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Abstract  : This study aims to determine the difficulties experienced by students of class 

VII A SMP Negeri 2 Gondang in solving the problem of triangular shape material. The 

subjects in this study were 32 students of class VII A SMP Negeri 2 Gondang. Data 

collection methods in this study are methods of observation, tests, interviews and 

documentation. The instrument used for data collection was 7 questions that had been 

tested with content validation, reliability, distinguishing power and difficulty level. 

Based on the results of the analysis and discussion, it can be concluded that students 

experienced difficulties in solving triangular flat shape material questions. The level of 

fact difficulty experienced by the students was 67%, the concept difficulty level was 

67.14%, the operation difficulty level was 69.6%, the principle difficulty level was 

71%. The factors that cause class VII A students of SMP Negeri 2 Gondang include 

students 'assumptions that mathematics is a difficult subject, crowded class conditions, 

lack of students' ability to triangle material, lack of attention from parents, learning 

media that is less supportive and teacher delivery. which is difficult for students to 

understand. 
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Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan yang dialami 

siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gondang dalam menyelesaikan persoalan materi 

bangun datar segitiga.Subjekdalam penelitian ini adalah siswa kelas VII A SMP Negeri 

2 Gondang  dengan jumlah  32 siswa. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah metode observasi, tes, wawancara dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan 

untuk pengumpulan data sebanyak 7 soal yang telah  diuji dengan validasi isi, 

reliabilitas, daya pembeda dan tingkat kesukaran.Berdasarkan hasil analisis dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa siswa-siswimengalami kesulitan dalam 

meyelesaikan soal materi bangun datar segitiga. Tingkat kesulitan fakta  yang dialami 

siswa sebesar 67%, tingkat kesulitan konsep sebesar 67,14%, tingkat kesulitan operasi 

sebesar 69,6%, tingkat kesulitan prinsip sebesar 71%. Faktor-faktor yang menyebabkan 

siswa kelas VII A SMP Negeri 2 Gondang antara lain anggapan siswa bahwa 

matematika merupakan pelajaran yang sulit, kodisi kelas yang ramai, kurangnya 

kemampuan siswa terhadap materi segitiga, kurang perhatian dari orang tua, media 

pembelajaran yang kurang mendukung dan penyampain guru yang sulit dipahami siswa. 

Kata Kunci : Kesulitan Belajar, Faktor-faktor kesulitan belajar, Matematika. 
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PENDAHULUAN  

Perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi di zaman 

yang modern manusia dituntut lebih 

aktif mengikuti perkembangannya agar 

dapat bertahan hidup. Selain memiliki 

kemampuan akademik, manusia juga di 

tuntut untuk mengembangkan 

pemikiran, keaktifan, dan kreatifitas. 

Pendidikan adalah salah satu jalan yang 

harus di tempuh manusia agar dapat 

menggali dan mengembangkan potensi 

tersebut. Seperti yang tertuang dalam 

UU RI No. 20 tahun 2003 tentang 

siatem pendidikan nasional, bab I pasal 

1, Pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dalam proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mampu 

mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spritual, keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang di perlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 

Menurut Ki Hajar Dewantoro 

pendidikan adalah tuntutan di dalam 

hidup tumbuhnya anak-anak adapun 

maksudnya, pendidikan yaitu menuntun 

segala kekuatan kodrat yang ada pada 

anak itu, agar mereka sebagai manusia 

dan sebagai anggota masyarakat 

dapatlah mencapai keselamatan dan 

kebahagian yang setinggi-tingginya. 

Pendidikan adalah suatu kegiatan yang 

telah di rencanakan untuk 

mengembangkan potensi-potensi yang 

di miliki siswa  agar bisa menyongsong 

masa depan.  

Pendidikan di Indonesia terdiri 

dari beberapa tingkatan yaitu PAUD, 

TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan 

tinggi. Diantara mata pelajaran yang 

selalu diajarkan di sekolah dari tingkat 

bawah sampai perguruan tinggi adalah 

mata pelajaran matematika. Matematika 

merupakan salah satu ilmu dasar yang 

mempunyai peranan penting dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Fathani (2009) mengatakan 

bahwa “matematika itu penting baik 

sebagai alat bantu, sebagai ilmu (bagi 

ilmuan), sebagai pembentuk sikap 

maupun sebagai pembimbing pola 

pikir.” 

