisa membuat 

grafik. berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara mahasiswa tersebut 

mengalami kesulitan saat menentukan titik potong dengan asimtot datar, harga 

ekstrim, tabulasi, dan grafik. 
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3.1.4 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 4 (S4) 

Soal nomor 2. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y =
𝑥2− 4𝑥+4

𝑥2− 5𝑥+4
. Jawaban S4 : 

 

 

Gambar 4. Hasil Pekerjaan S4 No. 2 
 

Hasil pekerjaan mahasiswa S4 terlihat bahwa mahasiswa mengalami kesulitan 

yakni, saat menentukan titik potong sumbu x kesalahannya terletak pada hasil 

faktorisasi fungsi kuadratnya, titik potong sumbu y kesalahannya terletak pada 

hasilnya karena kurang teliti, asimtot tegak kesalahannya pada hasil faktorisasi fungsi 

kuadratnya, tidak mencari titik potong dengan asimtot datar, tidak mencari tabulasi, 

dan juga tidak membuat grafiknya.  

Berikut hasil wawancara mahasiswa S4 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 2. 

P :” Lalu berdasarkan soal yang kamu kerjakan apakah 

ada kesulitan saat menyelesaikan soal tersebut ?” 

S4 :”Banyak mbak karena saya belum paham” 

P :” Sama yang ini kamu langkah-langkahnya ada yang 

kurang ya ?” 

S4 :” Titik potong dengan asimtot datar.” 

P :” Belum ya, belum dikerjakan. Lalu tabulasinya ?” 

S4 :” Belum juga. Soal nya itu harga ekstrim belum paham 

terus sama membuat grafiknya belum dikerjakan.” 

P :” Terus saya tanya adakah kesulitan saat membuat 

grafiknya kalau misalnya saya suruh untuk membuat 

grafiknya ?” 
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S4 :” Ini kan soalnya karena belum paham ya mbak jadi 

otomatis ini nya juga belum bisa.” 

P :” Membuat grafiknya juga belum bisa ?” 

S4 :”Iya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S4. Dapat dilihat bahwa S4 kurang teliti saat 

menentukan titik potong sumbu x, kurang teliti saat menentukan hasil titik potong 

sumbu y, adanya kesalahan saat menentukan asimtot tegak yaitu pada hasil faktorisasi 

fungsi kuadratnya, tidak bisa mencari titik potong dengan asimtot datar, tidak 

ditentukan harga ekstrim maksimum atau minimumnya, tabulasi dan juga tidak bisa 

membuat grafiknya. Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara mahasiswa 

tersebut mengalami kesulitan saat menentukan titik potong sumbu x, titik potong 

sumbu y, asimtot tegak, titik potong dengan asimtot datar, harga ekstrim, tabulasi, dan 

grafik 

3.1.5 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 5 (S5) 

Soal nomor 3. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y =  
𝑥2− 4

𝑥−1
. 

Jawaban S5 :  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gambar 5. Hasil Pekerjaan S5 No. 3 
 

Hasil pekerjaan mahasiswa S5 tersebut terlihat bahwa mahasiswa mengalami 

kesulitan yakni, saat menentukan harga ekstrim tidak dihitung sampai selesai, 

kesalahan saat menentukan tabulasi yaitu pada saat mensubtitusikannya, dan tidak bisa 

membuat grafik. 

Berikut hasil wawancara mahasiswa S5 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 3. 
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P :” Merasa kesulitan gak saat mengerjakan ?” 

S5 :” Iya mbak bingung soalnya buat cari angkanya itu 

masih bingung” 

P :” Terus langkah selanjutnya ?” 

S5 :” Membuat grafik.” 

P :” Buat grafiknya ?” 

S5 :”Belum mbak, soalnya tabulasinya masih bingung jadi 

grafiknya susah” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S5. Dapat dilihat bahwa S5 saat mencari harga 

ekstrim masih bingung sehingga tidak dihitung sampai selesai, bingung saat 

menentukan tabulasi, dan tidak bisa membuat grafik. Berdasarkan hasil pekerjaan dan 

hasil wawancara mahasiswa tersebut mengalami kesulitan menentukan harga ekstrim, 

tabulasi, dan grafik. 

