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ABSTRAK 

Tyas, Ni’mah Mulyaning. 2016. Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Matematika Kelas IV di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. Skripsi. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas 

Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Putri 

Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn., dan Dr. Eko Purwanti, M.Pd. 

 

 Matematika merupakan sarana untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga perlu dikuasai dengan baik,  namun sebagian besar 

siswa menganggap bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit, khususnya 

siswa kelas IV SD di kecamatan Ungaran barat Kabupaten  Semarang. Persepsi 

bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit diperkuat dengan hasil belajar 

matematika yang masih rendah. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

yaitu 1) Apakah kesulitan belajar matematika yang dialami siswa?; 2) Mengapa 

siswa kesulitan belajar matematika?;  3) Bagaimana upaya yang dapat dilakukan 

untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan jenis kesulitan yang dialami siswa, faktor penyebab kesulitan 

matematika, dan upaya untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. 

 Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan  subjek 25 siswa yang 

terindikasi kesulitan belajar matematika. Teknik yang digunakan untuk 

mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, angket, dokumentasi, dan 

catatan lapangan. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

 Simpulan hasil penelitian ini yaitu jenis kesulitan belajar yang dialami 

oleh siswa yaitu kesulitan memahami konsep perbandingan pecahan, kesulitan 

dalam menghitung bilangan bulat, dan kesulitan memecahkan masalah pada soal 

cerita. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar siswa terdiri dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi sikap negatif dalam belajar 

matematika, motivasi belajar masih rendah, kesehatan tubuh tidak optimal, dan 

kemampuan pengindraan. Sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya variasi 

mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, sarana 

prasarana di sekolah, serta lingkungan keluarga.  

 Disarankan kepada guru agar mengajarkan matematika sesuai dengan teori 

belajar matematika disertai alat peraga untuk meningkatkan motivasi dan 

menumbuhkan sikap positif siswa. Bagi siswa hendaknya memiliki sikap positif 

pada pelajaran matematika dan memperbanyak latihan soal. Bagi orang tua 

hendaknya memperhatikan perkembangan belajar siswa khususnya pada kesulitan 

belajar matematika dengan menjalin kerja sama dengan guru. 

 

 

Kata kunci: Kesulitan Belajar, Matematika, Sekolah Dasar, Teori Belajar. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG  

Kehidupan sehari-hari tidak terlepas dari permasalahan matematika, untuk 

itu setiap orang perlu menguasai matematika dengan baik agar dapat memecahkan 

permasalahan matematika dalam kehidupan sehari-hari (Setyono, 2007:12). 

Matematika diberikan untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan kreatif, serta kemampuan bekerja 

sama. Kemampuan yang diberikan melalui pelajaran matematika sebagaimana 

yang tercantum dalam fungsi pendidikan nasional yang berdasarkan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Matematika juga mempunyai 

peranan penting dalam berbagai displin ilmu dan memajukan daya pikir manusia 

seperti yang tercantum dalam Permendiknas nomor 22 tahun 2006 yaitu 

peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia seutuhnya melalui olahhati, olahpikir, olahrasa, dan olahraga agar 

memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan di berbagai jenjang 

pendidikan. Mata pelajaran matematika di sekolah dasar mempelajari tentang  

bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data.  Ada banyak alasan 

tentang perlunya siswa belajar matematika, terdapat lima alasan perlunya belajar 
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matematika karena matematika merupakan (1) sarana berpikir yang jelas dan 

logis; (2) sarana untuk memecahkan masalah kehidupan sehari-hari; (3) sarana 

mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman; (4) sarana untuk 

mengembangkan kreativitas; dan (5) sarana untuk meningkatkan kesadaran 

terhadap perkembangan budaya. Sejalan dengan alasan tersebut, penguasaan 

matematika yang kuat sejak dini diperlukan untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan (Cornelius dalam Abdurrahman, 2010: 253).  

Pembelajaran matematika diajarkan di sekolah bertujuan agar peserta didik 

memiliki kemampuan sebagai berikut: (1) Memahami konsep matematika; 

menjelaskan keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau 

algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, dalam pemecahan masalah; (2) 

Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika 

dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan gagasan dan 

penyataan matematika; (3) Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan 

memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model dan 

menafsirkan solusi yang diperoleh; (4) Mengkomunikasikan gagasan dengan 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah; 

(5) Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet, dan percaya diri dalam pemecahan masalah (BNSP, 2006). 

Dalam upaya mencapai tujuan dari pembelajaran matematika terdapat 

berbagai permasalahan yang menyebabkan tujuan  pembelajaran belum tercapai 

secara maksimal. Berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran menjadikan 
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kualitas pembelajaran matematika di Indonesia masih rendah. Hal tersebut 

didasarkan pada  hasil data dari Trends in International Mathematics and Science 

Study (TIMSS) pada tahun 2011 yang dilakukan setiap empat tahun sekali untuk 

mengetahui peningkatan pembelajaran matematika dan sains menunjukkan bahwa 

skor rata-rata prestasi matematika di Indonesia menempati peringkat 38 dari 42 

negara.  

Pembelajaran matematika yang masih rendah disebabkan karena berbagai 

permasalahan. Salah satu permasalahan dalam pembelajaran matematika yaitu 

anggapan dari sebagian besar siswa bahwa matematika adalah pelajaran yang sulit 

dan membosankan, sehingga banyak siswa yang kurang menyukai pelajaran 

matematika bahkan menjadikan matematika sebagai momok yang harus dihindari. 

Padahal siswa yang kurang menyukai pelajaran matematika menyebabkan 

kecemasan yang membuat kesulitan dalam memahami materi yang disampaikan 

dan berdampak pada rendahnya prestasi belajar matematika. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Slameto (2010:185) bahwa siswa dengan tingkat kecemasan 

yang tinggi tidak berprestasi sebaik siswa dengan tingkat kecemasan yang rendah. 

Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ika 

Wahyu Anita (2014) tentang pengaruh kecemasan terhadap kemampuan koneksi 

matematis siswa SMP  yang menunjukkan bahwa faktor kecemasan terhadap 

pembelajaran matematika memberikan konstribusi yang tinggi terhadap 

rendahnya kemampuan koneksi matematis. Hal itu diakibatkan karena siswa 

hanya sekedar menghafal rumus dalam pembelajaran. Banyaknya rumus yang 
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perlu dihafalkan membuat siswa malas mempelajari matematika dan tidak 

memahami konsep matematika. 

Permasalahan yang dipaparkan diatas menyebabkan banyak siswa yang 

menganggap bahwa matematika sulit dipelajari. Seperti yang diungkapkan oleh 

Abdurrahman (2010: 252) bahwa 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. 

Kesulitan belajar menunjuk pada sekelompok kesulitan yang 

dimanifestasikan dalam bentuk kesulitan yang nyata dalam kemahiran dan 

penggunaan kemampuan mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, 

menalar, atau kemampuan dalam bidang matematika (Abdurrahman, 2010:7). 

Kesulitan belajar atau learning disability adalah suatu kelainan yang membuat 

individu yang bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif. 

Faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar tidaklah mudah untuk ditetapkan 

karena faktor tersebut bersifat kompleks (Jamaris, 2015: 3). 

Siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika mempunyai beberapa 

karakteristik. Siswa berkesulitan belajar sering melakukan kekeliruan dalam 

belajar berhitung, kekeliruan dalam belajar geometri, dan kekeliruan dalam 

menyelesaikan soal cerita (Runtukahu dan Kandou, 2014: 252). Karakteristik dan 

permasalahan kesulitan belajar matematika di atas ditemukan oleh peneliti di SDN 

Candirejo 02 Ungaran. 



5 
 

 
 

Berdasarkan observasi di SDN Candirejo 02 Ungaran, sebagian besar 

siswa merasa kesulitan pada pembelajaran matematika. Siswa kurang aktif saat 

diberi permasalahan matematika dan hanya ada beberapa siswa yang berani maju 

di depan kelas. Menurut wawancara bersama guru, diketahui bahwa siswa mulai 

mengalami kesulitan belajar matematika di kelas IV. Kesulitan yang sering 

dialami oleh siswa yaitu kesulitan saat mengerjakan soal cerita karena kurang 

mampu memahami maksud soal dan kebingungan saat menentukan operasi hitung 

yang akan dipakai. Selain itu, siswa sering melakukan kesalahan saat menghitung, 

apalagi menghitung operasi perkalian dan pembagian dengan cara bersusun 

panjang. 

Pada observasi saat proses pembelajaran berlangsung, guru kurang 

memanfaatkan media pendukung yang dapat memperjelas materi dan 

memudahkan siswa dalam memahami materi yang disampaikan. Metode yang 

kurang bervariasi dan tidak adanya media turut menyebabkan anak kesulitan 

belajar matematika. Kesulitan yang dialami siswa berdampak pada hasil belajar 

matematika yang masih rendah, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya siswa 

yang belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal. Sebanyak 25 siswa atau  65% 

dari 38 siswa memperoleh nilai dibawah KKM yaitu 64. 

Permasalahan pembelajaran matematika tersebut didukung penelitian yang 

dilakukan oleh Yuni Darjiani tentang Analisis Kesulitan-Kesulitan Belajar 

Matematika Siswa Kelas V dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Piloting 

Se-Kabupaten Gianyar Tahun Pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa siswa 

mengalami kesulitan pada keterampilan berhitung,  kesulitan dalam aspek konsep, 
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dan kesulitan dalam aspek pemecahan masalahan. Faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan belajar tersebut secara umum meliputi minat dan 

motivasi, faktor guru, faktor lingkungan sosial dan faktor kurikulum. Penelitian 

dari Ni Putu Ana Wahyuni juga menguatkan bahwa siswa kelas VI SD Negeri 

Pemecutan yang diajarkan dengan pembelajaran RME berbantuan bahan 

manipulatif mempunyai hasil belajar matematika yang lebih tinggi daripada siswa 

yang dibelajarkan dengan menggunakan pembelajaran konvensional. 

Pembelajaran matematika hendaknya disajikan dengan memperhatikan 

kurikulum dan pola pikir yang sesuai dengan tingkat perkembangan kognitif siswa 

agar lebih efektif. Perkembangan kognitif yang berpengaruh dalam pembelajaran 

salah satunya teori dari Piaget, yang menekankan belajar secara konstruktivisme. 