Belajar matematika sangat 

diperlukan untuk menanamkan konsep 

matematika kepada siswa dalam 

mengaplikasikannya dalam kehidupan 

sehari-hari. Dalam pembelajaran 

matematika tidak berarti bila hanya 

menghafal definisi, rumus-rumus saja, 

tapi pembelajaran matematika juga 

memiliki makna jika di pahami dan di 

aplikasikan dalam kehidupan sehari-

hari. Menurut Fatani (2010:10) dalam 

pembelajaran matematika perlu adanya 

penekanan mengenai gambaran belajar 

matematika secara keseluruhan, baru 

kemudian di lanjutkan dengan 

mempelajari matematika secara lebih 

terperinci. 

Menurut  Mulyono, 

Abdurrahman  (dalam Sholekah dkk 

2017:153)  dari  berbagai  bidang  studi  

yang  diajarkan  di sekolah, matematika 

merupakan bidang studi yang dianggap 

paling sulit oleh para siswa, baik yang 

tidak berkesulitan belajar dan lebih-

lebih bagi siswa yang berkesulitan 

belajar. Menurut Martini, Jamaris  

(dalam Sholekah dkk 2017:153)  bahwa  

matematika  adalah  suatu  satu  bidang  

studi hidup, yang perlu dipelajari karena 

hakikat matematika adalah pemahaman 

terhadap pola perubahan yang terjadi di 

dalam dunia nyata dan di dalam pikiran 

manusia serta keterkaitan diantara pola-

pola tersebut secara holistik. 

 



Safitri, Analisis Kesulitan Belajar Siswa..............3 

 

 

Kesulitan  atau  kendala  belajar  yang  

dialami  siswa  dapat  disebabkan  

olehfaktor  internal  dan  eksternal.  

Faktor  internal  adalah  faktor  yang  

berasal  dari  dalam diri  siswa,  

misalnya  kesehatan,  bakat  minat,  

motivasi,  intelegensi  dan  sebagainya. 

Sedangkan  faktor  eksternal  adalah  

faktor-faktor  yang  berasal  dari  luar  

diri  siswa misalnya dari lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga dan 

lingkungan masyarakat (Jamal, Fakhrul 

2014:18-36). Dari wawancara singkat 

dengan salah satu siswi kelas VII A 

SMPN 2 Gondang  mengalami kesulitan 

dalam pembelajaran materi bangun 

datar khususnya segitiga. Siswa tersebut 

mengalami kesulitan belajar karena 

faktor strategi pembelajaran  yang   

digunakan  guru, penyampaian materi 

oleh guru yang kurang di pahami dan 

faktor dari siswa itu sendiri. 

Menurut laporan PISA tahun 2015 

dalam dunia pendidikan Indonesia 

menduduki peringkat ke-62 dari 72 

negara di dunia. Data yang di peroleh 

dari KEMENDIKBUD hasil ujian 

nasional tahun 2019 tingkat SMP mata 

pelajaran matematika nilai rata-ratanya 

adalah 46,56. Nilai tersebut masih 

rendah dibandingkan mata pelajaran 

ujian nasional yang lainnya. Mata 

pelajaran matematika menjadi momok 

tersendiri bagi siswa, nilai mata 

pelajaran matematika selalu rendah di 

bandingkan mata pelajaran yang lain. 

Begitu pula juga nilai ujian nasional 

mata pelajaran matematika di SMPN 2 

Gondang yang masih rendah di 

bandingkan dengan nilai mata pelajaran 

ujian nasional yang lainnya. Presentase 

nilai mata pelajaran matematika UN 

tahun 2019 materi bangun datar siswa  

yang menjawab dengan benar adalah 

36,69%  nilai tersebut salah satu daftar 

nilai rendah dalam mata pelajaran 

matematika.         