3.1.6 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 6 (S6) 

Soal nomor 3. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y =  
𝑥2− 4

𝑥−1
. 

Jawaban S6 :  

 

 

Gambar 6. Hasil Pekerjaan S6 No. 3 
 

Hasil pekerjaan S6 terlihat bahwa mahasiswa mengalami kesulitan yakni, saat 

menentukan asimtot miring tidak dicari, menggunakan langkah asimtot datar 

seharusnya tidak menggunakan langkah tersebut, tidak mencari harga ekstrimnya, 

kesalahan dalam menentukan tabulasi pada saat mensubtitusikannya, dan tidak bisa 

membuat grafik. 
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Berikut hasil wawancara mahasiswa S6 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 3. 

P :” Berarti kamu kesulitan dilangkah apa saja ?” 

S6 :”Di asimtot miring soalnya ribetkan harus 

menyesuaikan dulu ntar dipindah ruas dulu, 

penyebutnya dipindah ke ruas kanan kita kalikan 

dengan y setelah itu kita mengganti ruas kadang saya 

masih bingung gitu kan kurang teliti kalau misalnya itu 

salah ntar juga membuat grafiknya juga salah gitu” 

P :” Terus yang kedua kesulitannya dilangkah apa ?” 

S6 :” Saya salahnya ini lho mbak membuat tabulasi” 

P :” Sebelum tabulasi, harga ekstrim ?” 

S6 :” Bisa” 

P :” Tapi menghitungnya kurang teliti ?” 

S6 :” Iya kurang teliti” 

P :” Terus tabulasi ?” 

S6 :”Tabulasi saya masih bingung nya kan misalnya udah 

ketemu misalnya (0,4) digabungkan aja kan tapi yang 

buat ngawang-ngawang sendiri itu lho buat 

menyesuaikan saya masih bingung.” 

P :” Berarti masih sulit dalam menentukan tabulasinya ?” 

S6 :” Iya” 

P :” Terus langkah apalagi yang sulit ?” 

S6 :” Sudah itu aja” 

P :” Membuat grafik ?” 

S6 :” Membuat grafik itu kalau misalkan saya semuanya 

benar rumusnya benar itu gampang” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S6. Dapat dilihat bahwa S6 salah dalam 

memasukkan langkah asimtot datar yang seharusnya tidak dipakai untuk menentukan 

fungsi pecah kuadrat linier, tidak mencari asimtot miringnya dikarenakan masih 

kebingungan, tidak bisa mencari harga ekstrim, terjadi kesalahan dalam menentukan 

tabulasi pada saat mensubtitusikannya, dan juga tidak bisa membuat grafiknya 

dikarenakan belum memahami langkah-langkahnya. Berdasarkan hasil pekerjaan dan 

hasil wawancara mahasiswa tersebut mengalami kesulitan saat menentukan asimtot 

miring, harga ekstrim, tabulasi, dan grafik. 

3.1.7 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 7 (S7) 

Soal nomor 4. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y = 
𝑥2

1− 𝑥2.  
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Jawaban S7 :  

 

 
Gambar 7. Hasil Pekerjaan S7 No. 4 

 

Hasil pekerjaan mahasiswa S7 tersebut terlihat bahwa mahasiswa mengalami 

kesulitan yakni, saat menentukan titik potong sumbu y mengalami kesalahan pada 

hasilnya, kesalahan saat mencari datar yaitu pada hasilnya, tidak mencari harga 

ekstrimnya, tidak mencari titik potong dengan asimtot datar, kesulitan saat 

menstubtitusikan x dan y pada tabulasi, dan tidak bisa membut grafik. 

Berikut hasil wawancara mahasiswa S7 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 4. 

P :”Lalu pertanyaan saya selanjutnya, kesulitannya saat 

menyelesaikan soal tersebut itu apa aja ?” 

S7 :” Belum paham mbak.” 

P :” Belum paham dimananya? 