Dalam konstruktivisme, konstruksi pengetahuan dilakukan sendiri oleh siswa, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim yang kondusif 

(Heruman: 2008). 

Calon guru sekolah dasar penting untuk mengetahui kesulitan belajar yang 

sering dialami oleh siswa di kelas, khususnya kesulitan pada pelajaran matematika 

yang masih menjadi momok bagi siswa. Peneliti tertarik untuk mengetahui faktor 

penyebab kesulitan belajar matematika khususnya di kelas IV karena kelas ini 

merupakan awal kelas tinggi di sekolah dasar. Informasi yang diperoleh dari 

penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kesulitan belajar matematika di kelas 

IV, sehingga kesulitan tersebut tidak berlanjut di kelas V dan kelas VI. Oleh 

karena itu, peneliti ingin mengetahui  permasalahan dalam pembelajaran 

matematika di sekolah dasar melalui penelitian deskriptif kualitatif dengan judul 
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Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika Kelas IV Sekolah Dasar 

Negeri di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

 

1.2 FOKUS PENELITIAN 

Untuk menghindari meluasnya permasalahan dalam penelitian ini, fokus 

penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.  

1.2.1 Kesulitan belajar matematika siswa kelas IV SD Negeri di Kecamatan 

Ungaran Barat 

1.2.2 Faktor penyebab kesulitan belajar matematika kelas IV SD Negeri di 

Kecamatan Ungaran Barat 

1.2.3 Upaya untuk mengatasi kesulitan belajar matematika kelas IV SD Negeri di 

Kecamatan Ungaran Barat 

 

1.3 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan fokus penelitian yang telah ditetapkan tersebut, maka 

masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:  

1.3.1 Apakah kesulitan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika kelas 

IV SD Negeri di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang? 

1.3.2 Mengapa siswa kesulitan dalam pembelajaran matematika dikelas IV SD 

Negeri Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang? 

1.3.3 Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan dalam 

pembelajaran matematika kelas IV Negeri di Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang? 
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1.4 TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1.4.1 Mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam belajar matematika  kelas 

IV SD Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

1.4.2 Mengetahui penyebab siswa kesulitan dalam belajar matematika di kelas IV 

SD Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang . 

1.4.3 Mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

belajar matematika kelas IV SD Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. 

 

1.5 MANFAAT PENELITIAN 

1.5.1  Secara Teoritis  

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan pengetahuan 

tentang penyebab kesulitan belajar matematika yang berguna untuk meningkatkan 

pembelajaran matematika. 

1.5.2 Secara Praktis  

1.5.2.1 Manfaat Praktis Bagi Guru 

a. Memberikan informasi tentang penyebab kesulitan belajar matematika 

yang sering dialami oleh siswa,sehingga dapat melakukan upaya untuk 

mengurangi kesulitan dalam belajar matematika. 

b. Memotivasi guru untuk senantiasa meningkatkan pemahaman tentang 

konsep pembelajaran matematika yang sesuai dengan karakter siswa 

sehingga kualitas belajar matematika dapat meningkat. 
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1.5.2.2 Manfaat Praktis Bagi Peneliti 

  Peneliti dapat mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan belajar 

matematika serta upaya untuk mengatasi kesulitan belajar matematika yang akan 

bermanfaat bagi peneliti saat terjun langsung ke lapangan sebagai guru. 

1.5.2.3 Manfaaat Praktis Bagi Masyarakat Umum 

  Peneliti berharap masyarakat khususnya bagi orang tua agar  senantiasa 

memberi perhatian terhadap kesulitan belajar matematika dan memberi sugesti 

positif bahwa matematika adalah pelajaran yang menyenangkan serta bersama-

sama melakukan upaya untuk mengurangi permasalahan dalam pembelajaran 

matematika.  

 

1.6 DEFINISI OPERASIONAL 

1.6.1 Kesulitan Kelajar  

Kesulitan belajar adalah suatu kekurangan dalam satu atau lebih bidang 

akademik, baik dalam mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis, 

matematika, dan mengeja. 

1.6.2 Kesulitan Belajar Matematika  

Kesulitan belajar matematika ditandai dengan kesulitan dalam menghitung, 

kesulitan dalam memahami konsep, pemahaman bahasa matematika yang kurang, 

dan kesulitan dalam memecahkan masalah.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1 KAJIAN TEORI  

2.1.1 Hakikat Belajar dan Pembelajaran 

2.1.1.1 Belajar 

Belajar  didefinisikan sebagai suatu proses usaha yang dilakukan seseorang 

untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, 

sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya 

(Slameto, 2010: 2). 

Belajar juga  merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk perubahan 

tingkah laku yang relatif permanen dan menetap disebabkan adanya interaksi 

individu dengan lingkungan belajarnya.  Pengertian tersebut menekankan pada 

proses dalam belajar yang dilakukan individu untuk mengadakan perubahan 

dalam bentuk perubahan tingkah laku dengan jalan menjalin interaksi dalam 

lingkungan (Irham dan Wijayani, 2013: 116). 

Selain itu, belajar merupakan proses penting bagi perubahan perilaku setiap 

orang dan belajar itu mencakup segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan 

seseorang. Belajar memegang peranan penting di dalam perkembangan, 

kebiasaan, sikap, keyakinan, tujuan, kepribadian, dan bahkan persepsi seseorang 

(Rifa’i dan Anni, 2012: 66). 
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Selanjutnya belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur 

yang sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang 

pendidikan. Ini berarti, bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan 

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik 

ketika ia berada disekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri 

(Syah, 2009: 63). 

Berdasar pada beberapa pendapat yang telah dipaparkan, maka dapat 

disimpulkan bahwa belajar adalah proses usaha yang berdampak pada perubahan 

perilaku sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan. 

2.1.1.2 Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan sutu sistem yang memiliki peran sangat dominan 

untuk mewujudkan kualitas  pembelajaran (Shoimin, 2014:20).  Selanjutnya 

Rifa’i dan Anni (2012: 158) menyatakan bahwa pembelajaran berorientasi pada 

bagaimana peserta didik berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran 

merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli 

dari lingkungan seseorang kedalam sejumlah informasi yang selanjutnya 

menyebabkan adanya hasil belajar dalam membentuk ingatan jangka panjang. 

 Lebih lanjut, Rifa’i dan Anni meyebutkan bahwa proses pembelajaran 

merupakan proses komunikasi antara pendidik dan peserta didik yang dapat 

dilakukan secara verval maupun nonverbal. 

Melengkapi pendapat tersebut, Kusdaryani dan Trimo (2009:120)  

menyatakan bahwa proses pembelajaran merupakan pergaulan atau komunikasi 
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aktif dan positif antara guru dan murid dengan mengelola bahan pelajaran, 

metode, dan media untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran 

merupakan proses komunikasi antara guru dan peserta didik dalam mengelola 

informasi untuk mencapai tujuan belajar. 

2.1.1.2.1 Komponen Pembelajaran 

Pembelajaran yang mendidik memerlukan berbagai kompononen dalam 

proses pembelajaran.  Kompenen tersebut tediri dari: tujuan, subjek belajar, 

materi pelajaran, strategi, media, evaluasi dan penunjang. (Rifa’i dan Anni, 

2009:159) . 

1. Tujuan  

 Tujuan yang diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran 

adalah instructional effect yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap 

yang dirumuskan secara ekplisit untuk mempermudah dalam menentukan 

kegiatan pembelajran yang tepat. 

2. Subjek Belajar 

 Subjek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subjek sekaligus objek. Sebagai subjek karena peserta 

didik adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai objek 

karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai perubahan perilaku 

pada diri subjek belajar. Untuk itu peserta didik perlu berpartisipasi aktif dalam 

kegiatan pembelajaran. 
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3. Materi Pelajaran 

 Materi pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 

dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses 

pembelajaran. Pendidik hendaknya dapat memilih dan mengorganisasikan materi 

pelajaran agar proses pembelajaran dapat berlangsung intensif. 

4.Strategi Pembelajaran 

 Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran. Dalam penerapan strategi pembelajaran pendidik perlu memilih 

model dan metode pembelajaran yang tepat dengan mempertimbangkan tujuan, 

karakter peserta didik, materi, dan hal lainnya. 

5. Media Pembelajaran 

 Media pembelajaran adalah alat yang digunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

6. Penunjang 

 Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran adalah 

fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran, dan semacamnya 

guna memudahkan proses pembelajaran. 

 Berbeda dengan paparan diatas, komponen pembelajaran yang mendidik 

menurut Dirman dan Juarsih (2014) mengandung beberapa unsur yaitu: 

1. Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran dirumuskan berdasarkan tujuan indikator pencapaian 

kompetensi dasar. Rumusan tujuan pembelajaran tersebut harus mencakup tiga 



14 
 

 
 

dimensi penting secara terpadu yaitu dimensi sikap, dimensi pengetahuan, dan 

dimensi keterampilan. 

2. Materi Pembelajaran 

 Materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang menjadi isi kurikulum 

yang harus dikuasai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar dalam 

rangka pencapaian kompetensi inti setiap mata pembelajaran dalam satuan 

pendidikan tertentu. 

3. Pendekatan, Strategi, dan Metode Pembelajaran 

 Penggunaan pendekatan, strategi, dan metode pembelajaran perlu 

memperhatikan beberapa prinsip, antara lain: berorientasi pada tujuan, aktivitas, 

individualitas, dan integritas. 

4. Sumber dan Media Pembelajaran 

 Sumber dan media pembelajaran digunakan untuk mempermudah peserta 

didik mengembangkan potensi dirinya. Pemilihan sumber dan media 

pembelajaran perlu memperhatikan kriteria seperti: ekonomis, praktis, mudah, 

fleksibel, sesuai dengan tujuan, sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan 

sesuai dengan gaya belajar peserta didik. 

5. Kegiatan pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran ditentukan dengan beberapa langkah, yaitu 

pendahuluan, inti, dan penutup. 

6. Evaluasi pembelajaran 

 Proses evaluasi merupakan faktor penting dalam sebuah sistem 

perencanaan pembalajaran. Melalui evaluasi kita dapat melihat keberhasilan 
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pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan peserta didik mencapai tujuan 

pembelajaran. 

 Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa komponen pembelajaran 

terdiri dari tujuan, subjek, materi, sumber dan media, strategi, kegiatan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

2.1.1.2.2 Proses Pembelajaran 

 Guru yang baik akan berusaha sedapat mungkin agar pengajarannya 

berhasil. Salah satu faktor yang bisa membawa keberhasilan tersebut yaitu 

senantiasa membuat perencanaan sebelumnya (Hamalik, 2013:135). 

1. Perencanaan Pembelajaran 

 Perencanaan pembelajaran pada dasarnya adalah penetapan sasaran, 

tujuan, materi, metode, media, dan alat evaluasi pembelajaran secara tepat dan 

sistematis untuk dijadikan sebagai acuan dan pedoman bagi guru dalam 

melaksanakan proses pembelajaran (Dirman dan Juarsih, 2013:16). Selanjutnya, 

perencanaan pembelajaran yang mendidik terutama yang berupa Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dalam penyusunannya perlu memperhatikan 

prinsip-prinsip seperti: perbedaan individu peserta didik, mendorong partisipasi 

aktif peserta didik, mengembangkan budaya membaca dan menulis, memberikan 

umpan balik dan tindak lanjut, keterkaitan dan keterpaduan, dan menerapkan 

teknologi informasi dan komunikasi. 
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2. Pelaksanaan Pembelajaran 

 Implementasi dari rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pelaksanaan 

pembelajaran. Langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pelaksaanaan 

pembelajaran sebagai berikut: 

a. Kegiatan pendahuluan harus memerhatikan hal-hal seperti: memberi 

motivasi peserta didik untuk belajar, menyiapkan psikis dan fisik untuk 

mengikuti proses pembelajaran, menjelaskan tujuan pembelajaran yang 

akan dicapai, dan menyampaikan cakupan materi serta uraian kegiatan 

sesuai silabus. 

b. Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan 

pembelajaran atau kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan 

ini guru harus memerhatikan hal-hal seperti: (1) melakukan pembelajaran 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan baat minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik; (2) menggunakan metode 

yang disesuaikan karakter peserta didik yang dapat meliputi proses 

eskplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. 

c. Kegiatan penutup guru harus memerhatikan beberapa hal, antara lain: 

membuat simpulan pelajaran, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang 

sudah dilakukan, memberikan umpan balik, merencanakan kegiatan tindak 

lanjut, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan 

selanjutnya. 
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3. Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapian kompetensi pesera didik, serta digunakan sebagai 

bahan laporan kemajuan hasil belajar,  dan memperbaiki proses pembelajaran. 

Penilaian dilakukan secara konsisen, sistemik, dan terprogram dengan 

menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan kerja, 

pengukuran sikap, penilaian hasil karya, dan penilaian diri. 

2.1.2 Kesulitan Belajar 

Dalam aktivitas belajar yang dilakukan siswa terkadang menemui 

kesulitan belajar. Abdurrahman (2010:9)  berpendapat bahwa kesulitan belajar 

dapat berwujud sebagai suatu kekurangan dalam satu atau lebih bidang akademik, 

baik dalam mata pelajaran yang spesifik seperti membaca, menulis, matematika, 

dan mengeja. Selanjutnya Abdurrahman (2010:11) mengemukakan bahwa secara 

garis besar kesulitan belajar dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok: (1) 

kesulitan belajar yang dihubungan dengan perkembangan; dan (2) kesulitan 

belajar akademik. Kesulitan belajar  yang berhubungan dengan perkembangan 

mencakup gangguan motorik dan persepsi, kesulitan belajar bahasa dan 

komunikasi, dan kesulitan belajar dalam penyesuaian perilaku sosial. Kesulitan 

belajar akademik menunjuk pada adanya kegagalan-kegagalan pencapaian prestasi 

akademik yang sesuai dengan kapasitas yang diharapkan.  

Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor intelegensi yang 

rendah, tetapi juga dapat disebabkan oleh faktor-faktor non intelegensi (Ahmadi 

dan Supriyono, 2013: 77). Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh 
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siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal disebabkan oleh faktor-faktor 

tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan ( 

Syah, 2009: 184).  

Sedangkan menurut Kusdaryani dan Trimo (2009:146) mengemukakan 

bahwa kesulitan belajar mencakup empat hal yaitu: 

a. Learning disorder (kekacauan belajar) adalah keadaan proses belajar yang 

terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan 

b. Learning disabilities (tidak mampu belajar) adalah siswa yang tidak mampu 

atau menghindari belajar sehingga hasil belajarnya lebih rendah dari potensi 

intelektualnya. 

c. Learning disfunction (belajar tidak berfungsi) adalah proses belajar yang tidak 

berfungsi dengan baik, meskipun siswa tidak menunjukkan adanya 

ketidaknormalan mental, gangguan alat indera, atau gangguan psikologis 

lainnya. 

d. Slow learner (lambat belajar) adalah siswa yang mengalami kelambatan dalam 

proses belajarnya, membutuhkan waktu lebih banyak dibandingkan siswa 

sekelompoknya yang potensi intelektualnya sama. 

Dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar 

merupakan hambatan yang dialami oleh siswa untuk mencapai prestasi akademik 

secara optimal yang disebabkan oleh berbagai faktor. 
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2.1.3 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Kesulitan belajar yang dialami siswa disebabkan oleh berbagai faktor. 

Menurut Syah (2009: 184) secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya 

kesulitan belajar terdiri dari dua macam, yakni: 

1. Faktor intern siswa, meliputi gangguan atau kekurangmampuan psiko-fisik, 

yakni: (a) bersifat kognitif seperti intelegensi siswa; (b) bersifat afektif seperti 

labihnya emosi dan sikap; (c) bersifat psikomotor seperti terganggunya alat-

alat indera penglihatan dan pendengaran. 

2. Faktor ekstern siswa, meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar 

yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini antara 

lain: (a) lingkungan keluarga seperti ketidakharmonisan hubungan antara ayah 

dan ibu; (b) lingkungan masyarakat seperti teman sepermainan yang nakal; (c) 

lingkungan sekolah seperti kondisi guru dan alat-alat belajar yang berkualitas 

rendah. 

Selain faktor umum di atas, Syah (2009:186) menyebutkan ada faktor-faktor 

lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar anak didik. Faktor ini dipandang 

sebagai faktor khusus. Misalnya sindrom psikologis berupa learning disability 

(ketidakmampuan belajar). Sindrom (syndrome) berarti satuan gejala yang muncul 

sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan 

belajar anak didik. Sindrom ini misalnya disleksia (dyslexia), yaitu 

ketidakmampuan membaca, disgrafia (dysgraphia), yaitu ketidakmampuan 

menulis, diskalkulia (dyscalculia), yaitu ketidakmampuan belajar matematika. 
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  Ahmadi dan Supriyono (2013: 78-93)  juga mengungkapkan bahwa 

faktor penyebab kesulitan belajar dapat digolongkan dalam dua dolongan, yakni: 

1. Faktor intern (faktor dalam diri siswa) 

a. faktor fisiologi  yang dapat menyebabkan munculnya kondisi kesulitan 

belajar pada siswa  seperti kondisi siswa yang sedang sakit, kurang sehat, 

adanya kelemahan atau cacat tubuh, dan sebagainya. 

b. faktor psikologi yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar 

meliputi tingkat intelegensia yang pada umumnya rendah, bakat yang tidak 

sesuai dengan mata pelajaran, minat belajar yang kurang, motivasi yang 

rendah, kondisi kesehatan mental yang kurang, serta tipe belajar yang 

berbeda. 

2. Faktor ekstern (faktor dari luar siswa) 

a. faktor non sosial yang dapat menyebabkan kesulitan belajar pada siswa 

dapat berupa media belajar yang kurang lengkap, gedung sekolah yang 

kurang layak, kurikulum yang sangat sulit dijabarkan oleh guru dan dikuasai 

oleh siswa, waktu pelaksanaan proses pembelajaran yang kurang disiplin, 

dan sebagainya. 

b. faktor sosial yang dapat menyebabkan munculnya kesulitan belajar seperti 

faktor keluarga, faktor sekolah, teman bermain,  dan faktor lingkungan 

masyarakat yang lebih luas. Faktor keluarga yang berpengaruh terhadap 

proses belajar seperti hubungan orang tua dan anak, suasana rumah, 

bimbingan orang tua, keadaan ekonomi keluarga. 
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Senada dengan pendapat di atas, Irham dan Wiyani (2013: 264) 

menyebutkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan kesulitan belajar 

dikelompokkan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara 

lain, kemampuan intelektual, perasaan dan kepercayaan diri, motivasi, 

kematangan untuk belajar, usia, jenis kemain, kebiasaan belajar, kemampuan 

mengingat, serta kemampuan mengindra seperti melihat, mendengarkan, membau, 

dan merasakan. Sedangkan faktor eksternal dapat disebabkan oleh guru, kualitas 

pembelajaran, instrumen dan fasilitas pembelajaran, serta lingkungan alam dan 

sosial. 

Sedangkan Kirk dan Gallagher dalam Runtukahu dan Kandou (2014:22) 

mengemukakan empat faktor penyebab kesulitan belajar sebagai berikut: 

1. Faktor kondisi fisik 

 Kondisi fisik yang tidak menunjang anak belajar meliputi kurang 

penglihatan, kurang pendengaran, kurang dalam berorientasi, dan terlalu aktif. 

2. Faktor lingkungan 

 Faktor lingkungan yang tidak menunjang anak dalam belajar, antara lain 

keadaan keluarga, masyarakat, dan pengajaran di sekolah yang tidak memadai. 

Kondisi lingkungan yang mengganggu proses psikologis misalnya kurang 

perhatian dalam belajar yang menyebabkan anak sulit dalam belajar. 

3. Faktor motivasi dan sikap 

 Kurangnya motivasi belajar dapat menyebabkan anak kurang percaya diri 

dan menimbulkan perasaan-perasaan negatif terhadap sekolah. 
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4. Faktor psikologis 

 Faktor psikologis yang dapat menyebabkan terjadinya kesulitan dalam 

bidang akademik yaitu kurangnya persepsi, ketidakmampuan kognitif, dan lamban 

dalam bahasa. 