Berdasarkan latar belakang yang 

telah di paparkan peneliti akan 

melakukan penelitian di SMPN 2 

Gondang,. Oleh karena itu peneliti akan 

melakukan penelitian dengan judul 

analisis kesulitan belajar siswa materi 

bangun datar segitiga  kelas VII A  

SMPN 2 Gondang. 

 

 

METODE PENELITIAN  

Ditinjau dari jenis datanya, 

pendekatan  yang di gunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Saryono (2010) 

pendekatan kualitatif merupakan 

penilitian yang di gunakan untuk 

menyelidiki, menemukan, 

menggambarkan dan menjelaskan 

kualitas atau keistimewaan dari 

pengaruh sosial yang dapat dijelaskan, 

diukur atau digambarkan melalui 

pendekatan kualitatif. 

Adapun jenis pendekatan 

penelitian ini adalah deskriptif. Menurut 

Punaji Setyosari (2010)  penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan atau 

mendeskripsikan suatu keadaan, 

peristiwa, objek apakah orang, atau 

segala sesuatu yang terkait dengan 

variabel-variabel yang bias di jelaskan 

baik dengan angka-angka maupun kata-

kata.  

Jenis penelitian deskriptif kualitatif 

yang di gunakakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh 

informasi mengenai kesulitan belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika  

materi bangun datar segitiga  SMPN 2 

Gondang. 

 

A. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah orang 

yang dijadikan sumber data atau sumber 

informasi oleh peneliti untuk riset yang 

dilakukan. Subjek dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VII A SMPN 2 
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Gondang. Siswa kelas VII A berjumlah 

16 siswa laki-laki dan 16 siswa 

perempuan.  

B. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data tidak lain dari 

suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. 

Pengumpulan data merupakan langkah 

yang amat penting agar penelitian dapat 

berhasil. Data yang digunakan harus 

valid untuk digunakan. 

Metode pengumpulan data adalah 

teknik atau cara yang dapat di gunakan 

oleh peniliti untuk mengumpulkan data, 

serta instrument pengumpulan data 

adalah alat bantu yang dipilih dan 

digunakan oleh peniliti dalam 

kegiatannya mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

lebih mudah. Secara metodologis 

dikenal beberapa macam tehnik 

pengumpulan data, diantaranya : 

1. Observasi  

Observasi adalah salah satu 

metode pengumpulan data dengan 

mengamati atau meninjau secara 

langsung di lokasi penelitian untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi atau 

membuktikan kebenaran dari sebuah 

penelitian. Observasi adalah suatu 

proses pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis, logis, objektif dan 

rasional mengenai berbagai fenomena, 

baik dalam situasi yang sebenarnya 

maupun situasi buatan untuk mecapai 

tujuan tertentu (Arifin, 2011). Observasi 

dilakukan dengan mengamati langsung 

kondisi yang ada dan setiap peristiwa 

yang terjadi di saat penelitian. 

Pengamatan ini dapat dilaksanakan 

dengan pedoman pengamatan yang 

sudah dibuat peneliti. Pengamatan  

dilakukan saat  peneliti melakukan 

kegiatan pembelajaran yang dibantu 

oleh guru kelas VII  sebagai observer 

dan peneliti sendiri dengan mengamati 

perilaku siswa di dalam kelas. 

 

2. Tes  

Menurut Sudijono (2011:67) tes 

adalah cara atau prosedur yang perlu 

ditempuh dalam rangka pengukuran dan 

penilitian di bidang pendidikan, yang 

berbentuk pemberian tugas atau 

serangkaian tugas baik berupa 

pertanyaan-pertanyaan (yang harus 

dijawab), atau perintah-perintah (yang 

harus dikerjakan) oleh testee (siswa), 

sehingga dapat dihasilkan nilai yang 

melambangkan tingkah laku atau 

prestasi testee (siswa). Dalam penelitian 

ini tes akan di berikan kepada siswa 

kelas VII A untuk mengetahui kesulitan 

belajar yang di alami oleh mereka. 

3. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2010) 

Wawancara merupakan suatu tehnik 

pengumpulan data yang dilakukan 

secara struktural maupun tidak 

struktural dan bisa dilakukan dengan 

cara tatap muka atau secara langsung 

maupun tidak langsung. Wawancara 

dalam penelitian ini dilakukan peneliti 

dengan siswa  kelas VII A dan guru 

untuk mengetahui kesulitan belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika 

materi segitiga . 

4. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah metode 

mengkaji dan mengolah data dari 

dokumen-dokumen yang sudah ada 

sebelumnya dan mendukung data 

penelitian. Menurut Burhan (2008 : 

122) dokumentasi adalah metode yang 

digunakan menulusuri historis.  

 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN  

Penelitian ini dilakukan di SMPN 

2 Gondang  pada semester genap. 

Subyek penelitian ini kelas VII A yang 

berjumlah 32 siswa. Metode   yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

observasi, tes, wawancara dan 

dokumentasi. Hasil dari  penelitian ini 

adalah  sebagai berikut : 
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1. Hasil Observasi  

a. Hasil Observasi Proses Pembelajaran 

Metode Observasi digunakan 

dalam mengamati jalannya proses 

belajar mengajar pada segitiga. 

Observasi dilakukan oleh peneliti 

terhadap siswa kelas VII A SMPN 2 

Gondang. Observasi dilakukan secara 

langsung. Pemilihan tempat penelitian 

didasarkan pada beberapa alasan, salah 

satunya ingin mengamati tingkat 

kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 

matematika materi segitiga. 

Berdasarkan hasil observasi 

pembelajaran di kelas, tahapaan dalam 

mengajar belum sepenuhnya terlaksana 

dengan baik ada beberapa tahapan yang  

tidak dilakukan guru saat proses 

pembelajaran. Untuk memperjelas, 

berikut deskripsi yang terbagi menjadi 4 

aspek pengamatan: 

1) Kegiatan pembuka 

Pada kegiatan pembuka terdapat 

indikator-indikator yang harus tercapai, 

namun ada beberapa indikator yang  

tidak  dilaksanakan oleh guru pada saat 

kegiatan pembuka seperti memberikan 

motivasi dan memberitahu tujuan 

pembelajaran. Selebihnya kegiatan 

seperti mengucapkan salam, melakukan 

absensi, mengatur situasi kelas sudah 

terlaksana. Guru membuka dengan 

salam kemudian dilanjutkan dengan 

berdoa kemudian melakukan absensi 

dan mencoba mengkondisikan kelas 

agar lebih tenang. Guru tidak 

memberikan motovasi kepada siswa dan 

terkesan terburu-buru sehingga tujuan 

pembelajaran belum tersampaikan.  

2) Kegiatan inti 

Pada kegiatan inti terdapat 

indikator-indikator yang harus tercapai, 

ada beberapa indikator yang tidak 

terlaksana seperti guru tidak 

mendampingi siswa untuk bertanya dan 

guru tidak mendampingi siswa untuk 

menyimpulkan. Selebihnya indikator-

indikator pada bagian inti sudah 

terlaksana dengan baik. Pada tahap 

mengamati guru memanfaatkan papan 

tulis dan penggaris untuk menjelaskan 

materi segitiga. Guru juga mencoba 

dengan memberikan contoh beberapa 

benda yang ada di kelas dengan bentuk 

segitiga untuk menjelaskan bagian-

bagian segitiga secara detail. Namun 

guru tidak mendampingi siswa untuk 

bertanya tapi langsung memberikan 

soal. Tahap selanjutnya yaitu tahap 

mencoba, siswa di arahakan guru untuk 

berdiskusi secara berkelompok yang 

terdiri dari 4 siswa. Setelah siswa 

berdiskusi secara berkelompok 

kemudian guru menunjuk satu 

kelompok untuk menjawab setelah itu 

guru meminta 

 3). Kegiatan penutup  

Pada kegiatan penutup ada 

beberapa indikator yang harus tercapai. 