S7 :”Di harga ekstrim sama tabulasi sama grafiknya 

mbak.” 

P :”Cara menentukannya apa memahaminya apa 

bagaimana ? “ 

S7 :”Memahaminya mbak. 

P :”Terus kalau yang setelah harga ekstrim apa? Titik 
potong dengan asimtot datarnya ? 

S7 :” Iya” 

P :” Lalu yang tabulasi, tabulasi masih mengalami 

kesulitan ?” 

S7 :” Masih mbak.” 

P :” Dimana kesulitannya ?” 

S7 :” Menentukan y nya” 
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P :” Lalu yang grafik, yang grafik juga sulit? 

S7 :” Sulit mbak” 

P :”Dimana kesulitannya ?” 

S7 :” Cara menentukan titik-titiknya dan membuat 

grafiknya” 

 

Berdasarkan hasil wawancara S7. Dapat dilihat bahwa S7 belum memahami 

sebagian besar cara menyelesaikan fungsi pecah kuadrat tersebut, sehingga terjadi 

kesalahan pada saat mencari langkah-langkahnya. Berdasarkan hasil pekerjaan dan 

hasil wawancara mahasiswa tersebut mengalami kesulitan saat menentukan titik 

potong sumbu y, asimtot datar, titik potong dengan asimtot datar, harga ekstrim, 

tabulasi, dan juga grafik. 

3.1.8 Hasil pekerjaan dan wawancara subjek 8 (S8) 

Soal nomor 4. Tentukan penyelesaian soal fungsi pecah y = 
𝑥2

1− 𝑥2.  

Jawaban S8 :  

 

 

Gambar 8. Hasil Pekerjaan S8 No. 4 
 

Hasil pekerjaan mahasiswa S8 tersebut terlihat bahwa mahasiswa mengalami 

kesulitan yakni, kesulitan saat menentukan titik potong sumbu y hasilnya terjadi 

kesalahan, asimtot datarnya tidak dicari, terjadi kesalahan saat menentukan asimtot 

tegak yaitu pada hasil faktorisasi fungsi kuadratnya, titik potong dengan asimtot 

datarnya tidak dicari, kesulitan saat menghitung harga ekstrimnya, tabulasi tidak 

dicari, dan juga tidak membuat grafik. Pada subjek 8 ini hanya 1 langkah saja yang 

benar dan yang lainnya mengalami kesulitan. 
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Berikut hasil wawancara mahasiswa S8 mengenai kesulitan saat mengerjakan 

nomor 4. 

S8 :”Yang pertama cari titik sumbu x nya dulu, yang kedua 

titik potong sumbu y, yang ketiga asimtot tegak, harga 

ekstrim, tabulasi sama grafik.” 

P :” Terus coba jelaskan cara mengerjakannya !” 

S8 :” Untuk titik potong dengan sumbu x untuk y=0. Jadi 

kita nganggap y=0 ya udah tinggal y nya diganti 0 itu 

doang terus kalau yang titik potong dengan sumbu y 

untuk x=0. Jadi, x itu dianggap 0, x yang soal itu ditulis 

0 gitu.” 

P :” Ini y nya jawabnya kok bisa 1 darimana ?” 

S8 :”Gak tau mbak” 

P :” Langsung ke langkah ketiga ya. Saya Tanya asimtot 

tegak itu caranya bagaimana ?” 

S8 :” Asimtot tegak itu penyebutnya sama dengan 0. Eh 

gimana ya maksudnya. Eh difaktorkan terus ketemu x1 

nya berapa x2 nya berapa gitu” 

P :” Ini faktornya benar apa salah ? 

S8 :” Salah” 

P :” Yang benar gimana ?” 

S8 :”Gak tau mbak” 

P :” Terus langsung saja ke harga ekstrim” 

S8 :” Saya kurang tahu harga ekstrim” 

P :” Kemudian ke tabulasi. Cara menentukan tabulasi 

bagaimana ?” 

S8 :” Tabulasi itu kita bebas mau angka berapa nah kita 

bebas tinggal memasukkan saja sama soalnya gitu.” 