Berdasar beberapa pendapat diatas dapat diketahui bahwa faktor-faktor 

yang mempengaruhi belajar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal. Dalam penelitian ini tidak semua faktor internal dan 

eksternal digunakan dalam penelitian. Faktor internal adalah  faktor yang berasal 

dari dalam siswa meliputi: sikap, motivasi belajar, kesehatan fisik, serta 

kemampuan pengindraan. 

1. Sikap 

 Sikap individu dapat mempengaruhi keberhasilan proses belajarnya. Sikap 

adalah gelaja internal yang berdimensi afektif berupa kecenderungan untuk 

mereaksi atau merespon dengan cara relatif terhadap objek, orang, peristiwa dan 

sebagainya, baik secara positif maupun negatif (Baharudin dan Wahyuni, 

2008:24). 

 Sikap siswa dalam belajar dapat dipengaruhi oleh perasaan senang atau 

tidak senang terdahap performan guru, pelajaran, atau lingkungan sekitarnya. Dan 

untuk mengantisipasi munculnya sikap yang negatif dalam belajar, guru sebaiknya 

berusaha menjadi guru yang profesional dan bertanggung jawab terhadap profesi 

yang dipilihnya. Dengan profesioanalitas, seorang guru akan berusaha 

memberikan yang terbaik bagi siswanya, berusaha untuk menyajikan pelajaran 

yang diampunya dengan baik dan menarik sehingga membuat siswa dapat 
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mengikuti pelajaran dengan senang dan tidak menjemukan, meyakinkan siswa 

bahwa bidang studi yang dipelajari bermanfaat bagi diri siswa (Baharudin dan 

Wahyuni, 2008:25). 

2. Motivasi 

 Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan 

belajar siswa. Motivasi mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Dari 

sudut sumbernya, motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan 

motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik adalah semua faktor yang berasal dari 

dalam individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Dalam 

proses belajar, motivasi intrinsik memiliki pengaruh  yang lebih efektif, karena 

motivasi instriksik relatif lebih lama dan tidak tergantung pada motivasi dari luar.  

 Menurut Arden N. Frandsen dalam (Baharudin dan Wahyuni, 2008: 23) 

yang termasuk dalam motivasi intrinsik untuk belajar antara lain: (a) dorongan 

ingin tahu dan menyelidiki dunia yang lebih luas; (b) adanya sifat positif dan 

kreatif yang ada pada manusia dan keinginan untuk maju; (c) adanya keinginan 

untuk mencapai prestasi sehingga mendapat dukungan dari orang-orang penting, 

misalkan orangtua, saudara, guru, atau teman-teman, dan lain sebagainya; (d) 

adanya kebutuhan untuk menguasai ilmu atau pengetahuan yang berguna bagi 

dirinya. 

 Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar diri individu tetapi 

memberikan pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Seperti pujian, peraturan, 

tata tertib, teladan guru, orangtua, dan lain sebagainya. Kurangnya respon dari 
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lingkungan secara positif akan mempengaruhi semangat belajar seseorang 

menjadi lemah (Baharudin dan Wahyuni, 2008:23). 

3. Kesehatan Fisik 

 Keadaan jasmani pada umumnya sangat mempengaruhi aktivitas belajar 

sesorang. Kondisi fisik yang sehat dan bugar akan memberikan pengaruh positif 

terhadap kegiatan belajar individu. Sebaliknya, kondisi fisik yang lemah atau sakit 

akan menghambat tercapainya hasil belajar yang maksimal. Oleh karena itu, perlu 

ada usaha untuk menjaga kesehatan jasmani. Cara untuk menjaga kesehatan 

jasmani antara lain adalah: a) menjaga pola makan yang sehat dengan 

memberikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh, karena kekurangan gizi atau 

nutrisi akan mengakibatkan tubuh cepat lelah, lesu, dan mengantuk, sehingga 

tidak ada gairah untuk belajar; b) rajin berolahraga agar seluruh tubuh selalu 

bugar dan sehat; c) istirahat yang cukup dan sehat (Baharudin dan Wahyuni, 

2008:19). 

4. Kemampuan Pengindraan 

 Selama proses belajar berlangsung, peran fungsi fisioologi pada tubuh 

manusia sangat memengaruhi hasil belajar, terutama pancaindra. Pancaindra yang 

berfungsi dengan baik akan mempermudah aktivitas belajar dengan baik pula. 

Dalam proses belajar, pancaindra merupakan pintu masuk bagi segala informasi 

yang diterima dan ditangkap oleh manusia. Pancaindra yang memiliki peran besar 

dalam aktivitas belajar adalah mata dan telinga. Oleh karena itu, baik guru 

maupun siswa perlu menjaga pancaindra dengan baik, baik secara preventif 

maupun yang bersifat kuratif, dengan menyediakan sarana belajar yang memenuhi 
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persyaratan, memeriksakan kesehatan fungsi mata dan telinga secara periodik, 

mengonsumsi makanan yang bergizi dan sebagainya (Baharudin dan Wahyuni, 

2008:20). 

 Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar meliputi 

guru, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, serta lingkungan keluarga. 

1. Guru 

 Guru dan cara mengajarnya merupakan faktor penting dalam menentukan 

keberhasilan anak dalam belajar. Dalam kegiatan belajar guru berperan sebagai 

pembimbing yang harus berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi agar 

terjadi proses interaksi yang kondusif. Dengan demikian cara mengajar guru harus 

efektif, baik dalam menggunakan model, teknik, ataupun metode dalam mengajar 

dalam proses belajar mengajar dan disesuaikan dengan konsep yang diajarkan 

berdasarkan kebutuhan siswa dalam proses belajar mengajar (Subini, 2011: 34). 

 Selanjutnya Ahmadi dan Supriyono (2013:89-90) menjelaskan kondisi 

guru yang dapat menjadi penyebab kesulitan belajar  yaitu: 

a) guru yang kurang mampu dalam mengambil metode yang akan 

digunakan dalam mata pelajaran sehingga cara menerangkan kurang jelas 

dan sukar dimengerti oleh siswa; 

b) hubungan guru dengan siswa yang kurang baik seperti suka marah, tidak 

pernah senyum, sombong, tidak adil, dan sebagainya; 

c) guru dalam mengajar tidak menggunakan alat peraga yang 

memungkinkan semua alat indranya berfungsi serta menggunakan satu 

meote saja dan tidak bervariasi. 
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2. Lingkungan Sekolah 

 Sekolah merupakan tempat anak belajar setelah keluarga dan masyarakat. 

Faktor lingkungan sekolah yang dapat memengaruhi kesulitan belajar anak, antara 

lain:  

a) guru 

Sulit tidaknya suatu pelajaran tergantung pada bagaimana guru 

mengungkapkannya. Terkadang ada guru yang selalu meremehkan 

siswanya. Guru yang tidak bisa memotivasi anak untuk belajar lebih giat 

lagi. Sangat penting memperhatikan guru demi mengatasi kesulitan belajar 

(Subini, 2011:34). 

b) metode mengajar 

Metode mengajar yang monoton, begitu-begitu saja kadang juga bisa 

menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar pada anak. Mungkin anak 

merasa tidak cocok dengan metode yang digunakan gurunya sehingga 

tidak tertarik untuk menyimak materi yang diajarkan. Oleh karena itu, 

alangkah baiknya bagi guru menggunakan metode mengajar yang 

bervariasi sesuai  dengan tujuan yang ingin dicapai. 

c) kondisi gedung 

Ruang kelas tempat belajar anak harus memenuhi syarat kesehatan seperti: 

ruangan dengan ventilasi yang cukup sehingga dapat masuk ruangan, 

mendapat penyinaran yang cukup, serta keadaan yang jauh dari tempat 

keramaian sehingga anak mudah berkonsentrasi dalam belajarnya (Ahmadi 

dan Supriyono, 2013:91). 
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d) waktu sekolah dan disiplin kurang 

Apabila sekolah masuk sore, siang, atau malam, maka kondisi anak tidak 

lagi dalam keadaan yang optimal untuk menerima pelajaran karena energi 

sudah berkurang. Selain itu pelaksanaan disiplin yang kurang seperti sering 

datang terlambat dan tugas yang diberikan tidak dilaksanakan. (Ahmadi dan 

Supriyono, 2013:92). 

3. Sarana dan Prasarana 

 Alat pelajaran yang kurang lengkap membuat penyajian pelajaran tidak 

baik. Terutama pelajaran yang bersifat praktikum, kurangnya alat laboratorium 

akan banyak menimbulkan kesulitan dalam belajar. Adanya alat akan menentukan 

metode mengajar guru, segi dalamnya ilmu pengetahuan pada pikiran anak, serta 

memenuhi tuntutan dari bermacam-macam tipe anak. Tiadanya alat 

mengakibatkan guru cenderung menggunakan metode ceramah yang 

menimbulkan kepasifan bagi anak, sehingga tidak mustahil timbul kesulitan 

belajar (Ahmadi dan Supriyono, 2013: 90-91). 

4. Lingkungan Keluarga 

 Keluarga adalah lingkungan pertama yang paling berpengaruh pada 

kehidupan anak sebelum kondisi disekitar anak (masyarakat dan sekolah). 

Menurut Subini (2011:27-33) lingkungan keluarga yang dapat memengaruhi hasil 

belajar pada anak antara lain: 
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1) relasi antar anggota keluarga 

Relasi antar anggota yang penting dalam keluarga adalah hubungan orangtua dan 

anaknya. Wujud dari relasi adalah ada kasih sayang atau kebencian, sikap terlalu 

keras atau sikap tak acuh, dan sebagainya. Hubungan antar anggota keluarga juga 

ikut memberikan andil dalam menentukan kesulitan belajar anak. Apabila 

hubungan antar anggota keluarga itu dekat, anak tidak takut pada kedua 

orangtuanya atau saudaranya saat bertanya hal yang belum dimengerti. Hubungan 

antar anggota keluarga yang tidak akrab akan memberi dampak negatif pada pola 

pikir. Anak menjadi tidak berani berani bertanya jika ada pelajaran yang 

dianggapnya sulit.  

2) suasana rumah 

Suasana rumah sangat memengaruhi prestasi belajar. Suasana rumah yang gaduh, 

bising, dan semrawut tidak akan memberikan ketenangan terhadap diri anak untuk 

belajar. Suasana ini dapat terjadi pada keluarga yang terlalu banyak penghuninya, 

suasana yang tegang dan pertengkaran menyebabkan anak bosan tinggal dirumah 

yang berakibat pada prestasi belajar yang rendah. 