Pada kegiatan ini ada beberapa 

indikator yang tidak tercapai. Guru 

tidak mengevaluasi pembalajaran dan 

guru juga tidak memberikan tugas 

kepada siswa. Indikator yang lainnya 

seperti guru mengajak siswa 

menyimpulkan dari seruluh materi yang 

sudah dipelajari dan memberitahukan 

materi apa yang akan dibahas pada 

pertemuan selanjutnya sudah dilakukan. 

persetujuan kepada kelompok yang lain 

apakah jawabannya benar atau salah. 

Setelah siswa berdiskusi  guru langsung 

menutup proses belajar mengajar tanpa 

melakukan tahap menyimpulkan.  

b. Hasil observasi aktivitas di kelas  

1) Kegiatan pembuka 

Saat proses pembelajaran telah 

dimulai masih ada beberapa siswa 

berada diluar kelas. Kondisi kelas 

belum kondusif walaupun guru sudah 

dikelas. Guru mencoba mengkondisikan 

siswa agar suasananya lebih tenang dan 

kondusif. Namun masih ada beberapa 
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siswa yang masih bercanda dan 

mengobrol sendiri dengan temannya. 

Terkait persiapan buku catatan dan 

buku paket sebagian siswa sudah 

mempersiapkan namun ada beberapa 

siswa yang tidak membawa. 

2) Kegiatan inti  

Saat di awal pembelajaran siswa 

nampak antusias dan menikmati 

pembelajaran, namun saat guru 

menjelaskan materi segitiga lebih 

mendalam siswa mulai bosan dan ada 

siswa yang berbicara dengan siswa yang 

lain sehingga suasana belajarkurang 

kondusif. Seringkali guru memberikan 

pertanyaan-pertanyaan kepada siswa 

agar lebih fokus lagi. Proses 

pembelajaran yang monoton sehingga 

membuat siswa mudah bosan dan tidak 

fokus pada pembelajaran. 

3) Kegiatan penutup  

Saat kegiatan penutup siswa terlihat 

begitu senang  karena proses 

pembelajaran telah selesai. Ada 

beberapa siswa yang tidak 

memperhatikan guru dan berbicara 

dengan siswa yang lainnya. 

2. Hasil Tes  

Tes dilakukan oleh peneliti pada hari 

jumat tanggal 12 Juni 2020 secara 

daring dikarenakan pemerintah 

menganjurkan agar siswa belajar di 

rumah hal ini diakibatkan  pandemi 

covid-19. 

Sebelum instrumen tes digunakan 

dalam penelitian, terlebih dahulu 

diadakan uji coba instrumen. Tujuannya 

agar diperoleh instrumen yang baik, 

yaitu memenuhi kriteria valid, reliabel, 

memiliki daya pembeda dan tingkat 

kesukaran yang sedang. Hasil uji coba 

instrumen dipaparkan sebagai berikut: 

a) Validitas  

   Tabel 4. 1 Hasil Analisis Validasi 

Konsistensi Internal 

No Soal rxy rtabel Kriteria 

1 0,9136  0,444 Valid 

2 0,4418 0,444 Tidak 

Valid 

3 0,8723 0,444 Valid 

4 0,8531 0,444 Valid 

5 0,2769 0,444 Tidak 

Valid 

6 0,862 0,444 Valid 

7 0,8991 0,444 Valid 

8 0,82 0,444 Valid 

9 0,2237 0,444 Tidak 

Valid 

10 0,9077 0,444 Valid 

Dari Tabel 4.1 di atas dapat 

dikatakan bahwa dari 10 soal yang akan 

diujikan, hanya 7 soal yang memenuhui 

kriteria valid. Terdapat 3 soal yang 

tidak memenuhi kriteria valid yaitu soal 

nomor 2 dengan nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,4418 kemudian nomor 5 

dengan nilai koefisien korelasi sebesar 

0,2769 dan nomor 9 dengan nilai 

koefisien korelasi sebesar 0,2237. Nilai 

tersebut kurang dari rtabel = 0,444 pada 

taraf signifikan 5%  dan n = 10. (data 

selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran). 