P :” Kemudian langkah selanjutnya apa ?” 

S8 :” Bikin grafik ?” 

P :” Iya. Apakah ada kesulitan saat membuat grafik ?” 

S8 :” Banyak. Sulit mbak bikinnya.” 

P :” Masih bingung ?” 

S8 :” Iya mbak masih bingung. 

 

Berdasarkan hasil wawancara S8. Dapat dilihat bahwa S8 hanya dapat 

mengerjakan langkah saat menentukan titik potong sumbu x. Langkah berikutnya S8 

mengalami kesulitan, hal ini dikarenakan belum memahami soal fungsi pecah dengan 

baik.dan benar. Berdasarkan hasil pekerjaan dan hasil wawancara mahasiswa tersebut 

mengalami kesulitan saat menentukan titik potong sumbu y, asimtot datar, asimtot 

tegak, titik potong dengan asimtot datar, harga ekstrim, tabulasi dan grafik. 
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3.2 Pembahasan  

3.2.1 Kesulitan Menentukan Titik Potong Sumbu x 

Pada kesulitan menentukan titik potong sumbu x, terdapat mahasiswa S4 kurang teliti 

dalam menentukan faktorisasi fungsi kuadrat sehingga mengalami kesalahan dalam 

hasilnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Burhanzade dan Aygor 

(2015) tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan solusi kepada 

mahasiswa yang mengalami kesulitan pada tahap faktorisasi sambil memecahkan 

pertanyaan matematika. Dari hasil penelitian terlihat bahwa mahasiswa memiliki 

kekurangan utama dari dasar-dasar matematika "Faktorisasi" dan oleh karena itu 

mereka tidak dapat mencapai kesimpulan meskipun mereka tahu solusinya.  

Kesulitan dalam menentukan titik potong sumbu x pada faktorisasi kuadratnya 

ditunjukkan dengan adanya kesalahan pada saat mahasiswa S4 mengerjakan soal 

nomor 2 yaitu, pada hasil nya menuliskan x= -2 dan x= 2 yang seharusnya menuliskan 

x = 2, maka titik potong sumbu x adalah (2,0). Hal ini disebabkan karena mahasiswa 

kurang konsentrasi dan ketelitian dalam menyelesaikan soalnya. Hal ini sejalan dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Rejeki dan Sari (2021) bahwa faktor penyebab 

kesalahan peserta didik yaitu kurang teliti, tergesa-gesa, tidak biasa menuliskan 

jawaban secara lengkap, kurang belajar / tidak paham materi, kurang latihan soal, dan 

tidak memahami soal, serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan 

Khotimah (2016) bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa ialah kesulitan pada 

langkah-langkah perhitungan dan materi prasyarat. 

3.2.2 Kesulitan Menentukan Titik Potong Sumbu y 

Pada saat menentukan titik potong sumbu y, terdapat mahasiswa S4 dan S7 terjadi 

kesalahan pada hasilnya. Hal ini dikarenakan siswa belum paham pada langkah-

langkah mencari fungsi pecah yang salah satunya yaitu, menentukan titik potong 

sumbu y.  Saat menentukan titik potong sumbu y juga terdapat mahasiswa yang kurang 

teliti dalam menghitungnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dila 

dan Zanthy (2020) bahwa terdapat kesulitan aspek terapan, misalnya tidak dapat 

melakukan perhitungan dengan tepat, dan tidak memberikan kesimpulan jawaban.  

Kesulitan dalam menentukan titik potong sumbu y ditunjukkan dengan adanya 

mahasiswa S4 mengerjakan soal nomor 2 menuliskan hasilnya yaitu, (1,0) yang 
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seharusnya menuliskan (0,1); sedangkan mahasiswa S7 mengerjakan soal nomor 4 

menuliskan hasil akhirnya y = (0,1) yang seharusnya menuliskan y = ∞. Hal ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulyda dan Khairunnisa (2019) hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa hanya 6% dari 34 mahasiswa yang mampu 

menggambar grafik dari fungsi rasional yang diberikan secara tepat. Mahasiswa 

cenderung membuat kesalahan ketika menentukan asimtot vertikal, titik potong sumbu 

y, juga ketika menentukan letak “lubang” dari fungsi rasional yang diberikan. 