3) keadaan ekonomi keluarga 

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu penyebab kesulitan belajar pada anak. 

keluarga dengan keadaaan ekonomi pas-pasan cenderung sulit memenuhi 

kebutuhan anak terutama dalam hal fasilitas yang mendukung kegiatan belajar. 

Hal ini tentu memberikan pengaruh pada kesulitan belajarnya. 
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2.1.4 Pembelajaran Matematika di Sekolah Dasar 

2.1.4.1 Hakikat Matematika 

 Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan 

teknologi modern, mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin dan 

memajukan daya pikir manusia. Perkembangan pesat di bidang teknologi 

informasi dan komunikasi dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di 

bidang teori bilangan, aljabar, analisis, teori peluang, dan matematika diskrit 

(BNSP, 2006). 

Matematika disamping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa 

universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide mengenai elemen, dan kuantitas (Lenner dalam 

Abdurrahman, 2010: 252). 

Beberapa definisi matematika yang dikatakan oleh Johnson dan Rising 

(1972) dalam Runtukahu dan Kandou (2014: 28) sebagai berikut: 

1. Matematika adalah pengetahuan terstruktur, dimana sifat dan teori dibuat 

secara deduktif berdasarkan unsur-unsur yang didefinisikan atau tidak 

didefinisikan berdasarkan aksioma, sifat, atau teori yang telah dibuktikan 

kebenarannya. 

2. Matematika ialah bahasa simbol tentang berbagai gagasan dengan 

menggunakan istilah-istilah yang didefinisikan secara cermat, jelas, dan akurat. 

3. Matematika adalah seni dimana keindahannya terdapat dalam keterurutan dan 

keharmonisan. 
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Pengertian matematika yang tepat tidak dapat ditentukan secara pasti. 

Namun setelah diperhatikan secara seksama, terlihat karakteristik yang dapat 

merangkum pengertian matematika secara umum seperti yang dikemukakan oleh 

Soedjaji (2000: 13) sebagai berikut: 

1. Memiliki objek kajian abstrak; 

2. Bertumpu pada kesepakatan; 

3. Berpola berpikir deduktif; 

4. Memiliki simbol yang kosong dari arti; 

5. Memperhatikan semesta pembicaraan; 

6. Konsisten dalam sistemnya.  

Berdasar beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa matematika 

adalah kumpulan ide-ide yang bersifat abstrak, struktur-struktur dan hubungannya 

diatur menurut aturan logis dan berdasarkan pada pola pikir deduktif. 

2.1.4.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Matematika di Sekolah Dasar 

 Berdasarkan Standar Isi (2006: 148) mata pelajaran matematika bertujuan 

agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut. 

1. Memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antarkonsep dan 

mengaplikasikan konsep atau algoritma, secara luwes, akurat, efisien, dan tepat, 

dalam pemecahan masalah  

2. Menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi 

matematika dalam membuat generalisasi, menyusun bukti, atau menjelaskan 

gagasan dan pernyataan  matematika 
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3. Memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, 

merancang model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang 

diperoleh 

4. Mengomunikasikan gagasan dengan simbol, tabel, diagram, atau media lain 

untuk memperjelas keadaan atau masalah 

5. Memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta sikap ulet dan percaya diri dalam pemecahan masalah.  

 Selain tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran matematika di sekolah 

dasar juga harus memiliki ruang lingkup yang jelas, mengingat matematika 

memiliki ruang lingkup yang sangat luas. Berdasarkan standar isi (2006: 148), 

mata pelajaran matematika pada satuan pendidikan SD/MI meliputi meliputi tiga 

aspek, yaitu bilangan, geometri dan pengukuran, serta pengolahan data. 

Selanjutnya, dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran 

matematika di sekolah dasar, dijabarkan lagi masing-masing dari ruang lingkup 

tersebut. yakni sebagai berikut: (1) aspek bilangan, yang mencakup menggunakan 

bilangan dalam pemecahan masalah, menggunakan operasi hitung bilangan dalam 

pemecahan masalah, menggunakan konsep bilangan cacah dan pecahan dalam 

pemecahan masalah, menentukan sifat-sifat operasi hitung, faktor, kelipatan 

bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya dalam pemecahan masalah, 

melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan serta menggunakannya 

dalam pemecahan masalah; (2) aspek geometri dan pengukuran, yang mencakup  

mengenal bangun datar dan bangun ruang serta menggunakannya dalam 
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pemecahan masalah sehari-hari, melakukan pengukuran, menentukan unsur 

bangun datar dan menggunakannya dalam pemecahan masalah, melakukan 

pengukuran keliling dan luas bangun datar dan menggunakannya dalam 

pemecahan masalah, melakukan pengukuran, menentukan sifat dan unsur bangun 

ruang, menentukan kesimetrian bangun datar serta menggunakannya dalam 

pemecahan masalah dan mengenal sistem koordinat bangun datar; dan (3) aspek 

pengolahan data yang mencakup mengumpulkan, menyajikan, dan menafsirkan 

data. 

2.1.4.3 Tahapan Pembelajaran Matematika 

Pemahaman terhadap operasi matematika berlangsung dari tahap yang 

sederhana ke tahap yang lebih sulit. Hal ini sesuai dengan tahapan perkembangan 

dalam mempelajari matematika. Jamaris (2015:185) mengemukakan pada 

dasarnya tahapan dalam mempelajari matematika terdiri dari tiga tahapan yaitu 

tahap belajar secara konkret, tahap belajar secara semikonkret, dan tahap belajar 

secara abstrak. 

 Proses pembelajaran matematika harus memerhatikan karakteristik 

matematika dan anak serta disediakan alat bantu belajar yang membantu anak 

menguasai kemampuan matematika yang telah ditargetkan. Hammil dan Bavel 

dalam Runtukahu dan Kandou (2014: 226) mengemukakan proses pembelajaran 

matematika sebagai berikut: 

1. Tahap penanaman konsep 

Dengan tahap penanaman, materi yang akan diajarkan dikaitkan dengan materi 

yang telah diajarkan dan dalam kehidupan anak. 



33 
 

 
 

2. Tahap pemahaman 

Dengan tahap pemahaman, anak memperluas konsep matematika yang telah 

dipelajari pada penanaman konsep serta menerapkannya untuk memecahkan 

masalah. Metode atau strategi yang digunakan harus mengutamakan 

pemahaman anak dan bukan hafalan. 

3. Tahap keterampilan 

Dalam tahap keterampilan, anak dilatih menggunakan konsep–konsep 

matematika yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah 

 Senada dengan pendapat tersebut, Heruman (2008:3) mengatakan bahwa 

pembelajaran matematika perlu ditekankan pada konsep-konsep matematika 

sebagai berikut: 

1. Penanaman konsep dasar (Penanaman konsep) 

 Pembelajaran penanaman konsep dasar merupakan jembatan yang harus dapat 

menghubungkan kemampuan kognitif siswa yang kongkret dengan konsep 

baru matematika baru yang abstrak. Dalam kegiatan pembelajaran konsep 

dasar ini, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu 

kemampuan pola pikir siswa. 

2. Pemahaman konsep 

 Pemahaman konsep yaitu pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep yang 

bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. 

3. Pembinaan keterampilan 

 Pembinaan keterampilan bertujuan agar siswa lebih terampil dalam 

menggunakan berbagai konsep matematika. 



34 
 

 
 

 Sedangkan Lenner dalam Abdurrahman (2010:253) mengemukakan 

bahwa kurikulum bidang studi matematika hendaknya mencakup tiga elemen 

yaitu: (1) konsep yang menunjuk pada pemahaman dasar; (2) keterampilan yang 

menunjuk pada sesuatu yang dilakukan seseorang; (3) pemecahan masalah yang 

berupa aplikasi dari konsep dan keterampilan. 

1. Konsep menunjuk pada pemahaman dasar. Siswa mengembangkan suatu 

konsep ketika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan 

benda-benda atau ketika mereka dapat mengasosiasikan suatu nama dengan 

kelompok benda tertentu, sebagi contoh anak mengenal konsep segitiga 

sebagai suatu bidang yang dikelilingi oleh tiga garis lurus. 

2. Keterampilan menunjuk pada sesuatu yang dilakukan seseorang, sebagai 

contoh: proses dalam menggunakan operasi dasar dalam penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian adalah suatu jenis keterampilan 

matematika. Suatu keterampilan dapat dilihat dari kinerja anak secara baik atau 

kurang baik. Keterampilan cenderung dapat berkembang dan ditingkatkan 

melalui latihan. 

3. Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Dalam 

pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan 

keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi yang berbeda dari 

sebelumnya. Sebagai contoh, pada saat peserta didik diminta untuk mengkur 

luas selembar papan, beberapa konsep dan keterampilan ikut terlibat. 

 Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika 

terdiri dari tiga elemen yaitu  penanaman konsep, keterampilan, dan pemecahan 
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masalah. Ketiga komponen tersebut digunakan sebagai indikator jenis kesulitan 

matematik yang dialami oleh siswa. 

2.1.4.4 Teori Belajar Matematika SD 

 Mengajar matematika tidak dibatasi oleh transmisi fakta-fakta, 

keterampilan, atau konsep-konsep matematika kepada anak, tetapi juga 

memperhatikan bagaimana anak membentuk pengetahuan matematikanya 

(Runtukahu dan Kandou, 2014: 66). Oleh karena itu teori belajar diperlukan untuk 

menentukan pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan dalam menciptakan 

pembelajaran yang efektif menyenangkan. Muhsetyo, dkk (2009) mengemukakan 

beberapa teori belajar dalam matematika antara lain sebagai berikut: 

2.1.4.4.1 Teori Thorndike 

Teori Thordike disebut teori penyerapan, yaitu teori yang memandang 

peserta didik sebagai selembar kertas putih, penerima pengetahuan yang siap 

menerima pengetahuan secara pasif. Pandangan belajar ini berdampak terpandap 

pandangan mengajar. Mengajar dipandang sebagai perencanaan dari urutan bahan 

pelajaran yang disusun dengan cermat, mengkomunikasikan bahan kepada  

peserta didik, dan membawa mereka untuk praktik menggunakan konsep atau 

prosedur baru. Konsep dan prosedur baru itu akan semakin mantap jika makin 

banyak praktik atau latihan dilakukan. Pada prinsipnya teori Thorndike 

menekankan banyak memberi latihan dan praktik (drill and practice) kepada 

peserta didik agar konsep dan prosedur dapat mereka kuasai dengan baik. 
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2.1.4.4.2 Teori Ausubel 

 Teori makna (meaning theory) dari Ausubel mengemukakan pentingnya 

pembelajaran bermakna dalam mengajar matematika. Kebermaknaan 

pembelajaran akan membuat kegiatan belajar lebih menarik, lebih bermanfaat, dan 

lebih menantang, sehingga konsep dan prosedur matematika akan lebih mudah 

dipahami dan lebih tahan lama diingat peserta didik. Wujud lain kebermaknaan 

adalah penyataan konsep-konsep dalam bentuk diagram atau peta, yang mana 

tampak keterkaitan di antara konsep-konsep yang diberikan. Teori ini juga disebut 

teori holistik karena mempunyai pandangan pentingnya keseluruhan dalam 

mempelajari bagian-bagian. 