 

b) Reliabilitas  

Kriteria pengujian reliabilitas 

soal tes dikonsultasikan dengan harga  

rproduct moment, jika r11< rtabel, maka 

item yang diuji cobakan tidak reliabel, 

dan jika r11> rtabel maka item tes yang 

diuji cobakan riliabel. Instrumen 

dikatakan reliabel apabila r11 ≥ 0,600. 

Berdasarkan hasil perhitungan soal, 

diperoleh indeks   r11= 0,8992 yang 

memenuhi kriteria sangat reliabel. (data 

selengkapnya dapat dilihat pada 

lampiran)  

c) Daya Pembeda 

                     Tabel 4. 2 Uji Daya Beda 
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No 

Soal  

Daya Pembeda Kriteria 

1 0,225 Cukup  

2 0,05 Jelek  

3 0,18 Cukup 

4 0,2167 Cukup 

5 0,0166667 Jelek 

6 0,22 Cukup 

7 0, 2286 Cukup 

8 0,2167 Cukup 

9 0,05 Jelek 

10 0,25 Cukup 

Dari Tabel 4.2 diatas dari 10 

soal ada 3 soal yang tidak memenuhi 

kriteria cukup yaitu nomor 2 dengan 

nilai daya beda sebesar 0,05 kemudian 

nomor 5 dengan nilai daya beda sebesar 

0,0166667 dan nomor 9 dengan nilai 

daya beda sebesar 0,05. Jika nilai Dp ≤ 

0,20 maka soal tersebut jelek. (dapat 

dilihat pada lampiran). 

d) Taraf Kesukaran 

       Tabel 4. 3 Uji Kesukaran 

No 

Soal 

Taraf Kesukaran Kriteria 

1 0,3875 Sedang 

2 0,45 Sedang 

3 0,35 Sedang 

4 0,2917 Sukar 

5 0,275 Sukar 

6 0,264 Sukar 

7 0,2 Sukar 

8 0,2917 Sukar 

9 0,245 Sukar 

10 0,2688 Sukar 

Dari Tabel 4.3 diatas terdapat 10 

soal, dimana ada 3 soal yang memenuhi 

kriteria sedang dengan nomor 1 nilai  

 

 

taraf kesukarannya sebesar 

0,3875 kemudian nomor 2 nilai taraf 

kesukarannya sebesar 0,45 dan nomor 3 

nilai taraf kesukarannya sebesar 0,35. 

Jika nilai TF ≤ 0031-0,70 maka soal 

tersebut termasuk kriteria sedang. 

Terdapat 7 soal dengan kriteria 

sukar,yaitu soal nomor 4,5,6,7,8,9 dan 

10. Jika nilai TF ≤ 0,00-0,30 maka soal 

tersebut termasuk kriteria sukar. (dapat 

dilihat dari lampiran). 

Dari hasil analisis yang telah dilakukan 

oleh peneliti dari jawaban siswa maka 

diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

mengalami kesulitan. Kesulitan- 

kesulitan tersebut dapat dilihat dari 

tabel rekapitulasi presentase kesulitan 

siswa pada tiap butir soal dibawah ini: 

Tabel 4.4 

Rekapitulasi Presentase Kesulitan Siswa 

Pada Tiap Butir Soal 

 

3. Hasil Wawancara 

Setelah dilaksanakan koreksi dan 

analisis data peneliti melakukan 

wawancara dengan siswa yang 

mengalami kesulitan belajar. 

Wawancara siswa dilakukan setelah 

pemberian tes. Wawancara dilakukan 

pada hari sabtu tanggal 13 Juni 2020. 

Peneliti memilih 3 siswa yang dijadikan 

narasumber. Wawancara dilaksanakan 

secara daring  karena di bulan juni 2020 

pemerintah menganjurkan siswa belajar 

di rumahhal ini diakibat pandemi 

Covid-19 berdasarkan pedoman 

wawancara yang sudah tersedia. Akan 

tetapi tidak menutup kemungkinan 

peneliti menanyakan kepada siswa 

dengan terbuka sesuai dengan jenis 

kesulitan dan kebutuhan. Dari hasil 

wawancara tersebut peneliti dapat 

mengetahui faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan pada siswa. 