Penyebab kesalahan secara umum dapat dikategorikan sebagai kesalahan procedural 

dan kesalahan karena kurangnya pemahaman konsep, baik konsep berupa materi 

prasyarat atau materi pokok.  

3.2.3 Kesulitan Menentukan Asimtot Miring  

Pada saat menentukan asomtot miring terdapat mahasiswa S2 dan S6 tidak mencari 

dan tidak menghitung hasilnya, hal ini dikarenakan belum memahami langkah-

langkah dalam menentukan fungsi pecah dengan baik. Sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Burhanzade dan Aygor (2016) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa kesulitan yang dialami mahasiswa dalam materi aljabar linear meliputi 

kesulitan dalam pemahaman konsep, kesulitan dalam penerapan konsep, dan kesulitan 

persepsi visual.  

Kesulitan dalam menentukan asimtot miring ditunjukkan dengan adanya 

mahasiswa S2 yang mengerjakan soal nomor 1 tidak mengerjakan langkah ini, 

sedangkan mahasiswa S6 yang mengerjakan soal nomor 3 juga tidak mengerjakan 

langkah ini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Carlson & Richard 

(2015) bahwa pemahaman dan kemampuan penalaran mahasiswa semester pertama 

terdapat kelemahan berat pada pengetahuan dasar dari konsep fungsi. 

3.2.4 Kesulitan Menentukan Asimtot Tegak  

Pada saat menentukan asimtot tegak, terdapat mahasiswa S4 dan S8 yang mengalami 

kesalahan saat menghitung hasil faktorisasi fungsi kuadrat. Mahasiswa mengalami 

kesulitan saat menghitung faktorisasi pada persamaan kuadratnya, yaitu kurang teliti 

saat menghitungnya. Kesulitan dalam menentukan asimtot tegak ditunjukkan dengan 

adanya mahasiswa S4 pada soal nomor 2 menuliskan hasilnya x = 4 dan x = -1 yang 

seharusnya menuliskan x = 4 dan x = 1, sedangkan mahasiswa S8 pada soal nomor 4 
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menuliskan x1 = 1 dan x2 = 1 yang seharusnya menuliskan x = 1 dan x = -1. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2013) bahwa kesalahan-kesalahan 

dalam menyelesaikan masalah faktorisasi bentuk aljabar yang memuat kesalahan 

konseptual dan kesalahan procedural, penyebab kesalahan dalam menyelesaikan 

masalah faktorisasi bentuk aljabar dapat dilihat dari berbagai hal, antara lain 

disebabkan ketidakcermatan dalam membaca, ketidakcermatan dalam berfikir, 

kelemahan dalam analisis masalah, kekuranggigihan, ketidakmampuan melihat 

masalah yang biasa dengan cara atau pendekatan yang baru atau tidak biasa, salah 

pengertian, dan kepercayaan diri yang rendah. 

3.2.5 Kesulitan Menentukan Asimtot Datar  

Pada saat menentukan asimtot datar, terdapat mahasiswa S7 dan S8 yang kesulitan. 

Kesulitan dalam menentukan asimtot datar ditunjukkan dengan adanya mahasiswa S7 

pada soal nomor 4 menuliskan hasilnya y = 1 yang seharusnya menuliskan y = -1, 

sedangkan mahasiswa S8 pada soal nomor 4 tidak mengerjakan langkah ini. Faktor 

yang mempengaruhi salah satunya yaitu kurang waktu dan kurang teliti saat 

mengerjakan soal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tias dan Wutsqa 

(2015) bahwa Faktor-faktor kesulitan yang dialami yakni: kurang teliti, tergesa-gesa 

dalam mengerjakan soal, lupa, kurang waktu untuk mengerjakan soal, cepat menyerah, 

terkecoh, dan cemas. Selain itu, factor yang menyebabkan mahasiswa mengalami 

kesulitan yaitu, kurang memahami soalnya. Hal ini didukung dengan penelitian yang 

dilakukan Andayani dan Latifah (2019) bahwa kesalahan yang dilakukan terdapat pada 

indikator memahami masalah, yaitu tidak bisa memahami soal pada materi aritmatika 

sosial. 