2.1.4.4.3 Teori Jean Piaget 

 Teori perkembangan intelektual dari Jean Piaget menyatakan bahwa 

kemampuan intelektual anak berkembang melalui 4 tahap yaitu tahap konkret 

(anak memanipulasi objek-objek nyata secara langsung), semi konkret (anak 

memanipulasi gambaran yang mewakili objek nyata), semi abstrak (anak 

memanipulasi tanda sebagai ganti gambar), dan abstrak (anak melihat/membaca 

simbol secara verbal tanpa ada kaitannya dengan objek-objek konkret). 

2.1.4.4.4 Teori Jerome Brunner 

 Teori Bruner berkaitan dengan perkembangan mental, yaitu kemampuan 

mental anak berkembang secara bertahap mulai dari sederhana ke yang rumit, 

mulai dari yang mudah ke yang sulit. Secara lebih jelas Bruner menyebut tiga 

tingkatan yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi keadaan peserta didik, 

yaitu tahap enaktif (anak memanipulasi objek konkret secara langsung), tahap 
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ikonik (anak memanipulasi gambaran dari objek-objek yang dimaksud), dan tahap 

simbolik (anak memamanipulasi symbol-simbol secara langsung yang tidak ada 

kaitannya dangan objek). 

2.1.4.4.5 Teori Van Hiele (Hierarkis Belajar Geometri) 

 Teori ini merupakan teori khusus dalam belajar geometri. Menurut teori 

ini, anak mengalami 5 tahap dalam belajar geometri, yakni tahap pengenalan 

(mengenal bentuk-bentuk bangun), tahap analisis (mengenal sifat-sifat bangun), 

tahap pengurutan (menarik kesimpulan secara deduktif) , tahap deduksi, dan tahap 

akurasi.  

2.1.4.4.6 Pemecahan Masalah (George Polya) 

 George Polya menyebutkan teknik heuristic (bantuan untuk menemukan), 

meliputi (a) memahami masalah; (b) merencanakan pemecahan masalah; (c) 

memecahkan masalah; dan (d)  melihat kembali. Bentuk pertanyaan yang 

memerlukan pemecahan masalah antara lain soal cerita, soal tidak rutin, dan soal 

nyata. siswa mampu menyelesaikan soal cerita jika memahami susunan makna 

kalimat yang digunakan, memilih prosedur yang sesuai dan menggunakan 

prosedur yang benar. Kendala utama siswa dalam menyelesaikan soal cerita 

adalah kesulitan memahami makna bahsaa dari kalimat yang digunakan karena 

adanya istilah matematika yang perlu diganti dalam bentuk lambang. 

2.1.4.5 Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Matematika Kelas IV 

Semster 2 

 Standar kompetensi dan Kompetensi Dasar mata pelajaran disusun untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan 
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kerjasama. Standar Kompetensi dan Kompetensi pelajaran matematika  kelas IV 

pada semester 2  menurut BNSP 2006 adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 SK dan KD Matematika Kelas IV Semester 2 

 

Standar Kompetensi Kompetensi Dasar 

Bilangan  

5. Menjumlahkan dan 

mengurutkan bilangan bulat 

5.1 Mengurutkan bilangan bulat 

5.2 Menjumlahkan bilangan bulat 

5.3 Mengurangan bilangan bulat 

5.4 Melakukan operasi hitung 

campuran 

6. Menggunakan pecahan dalam 

pemecahan masalah 

6.1 Menjelaskan arti pecahan dan 

urutannya 

6.2 Menyederhanakan berbagai bentuk 

pecahan 

6.3 Menjumlah pecahan 

6.4 Mengurangkan pecahan 

6.5 Menyelesaikan masalah yang 

berkaitan dengan pecahan 

7. Menggunakan lambang bilangan 

romawi 

7.1 Mengenal lambang bilangan 

Romawi 

7.2 Menyatakan bilangan cacah 

sebagai bilangan Romawi dan 

sebaliknya 

Geometri dan Pengukuran 

8. Memahami sifat bangun ruang 

sederhana dan hubungan antar 

bangun datar 

8.1 Menentukan sifat-sifat bangun 

ruang sederhana 

8.2 Menentukan jaring-jaring balok 

dan kubus 

8.3 Mengidentifikasi benda-benda dan 

bangun datar simetris 

8.4 Menentukan hasil pencerminan 

suatu bangun datar 
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2.1.5 Kesulitan Belajar Matematika 

 Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia (Lenner dalam 

Abdurrahman, 2009: 259). Siswa berkesulitan belajar matematika memiliki ciri-

ciri tertentu. Menurut Lenner dalam Abdurrahman (2010: 259) ada delapan 

karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, yaitu: 

a. Gangguan hubungan keruangan 

  Konsep hubungan keruangan seperti atas-bawah, jauh-dekat, depan-

belakang, dan awal-akhir umumnya telah dikuasai oleh anak pada saat mereka 

belum  masuk SD. Adanya gangguan dalam memahami konsep keruangan 

mengganggu pemahaman anak tentang sistem bilangan secara keseluruhan. 

Karena adanya gangguan tersebut, anak mungkin tidak mampu merasakan jarak 

antara angka-angka pada garis bilangan atau penggaris, dan mungkin anak juga 

tidak tahu bahwa angka 3 lebih dekat ke angka 4 daripada ke angka 6. 

b. Abnormalisasi persepsi visual 

Salah satu gejala adanya abnormalitas persepsi visual yaitu anak 

mengalami kesulitan untuk melihat berbagi objek dalam hubungannya dengan 

kelompok.  Selain itu anak juga sering tidak mampu membedakan bentuk-bentuk 

geometri. 

c. Asosiasi visual motor 

Anak berkesulitan belajar matematika sering tidak dapat berhitung benda-

benda secara berurutan, anak mungkin baru memegang benda yang kedua tapi 

mengucapkan empat, hal tersebut memberikan kesan mereka hanya menghafal 

bilangan tanpa memahami maknanya. 
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d. Perseverasi 

Anak yang perhatiannya melekat pada suatu obejek dalam jangka waktu 

relatif lama. Gangguan perhatian semacam  itu disebut perserevasi. Pada mulanya 

anak dapat mengerjakan tugas dengan baik, tetapi lama-kelamaan perhatiannya 

melekat pada satu objek saja. Contohnya: 

4+3=7 

4+5=9 

4+4=9 

6+4+9 

e. Kesulitan mengenal dan memahami simbol 

 Anak berkesulitan belajar matematika sering mengalami kesulitan dalam 

mengenal dan menggunakan simbol-simbol matematika seperti (+), (-), (X), (:), 

(=), (<), (>). 

f. Gangguan penghayatan tubuh 

 Anak berkesulitan belajar matematika juga sering menunjukkan adanya 

gangguan penghayatan tubuh (body image), misalnya jika disuruh menggambar 

tubuh, maka tidak ada yang utuh. 

g. Kesulitan dalam membaca dan bahasa 

 Anak berkesulitan belajar matematika anak mengalami kseulitan dalam 

memecahkan soal-soal yang berbentuk cerita. 

h. Skor PIQ jauh lebih rendah dari VIQ 

Hasil tes intelegensi dengan menggunakan WISC (Weshler Intelegence 

Scale for Children) menunjukkan bahwa anak berkesulitan belajar matematika 
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memiliki PIQ (Performace Intelligence Quotient) yang jauh lebih rendah daripada 

skor VIQ (Verbal Intelligence Qoutient). Sub tes verbal mencakup: informasi, 

persamaan, aritmatika, perbendaharaan kata, dan pemahaman. Sub tes kinerja 

mencakup: melengkapi gambar, menyusun gambar, menyusun balok, dan 

menyusun objek. 

Sedangkan, Jamaris (2015: 188) menemukan bahwa kesulitan yang 

dialami oleh anak yang berkesulitan belajar matematika adalah: 

a. Kelemahan dalam menghitung 

 Siswa yang memiliki pemahaman yang baik tentang berbagai konsep 

matematika tidak selalu sama kemampuannya dalam berhitung. Hal itu 

disebabkan karena siswa salah membaca simbol-simbol matematika dan 

mengoperasikan angka secara tidak benar. 

b. Kesulitan dalam mentrasfer pengetahuan 

 Salah satu kesulitan yang dialami oleh siswa yang berkesulitan belajar 

matematika adalah tidak mampu menghubungkan konsep-konsep matematika 

dengan kenyataan yang ada.  

c. Pemahaman bahasa matematika yang kurang 

 Siswa mengalami kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan yang 

bermakna matematika. Seperti yang terjadi dalam memecahkan masalah hitungan 

soal yang disajikan dalam bentuk cerita.  

d. Kesulitan dalam persepsi visual 

 Siswa yang mengalami masalah persepsi visual akan mengalami kesulitan 

dalam memvisualisasikan konsep-konsep matematika. Masalah ini dapat 
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diidentifikasi dari kesulitan yang dialami anak dalam menentukan panjang garis 

yang ditampilkan sejajar dalam bentuk yang berbeda. 

Karakteristik siswa kesulitan belajar matematika yang lain yaitu: kesulitan 

memahami konsep hubungan spasial (keruangan), kesulitan dalam memahami 

konsep arah dan waktu, abnormalitas persepsi visual-motor, kesulitan mengenal 

dan memahami simbol, persevasi, kesulitan dalam bahasa dan tulisan, dan 

karakteristik lain (Runtukahu dan Kandou, 2014: 55-56). Selanjutnya, siswa 

berkesulitan belajar sering melakukan kekeliruan dalam belajar berhitung, 

kekeliruan dalam belajar geometri, dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal 

cerita (Runtukadu dan kandou, 2014: 252). 