Kategor

i 
Keulita

n 

No Soal Rata- 
Rata 

Tingkat 

Kesulit
an 

1 2 3 4 5 6 7 

Fakta  
43

% 
 

50

% 

71

% 

85

% 

86

% 
67% Tinggi 

Konsep 35% 
71

% 

14

% 

85

% 

86

% 

93

% 

86

% 

67,14

% 
Tinggi 

Operasi  
12

% 
 

64

% 

93

% 

93

% 

86

% 

69,6

% 
Tinggi 

Prinsip  
64

% 
  

71

% 

71

% 

78

% 
71% Tinggi 
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a. Hasil wawancara peneliti dengan 

siswa dan faktor-faktor penyebab 

siswa kesulitan belajar. 

1) Siswa menggap matematika 

merupakan pelajaran yang sulit.  

Anggapan siswa bahwa matematika 

merupakan pelajaranyang sulit akan 

cara berfikir siswa. Karena ketika kita  

menganggap sesuatu  itu sulit, maka 

kita memang akan mengalami kesulitan. 

Seperti yang dialamli siswa kelas VII A 

SMPN 2 Gondang  yang juga 

mengalamli kesulitan ketika belajar 

matematika khususnya materi segitiga, 

karena menurutnya matematika banyak 

rumus yang harus dihafal seperti yang 

dialami oleh salah satu siswa kelas VII 

A, menurutnya matematika itu sulit 

karena banyak rumus yang harus 

dihafalkan. Peneliti mewawancarai 

siswa yang diampu oleh Bapak Hendrik 

yang bernama Yuke : 

“Dengan pertanyaan apakah pelajaran 

matematika merupakan pelajaran yang 

sulit? ya karena di pelajaran matematika 

sulit mbak,  banyak sekali rumus yang 

digunakan dan saya tidak hafal 

semuanya.” 

2) Kondisi kelas yang ramai 

Siswa mengalami kesulitan belajar 

ketika situasi kelas yang kurang 

kondusif. Ketika kelas ramai ada 

beberapa siswa yang terganggu 

konsentrasinya ketika proses belajar 

sedang berlangsung sehingga siswa 

tidak memahami sepenuhnya materi 

yang disampaikan oleh guru. Seperti 

salah satu siswa  yang mengalami 

kesulitan belajar ketika kelas tidak 

kondusif. Peneliti mewawancarai siswa 

yang diampu oleh Bapak Hendrik yang 

bernama Rahma: 

“Dengan Pertanyaan apakah anda 

mengalami kesulitanketika proses 

pembelajaran matematika sedang 

berlangsung? iya mbak, saya susah 

konsentrasi ketika teman-teman saya 

ramai jadi saya tidak bisa mendengar 

materi yang disampaikan guru dengan 

maksimal.” 

 

3) Kurangnya kemampuan siswa 

terhadap materi segitiga 

Kemampuan siswa yang kurang juga 

menjadi penyebab siswa mengalami 

kesulitan belajar. Hal tersebut di 

karenakan siswa yang malas belajar 

atau ada hal yang lainnya. Kemampuan 

siswa yang dimaksut adalah  menerima, 

memahami dan menyelesaikan soal 

terutama soal segitiga. Hal tersebut 

diperoleh dari wawancara dengan guru 

sebagai berikut: 

”Bagian apa yang menurut bapak siswa  

mengalami kesulitan terutama materi 

segitiga? mencari luas mbak, terlebih 

kalau ada soal yang diketahui itu tidak 

langsung bisa dimasukkan pada rumus, 

mereka akan mengalami kesulitan. Ada 

juga siswa yang tidak tau harus 

menggunakan rumus apa yang tepat 

sesuai soalnya” 

4) Kurang perhatian dari orang tua 

 Keluarga merupakan tempat 

belajar pertama. Peranan yang paling 

penting dari keluarga adalah perang 

kedua orang tua. Orang tua harus 

memberikan perhatian dan pengertian 

yang lebih kepada anak, jika perhatian 

dan pengertian orang tua kurang kepada 

anak hal ini akan mempengaruhi 

perkembangan psikis siswa terutama 

dalam pendidikan. Peneliti 

mewawancarai siswa yang diampu oleh 

Bapak Hendrik yang bernama Devi: 