3.2.6 Kesulitan Menentukan Titik Potong dengan Asimtot Datar 

Mahasiswa S3, S4, S7, dan S8  tidak mengerjakan langkah ini. Hal ini dikarenakan 

mereka belum memahami langkah-langkah menyelesaikan  soal fungsi pecah dengan 

baik dan benar.  Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suzana (2013) bahwa 

kesulitan pemahaman konsep dialami oleh mahasiswa dalam membuktikan teorema 

struktur aljabar yaitu ketidakpahaman konsep dan ketidaktahuan metode pembuktian 

dan penyelesaian pembuktian. Hal ini didukung dari penelitian yang dilakukan 



 

20 

 

Mutakin (2015) bahwa factor penyebab kesulitan mahasiswa ialah minat belajar yang 

rendah serta kemampuan dasar dalam matematika yang kurang. 

3.2.7 Kesulitan Menentukan Harga Ekstrim  

Pada saat menentukan harga ekstrim mahasiswa S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 

mengalami kesulitan pada saat mencari titik maksimum atau minimumnya. Hal ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Farhan dan Zulkarnain (2019) bahwa 

letak kesalahan saat menentukan harga ekstrim adalah saat mencari maksimum dan 

minimumnya.  

Mahasiswa mengalami kesulitan saat menentukan harga ekstrim hal ini 

disebabkan karena terjadi kesalahan dalam perhitungannya dan saat menentukan titik 

ekstrimnya sehingga mereka tidak menemukan jawaban akhirnya dengan benar. Hal 

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kholid (2011) bahwa hasil 

penelitiannya memberikan kesimpulan sebagai berikut: kesalahan - kesalahan yang 

dilakukan mahasiswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga tipe kesalahan sebagai berikut: (1). Kesalahan pada 

aspek bahasa / menterjemahankan maksud soal yang meliputi kesalahan dalam 

menentukan apa yang diketahui dan ditanyakan dalam soal, (2). Kesalahan pada aspek 

tanggapan/konsep yang meliputi kesalahan dalam menentukan yang harus digunakan 

untuk menyelesaikan masalah, (3). Kesalahan pada aspek strategi/penyelesaian 

masalah yang meliputi kesalahan dalam melakukan perhitungan, menentukan daerah 

penyelesaian, menentukan titik-titik ekstrim pembatas dan menghitung nilai optimum.  

Kemudian, faktor lainnya yang mempengaruhi mahasiswa tidak bisa 

mengerjakan dengan benar dikarenakan mahasiswa bingung dan kekurangan waktu 

saat mengerjakannya. Selain itu mahasiswa juga kurang memahami soal yang 

diberikan oleh dosen. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ruslan 

dan Syahrul (2017) menjelaskan bahwa sebagian besar tidak menyelesaikan soal 

dikarenakan siswa bingung memahami perintah soal dan kehabisan waktu dalam 

menyelesaikan soal.  

 

3.2.8 Kesulitan Menentukan Tabulasi 
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Pada saat menentukan tabulasi, mahasiswa S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 

mengalami kesulitan saat menentukan x dan y nya, dan juga saat menstubtitusikanya. 

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Khotimah (2016) bahwa 

kesulitan yang dialami mahasiswa ialah kesulitan pada langkah-langkah perhitungan 

dan materi prasyarat, kesulitan pada perhitungan eliminasi dan subtitusi. Faktor lain 

yang menyebabkan mahasiswa kesulitan dalam menentukan tabulasi yaitu, mahasiswa 

tergesa-gesa saat mengerjakannya disebabkan karena kekurangnya waktu. Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Tias dan Wutsqa (2015) bahwa Faktor-faktor 

kesulitan yang dialami yakni: kurang teliti, tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, lupa, 

kurang waktu untuk mengerjakan soal, cepat menyerah, terkecoh, dan cemas.  