Berdasarkan beberapa sumber di atas, dapat disimpulkan bahwa siswa 

yang mengalami kesulitan belajar matematika antara lain: 1) gangguan hubungan 

keruangan; 2) kesulitan memahami arah waktu; 3) abnormalitas persepsi visual; 4) 

Asosiaso visual-motor; 5) persevasi, 6) kesulitan mengenal dan memahami 

simbol; 7) kesulitan membaca dan bahasa; 8) gangguan penghayatan tubuh. Selain 

itu, siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika sering melakukan 

kekeliruan dalam berhitung, kekeliruan dalam belajar geometri, dan kekeliruan 

dalam menyelesaikan soal cerita. Dalam penelitian ini peneliti membatasi karakter 

kesulitan belajar matematika pada kesulitan dalam berhitung, kesulitan dalam 

mentrasfer pengetahuan, dan pemahaman bahasa matematika yang kurang. 
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2.1.6 Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar 

 Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. 

Langkah-langkah untuk mengatasi kesulitan belajar menurut Syah (2009: 188-

189) adalah sebagai berikut: 

1. menganalisis hasil diagnosis, yakni menelaah bagian-bagian masalah dan 

hubungan antar bagian tersebut untuk memperoleh pengertian yang benar 

mengenai kesulitan masalah belajar yang dihadapi siswa; 

2. mengidentifikasi dan menentukan bidang kecakapan tertentu yang 

memerlukan perbaikan; 

3. menyusun program perbaikan, khususnya program remidial teaching 

(pengajaran perbaikan). 

Berbeda dengan pendapat tersebut, Ahmadi dan Supriyono (2013: 97-100) 

mengemukakan bahwa terdapat enam tahap untuk mengatasi kesulitan belajar. 

Enam langkah tesebut adalah: 

1. Pengumpulan data 

 Untuk menemukan sumber penyebab kesulitan belajar, diperlukan banyak 

informasi. Informasi tersebut dapat diperoleh dengan pengumpulan data. 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode seperti: observasi, 

kunjungan rumah, case study, case history, daftar pribadi, meneliti kegiatan anak, 

tugas kelompok, dan melaksanakan tes IQ. 

2. Pengolahan data 

 Data yang telah terkumpul dari kegiatan tahap satu perlu diolah secara 

cemat agar diketahuai secara pasti sebab-sebab kesulitan belajar yang dialami oleh 
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anak. Dalam pengolahan data, langkah yang dapat ditempuh antara lain: (a) 

identifikasi kasus; (b) membandingkan antar-kasus; (c) membandingkan hasil tes; 

(d) menarik kesimpulan.  

3. Diagnosis 

 Tahap diagnosis adalah tahap penentuan hasil dari pengolahan data yang 

telah dilakukan sebelumnya. Diagnosis ini dapat berupa: 

a. keputusan mengenai jenis kesulitan belajar siswa; 

b. keputusan mengenai faktor-faktor yang ikut menjadi sumber penyebab 

kesulitan belajar; 

c. keputusan mengenai faktor-faktor utama penyebab kesulitan belajajar dan 

sebagainya; 

 Dalam melakukan diagnosis biasanya diperlukan bantuan tenaga ahli 

misalnya psikolog, psikater, dan ortopedagogik. 

4. Prognosis 

 Prognosis berarti ramalan yang akan ditetapkan untuk menyusun dan 

menetepkan bantuan yang akan diberikan untuk mengatasi masalah kesulitan 

belajar. Perencanaan pengambilan langkah nyata untuk mengatasi kesulitan 

belajar dapat berupa: 

a. bentuk treatment yang akan dilakukan; 

b. bahan atau materi yang diperlukan; 

c. metode yang akan digunakan; 

d. alat-alat bantu belajar mengajar yang diperlukan; 

e. waktu akan dilaksanakannya treatment. 
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5. Treatment (perlakuan) 

 Pada tahapan  ini diberikan bantuan kepada siswa yang mengalami 

kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. 

Bentuk treatment yang dapat dilakukan adalah: 

a. melalui bimbingan belajar kelompok; 

b. melalui bimbingan belajar individual; 

c. melalui pengajaran remidial. 

6. Evaluasi 

 Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana hasil dari perlakuan 

yang diberikan sebelumnya. Perlakuan dapat dikatakan berhasil jika mampu 

mengatasi kesulitan belajar yang dialami siswa. Jika terjadi kegagalan dalam 

perlakuan, maka perlu diadakan pengecekan ulang apakah ada kesalahan dalam 

langkah-langkah yang telah ditempuh sebelumnya. 

 Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam mengatasi 

kesulitan belajar dapat diatasi dengan beberapa langkah yaitu menganalisis 

kesulitan siswa, mengidentifikasi penyebab kesulitan yang dialami siwa, 

menyusun perbaikan, dan melakukan perbaikan. Teori upaya mengatasi kesulitan 

belajar digunakan peneliti sebagai dasar untuk mengetahui upaya yang telah 

dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. 

2.1.7 Penelitian Kualitatif 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6).  

 Metode penelitian kualitiatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang ilmiah, (sebagai lawannya adalah 

eskperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan scara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan 

hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi 

(Sugiyono, 2014:1). 

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam 

Sugiyono (2014: 9) adalah sebagai berikut: 

a. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci. 

b. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka. 

c. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome. 

d. Penelitian kualitatif melakukam analisis data secara induktif. 

e. Penelitian kualitiatif lebih menekankan makna (data dibalik yang diamati). 

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

dilakukan pada kondisi yang ilmiah dengan peneliti sebagai instrumen dan lebih 

menekankan makna daripada hasil. 
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2.1.8 Kerangka Teori 

 Landasan teori berfungsi untuk memperjelas masalah yang diteliti dan 

sebagai referensi untuk menyusun instrumen penelitian. Teori juga membantu 

peneliti dalam menganalisis dan menghubungkan dengan data. Untuk 

memudahkan memahami kajian teori yang digunakan dalam penelitian, dapat 

dilihat bagan kerangka teori berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Teori 
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2.2 Kajian Empiris 

 Penelitian “Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika Kelas IV di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang” dikuatkan oleh beberapa 

penelitian terdahulu. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yuni 

Darjiani tentang Analisis Kesulitan-Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas V 

dalam Implementasi Kurikulum 2013 di SD Piloting Se-Kabupaten Gianyar 

Tahun Pelajaran 2014/2015 menunjukkan bahwa siswa mengalami kesulitan pada 

keterampilan berhitung,  kesulitan dalam aspek konsep, dan kesulitan dalam aspek 

pemecahan masalahan. Penelitian tersebut menegaskan bahwa kesulitan belajar 

matematika di sebabkan berbagai faktor. Faktor-faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar tersebut  secara umum meliputi minat dan motivasi, faktor guru, 

faktor lingkungan sosial dan faktor kurikulum. 

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Yuniawatika (2011) dengan judul 

Penerapan Pembelajaran Matematika dengan Strategi REACT Untuk 

Meningkatkan Kemampuan Koneksi dan Representasi Matematik Siswa Sekolah 

Dasar berangkat dari keadaan dilapangan yang menunjukkan bahwa kemampuan 

koneksi dan representasi matematik masih rendah, hal itu disebabkan  kualitas 

proses belajar mengajar di sekolah dilakukan secara konvensional. Untuk 

menumbuhkembangkan kemampuan koneksi dan pepresentasi matematik siswa, 

peneliti menerapkan alternatif dengan strategi REACT. Penelitian yang 

menggunakan sampel siswa kelas V SD tersebut menunjukkan hasil bahwa 

pembelajaran matematika dengan menggunakan strategi REACT dapat 

meningkatkan kemampuan matematik siswa secara signifikan daripada 
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pembelajaran secara konvensional serta meningkatkan sikap positif siswa 

terhadap matematika. Dari penelitian Yuniawati, pembelajaran konvensional 

menyebabkan kemampuan koneksi matematika rendah sehingga digunakan 

strategi untuk meningkatkan kemampuan matematik siswa. 

Sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Ummu Salma dan Siti 

Maghfiotun Amin (2014) yang berjudul “Pofil Kemampuan Estimasi Siswa 

Sekolah Dasar dalam Menyelesaikan Soal Cerita” bertujuan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan guru dalam mengatasi kesulitan pembelajaran di 

bidang matematika, khusunya pada materi pecahan dengan menggunakan 

kemampuan estimasi. Berdasar penelitian tersebut, guru perlu memahami 

kemampuan siswa yang berbeda-beda untuk mengatasi kesulitan pembelajaran 

matematika. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Arif Sudibyo, Budiyono, dan 

Imam Sujadi (2014) bertujuan untuk mendeskripsikan proses berpikir peserta 

didik Sekolah Dasar kelas V dalam menyelesaikan masalah matematika 

mengingat hal tersebut penting bagi guru untuk mengetahui proses berpikir siswa 

agar dapat melacak letak dan jenis kesalahan yang dilakukan siswa. Selain itu 

guru dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan proses berpikir siswa. 

Menguatkan penelitian yang dipaparkan sebelumnya, guru perlu mengetahui 

proses berpikir siswa agar dapat merancang pembelajaran matematika yang 

sesuai. 

Penelitian tentang problem stres matematika yang mempengaruhi hasil 

belajar matematika oleh Efrianan Wulandari dan Roseli Theis (2012) 
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mengemukakan bahwa probmen stres matematika muncul akibat banyaknya 

tuntutan sekolah yang diberikan kepada siswa diantaranya: tuntutan fisik, tuntutan 

tugas, tuntutan peran dan tuntutan interpersonal. Problem stres tersebut 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Hasil penelitian yang menyatakan 

bahwa tuntutan yang diberikan mengakibatkan problem stres  yang berpengaruh 

terhadap hasil belajar siswa turut menguatkan penelitian ini. 