”Dengan pertanyaan apakah selain di 

sekolah (di luar jam pelajaran/di rumah) 

anda selalu belajar matematika? tidak 

mbak. Kenapa anda tidak 

belajar?Apakah orang tua anda tidak 

pernah mengingatkan anda belajar? 

tidak Mbak”. 
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5) Media pembelajaran yang kurang 

mendukung  

Sarana dan prasarana juga  

berperan penting. Seperti media 

pembelajaran agar mempermudah 

penyampaian materi dan siswa juga 

mudah menerima materi yang di 

berikan guru. Peneliti mewawancarai 

siswa yang diampu oleh Bapak Hendrik 

yang bernama Yuke: 

”Dengan pertanyaanapakah pelajaran 

matematika menjadi lebih mudah jika 

menggunakan media pembelajaran? iya 

mbak, kadang guru hanya menggunakan 

buku. Apakah selama ini guru tidak 

pernah menggunakan media 

pembelajaran selain papan tulis? tidak 

pernah mbak, kadang menggunakan 

penggaris” 

6) Penyampaian materi oleh guru 

Banyak siswa yang mengalami 

kesulitan belajar terutama pelajaran 

matematika yang disebabkan karena 

penyampaian materi oleh guru. Guru 

dituntut harus bisa membuat siswa 

mudah mengerti dan memahami materi 

yang disampaikan, namun tidak sedikit  

juga siswa yang kesulitan menerima 

materi pelajaran. Seperti salah satu 

siswa kelas VII A SMPN 2 Gondang 

yang mengalami kesulitan menerima 

materi yang di sampaiakan oleh guru. 

Peneliti mewawancarai siswa yang 

diampu oleh Bapak Hendrik yang 

bernama Devi: 

“Dengan pertanyaan menurut anda 

materi yang di sampaikan oleh  guru  

mudah diterima dan dipahami ? kadang 

mudah saya terima kadang juga saya 

kurang paham. Apakah anda mengalami 

kesulitan ketika guru menyampaikan 

materi? iya mbak, kadang guru kalau 

menjelaskan materi terburu-buru”.
 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pembahasan 

dapat disimpulkan bahwa bentuk 

kesulitan belajar kelas VII A SMPN 2 

Gondang yang muncul dalam 

menyelesaikan soal matematika materi 

segitiga adalah (1) Kesulitan fakta yang 

dialami siswa sebesar 67% yang 

tergolong tinggi, dimana siswa kurang 

mampu menyampaikan makna dari soal 

yang diberikan, (2) Kesulitan Konsep 

yang dialami siswa sebesar 67,14% 

yang tergolong tinggi, dimana siswa 

kurang mampu menerapkan konsep 

dengan materi terkait, (3)  Kesulitan 

prinsip yang dialami siswa sebesar 71% 

yang tergolong tinggi, dimana siswa 

tidak memperhatikan prasyarat untuk 

menggunakan rumus,atau teorema yang 

terkait dengan materi, (4)  Kesulitan 

operasi yang dialami siswa sebesar 

sebesar 69,6% yang tergolong tinggi, 

dimana siswa melakukan langkah-

langkah yang kurang tepat untuk  

 

 

penyelesaian dan kurang mampu 

memanipulasi langkah-langkah 

penyelesaian.  

Penyebab munculnya kesulitan 

belajar siswa kelas VII A SMP N 2 

Gondang dalam pembelajaran 

matematika materi segitiga adalah (1) 

anggapan siswa bahwa matematika 

merupakan pelajaran yang sulit, (2) 

kodisi kelas yang ramai, kodisi kelas 

yang ramai, (3) kurangnya kemampuan 

siswa terhadap materi segitiga, kurang 

perhatian dari keluarga, (4)  media 

pembelajaran yang kurang mendukung, 

(5)  penyampaian guru yang sulit 

dipahami siswa. 
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