3.2.9 Kesulitan Menentukan Grafik 

Pada saat menentukan grafik mahasiswa S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 mengalami 

kesulitan saat menentukan titik koordinatnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Priyati, dan Mampouw (2018) menunjukkan bahwa mengalami 

masalah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. IM cenderung melakukan 

kesalahan konseptual tentang posisi titik dan operasi bilangan. RS cenderung 

melakukan kesalahan prosedural dalam menentukan titik koordinat, operasi bilangan, 

dan menggambar grafik fungsi. AM melakukan kesalahan konseptual dan prosedural 

cukup berimbang tentang koefisien, konstanta, determinan, operasi bilangan, posisi 

titik, dan menggambar grafik.  

Mahasiswa S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, dan S8 juga mengalami kesulitan saat 

melukis atau menggambar grafiknya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

oleh Sumardi, dan Yuliyani (2015)  hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

mahasiswa kesulitan dalam memahami konsep geometri, kesulitan menerapkan 

konsep, kesulitan memahami rumus, kesulitan menentukan langkah-langkah melukis, 

faktor lingkungan belajar dan sikap mahasiswa terhadap mata kuliah geometri bidang. 

 

 

4. PENUTUP 

4.1 Langkah-Langkah dalam Menyelesaikan Soal Matematika Dasar Materi 

Fungsi Pecah.  
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a. Fungsi Pecah Kuadrat Linier 

Fungsi pecah kuadrat linier dalam penyelesaiannya terdiri dari 7 langkah, 

yaitu menentukan titik potong sumbu x rumusnya adalah, menentukan titik 

potong sumbu y, menentukan asimtot miring, menentukan asimtot tegak, 

menentukan harga ekstrim, menentukan tabulasi, serta menentukan grafik. 

b. Fungsi Pecah Kuadrat  

Fungsi pecah kuadrat dalam penyelesaiannya terdiri dari 8 langkah, yaitu 

menentukan titik potong sumbu x, menentukan titik potong sumbu y, 

menentukan asimtot datar, menentukan asimtot tegak, menentukan titik potong 

dengan asimtot datar, menentukan harga ekstrim, menentukan tabulasi, serta 

menentukan grafik. 

4.2 Kesulitan Mahasiswa dalam Memahami Langkah-Langkah Soal Matematika 

Dasar Materi Fungsi Pecah. 

a. Kesulitan saat menentukan titik potong sumbu x, yaitu mahasiswa kurang teliti 

dalam menentukan faktorisasi fungsi kuadrat, sehingga mengalami kesalahan 

dalam hasilnya. 

b. Kesulitan saat menentukan titik potong sumbu y, yaitu mahasiswa mengalami 

kesalahan pada hasilnya. 

c. Kesulitan saat menentukan asimtot miring, yaitu mahasiswa tidak mencari dan 

tidak menghitung hasilnya. 

d. Kesulitan saat menentukan asimtot tegak, yaitu mahasiswa mengalami 

kesalahan saat menghitung hasil faktorisasi fungsi kuadrat. 

e. Kesulitan saat menentukan asimtot datar, yaitu mahasiswa tidak mengerjakan 

salah satu langkah dari penyelesaian fungsi pecah kuadrat ini.  

f. Kesulitan saat menentukan titik potong dengan asimtot datar, yaitu  mahasiswa 

tidak mengerjakan langkah dari penyelesaian fungsi pecah kuadrat ini. 

g. Kesulitan saat menentukan harga ekstrim, yaitu mahasiswa mengalami 

kesulitan pada saat mencari titik maksimum atau minimumnya. 

h. Kesulitan saat menentukan tabulasi, yaitu mahasiswa mengalami kesulitan saat 

menentukan x dan y nya, dan juga saat menstubtitusikanya. 
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i. Kesulitan saat menentukan grafik, yaitu mahasiswa mengalami kesulitan saat 

menentukan titik koordinatnya. 

Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas yaitu terdapat kesulitan 

yang paling banyak dialami mahasiswa pada saat menentukan harga ekstrim, tabulasi, 

dan grafik. 
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