Analisis kesulitan belajar matematika yang dilakukan oleh Fakhrul Jamal 

(2014) didapatkan kesimpulan bahwa kesulitan siswa pada materi peluang 

dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam memahami konsep peluang dan 

sering salah menggunakan rumus dalam menyelesaikan soal. Faktor lain yang 

menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar yaitu faktor guru yang cara 

mengajarnya hanya dengan mencatat di papan tulis dan kurangnya minat siswa 

dalam belajar matematika. Dari hasil yang dipaparkan, guru sebagai faktor 

eksternal ikut berperan dalam kesulitan belajar matematika.  

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ika Wahyu Anita (2014) tentang 

pengaruh kecemasanan matematika terhadap kemampuan koneksi matematika 

menunjukkan hasil yang negatif antara kecemasan dan kemampuan koneksi 

matematis siswa yang berarti semakin tinggi kecemasan siswa terhadapan 

pembelajaran matematika berpengaruh pada penurunan skor kemampuan koneksi 

matematis matematika. Hal ini diakibatkan karena pembelajaran yang dilakukan 

menuntut siswa untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari, pada 

pembelajaran tersebut siswa dilatih untuk meninggalkan kebiasaannya untuk 

sekedar mengahafalkan rumus matematika dan menggantinya dengan belajar 
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mamahami dan memaknai konsep dan rumus matematika serta lebih banyak 

melakukan latihan soal. Hasil penelitian yang dipaparkan juga menegaskan bahwa 

kecemasan menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan matematika. 

Penelitian oleh Lawrence Mundia (2012) ikut menguatkan penelitian ini. 

Penelitian yang berjudul The Assessment of Math Learning Difficulties in a 

Primary Grade-4 Child with High Supprot Need: Mixed Methodf Approach 

menemukan bahwa siswa  mengalami kesulitan matematika yaitu: 

ketidakmampuan menggunakan operasi matematika dengan tepat, tidak 

memahami hubungan antara satuan, puluhan, dan ribuan. Faktor yang 

menyebabkan kesulitan matematika antara lain diskalkulia, disleksia, kepercayaan 

diri yang rendah, dan kecemasan matematika. Hasil penelitian tersebut  juga 

mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan matematika. 

Selanjutnya, penelitian oleh Takbir Ali (2011) dengan judul Exploring 

Students’ Learning Difficulties in Secondary Mathematics Classroom in Gilgit 

Baltistan and Teachers’ Effort to Help Students Overcome These Diffculties  

menunjukkan hasil bahwa guru mempengaruhi pemahaman konsep siswa. Selain 

itu, penelitian tersebut juga menekankan pada pentingnya pengetahuan 

matematika dan mengaitkankanya dengan pemahaman konsep yang baru. Hal lain 

yang perlu diperhatikan yaitu kerjasama antar guru, sekolah, kurikulum, dan 

lingkungan yang konsusif untuk mendukung siswa belajar matematika secara 

mendalam. Berdasarkan hasil yang dipaparkan, guru menjadi faktor yang 

mempengaruhi pemahaman konsep siswa dan berpengaruh pada kesulitan belajar 

matematika. 
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Paul Mutodi (2014) dengan penelitiannya yang Berjudul Exploring 

Mathematics Anxiety: Mathematics Students’ Esperiences. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa kecemasan terhadap matematika menjadi salah satu faktor 

psikologi yang mempengaruhi pencapaian siswa dan praktik umum mereka. Oleh 

karena itu, guru atau fasilitator sebaiknya mengerti kecemasan matematika dan 

strategi pembelajaran serta kebiasaan belajar yang dapat membantu siswa 

menanggulangi kecemasan. Paparan dalam penelitian tersebut turut menguatkan 

bahwa faktor intenal dalam hal ini faktor psikologi mempengaruhi pencapaian 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

2.3 Kerangka Berpikir 

 Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di berbagai jenjang pendidikan 

adalah matematika. Berdasarkan observasi dan wawancara di SDN Candirejo 02 

Ungaran Kabupaten Semarang ditemukan bahwa siswa mengalami kesulitan pada 

mata pelajaran matematika. Permasalahan terkait pembelajaran matematika yaitu 

siswa kesulitan mengerjakan soal cerita, siswa melakukan kesalahan saat 

berhitung, kurangnya media dan variasi pembelajaran, serta hasil belajar yang 

masih rendah. 

 Karakteristik siwa yang mengalami kesulitan matematika adalah 

kelemahan dalam menghitung, kesulitan mentransfer pengetahuan, pemahaman 

bahasa matematika yang kurang (Jamaris, 2015:188). Kesulitan belajar dapat 

terjadi karena beberapa faktor. Faktor tersebut dibedakan menjadi faktor internal 

dan eksternal. Faktor internal meliputi: kemampuan intelektual siswa, motivasi 

belajar, kemampuan mengingat, kesehatan fisik, dan faktor khusus seperti 
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sindrom psikologis. Sedangkan faktor eskternal meliputi, guru, lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, dan teman sebaya (Ahmadi 

dan Supriyono, 2013). 

 Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk mengetahui jenis kesulitan 

matematika yang dialami siswa, penyebab kesulitan, dan upaya yang dapat 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, 

secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, 

pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah (Moleong, 2010: 6). 

 Landasan teori tentang kesulitan belajar matematika dan faktor penyebab 

kesulitan belajar menjadi acuan untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran 

matematika kelas IV. Melalui pengumpulan data yang bersumber dari guru dan 

siswa diharapkan dapat memecahkan masalah pembelajaran matematika kelas IV. 

Gambaran kerangka berpikir dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut: 
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Siswa  

Jenis kesulitan matematika 

Faktor penyebab kesulitan 

Identifikasi Masalah 

Kesulitan Pembelajaran matematika kelas IV: 

1. Siswa kesulitan mengerjakan soal cerita 

2. Siswa melakukan kesalahan saat berhitung 

3. Kurangnya media dan variasi pembelajaran 

4. Hasil belajar masih rendah 

Guru 

Strategi mengajar guru 

Upaya mengatasi kesulitan 

Ditemukan jenis dan penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam 

pembelajaran matematika di kelas IV serta mengetahui upaya yang 

telah dilakukan untuk mengatasi kesulitan tesebut. 

 

Faktor penyebab kesulitan belajar:  

(Ahmadi dan Surpriyono, 2013) 

(1) Faktor internal meliputi: intelektual, 

sikap, minat belajar, motivasi belajar, serta 

kesehatan fisik.  

(2) faktor eksternal meliputi lingkungan 

keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya. 

 

Konsep kesulitan  belajar matematika 

menurut Jamaris:  

1. kelemahan dalam berhitung 

2. kesulitan mentransfer pengetahuan 

3. Pemahaman bahasa matematika 

yang kurang 

 

Penelitian deskriptif kualitatif 

Pembelajaran Matematika Kelas 4 

Analisis Kesulitan Pembelajaran matematika Kelas IV Sekolah Dasar 

Masalah 

Siswa kesulitan pada pelajaran matematika 

 

Gambar 2.2  Bagan Kerangka Berpikir 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1  Metode Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis kesulitan matematika yang 

dialami siswa, penyebab kesulitan pembelajaran matematika, serta 

mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan 

pembelajaran di kelas IV Sekolah Dasar. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2010:6). 

Peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, 

proses, atau sekelompok individu dengan menggunakan berbagai prosedur 

pengumpulan data berdasarkan waktu yang ditentukan (Creswell, 2012:20). 

Dalam penelitian ini menyelidiki siswa-siswa yang mengalami kesulitan 

pembelajaran matematika dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap 

dengan berbagai prosedur pengumpulan data seperti wawancara, observasi, 

dokumentasi, dan catatan lapangan. 

Pemaparan hasil penelitian dibuat dalam bentuk deskriptif, dengan tujuan 

pembaca dapat mendapatkan informasi yang lengkap dari hasil penelitian ini. 
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Jenis kesulitan belajar matematika, penyebab kesulitan pembelajaran matematika, 

dan upaya mengatasi kesulitan tersebut  dijelaskan secara terperinci agar hasil 

penelitian ini dapat diterima keabsahannya dengan dukungan teknik analisis data 

dari penelitian kualitatif. 

3.2 Narasumber  

Gagasan di balik penelitian kualitatif adalah memilih dengan sengaja dan 

penuh perencanaan para partisipan yang dapat membantu peneliti memahami 

masalah yang akan diteliti (Creswell, 2012:266). Berdasarkan pendapat tersebut, 

pemilihan Narasumber dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan pertimbangan 

bahwa narasumber dapat memberikan data yang dibutuhkan sehingga hasil 

penelitian dapat diambil dengan akurat. 

Narasumber dalam penelitian ini adalah guru yang terkait langsung dalam 

proses pembelajaran matematika di kelas IV dan siswa kelas IV yang terindikasi 

mengalami kesulitan pembelajaran matematika. 

3.3 Prosedur Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan secara sistematis dengan tahapan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Tahap persiapan: 

a. Melakukan  observasi dan prapenelitian untuk meyakinkan bahwa masalah 

yang akan diteliti bukan hanya dugaan peneliti dan masalah memang terjadi di 

lapangan. 
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b. Merumuskan masalah dan melakukan studi pendahuluan meliputi studi 

penelitian terdahulu dan pencarian literatur dalam hal ini jurnal yang terkait 

dengan kesulitan belajar matematika. 

c. Menentukan judul dan memilih pendekatan penelitian yaitu dengan penelitian 

kualitiatif serta menyusun rancangan penelitian atau proposal yang 

dikonsultasikan kepada dosen pembimbing. 

d. Menyusun instrumen serta mengurus surat ijin penelitian. 

2. Tahap pelaksanaan 

a. Pengumpulkan data 

 Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, dokumentasi, angket, dan 

wawancara dengan narasusmber sesuai dengan pedoman yang telah 

dipersiapkan serta dilengkapi dengan catatan lapangan. 

b. Analisis data 

  Data yang diperoleh pada tahap pengumpulan data selanjutnya  direduksi 

dengan mengelompokkan data untuk memudahkan analisis. Data yang 

dikelompokkan selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif untuk memudahkan 

peneliti mengetahui informasi yang terjadi di lapangan dan menarik 

kesimpulan. 

c. Uji keabsahan data 

  Keabsahan data diuji menggunakan uji kredibilitas, uji transferability, uji 

dependability, dan uji confirmability.  
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3. Tahap penyusunan laporan 

Setelah proses penelitian selesai dilaksanakan, peneliti menyusun laporan 

penelitian dalan bentuk deskriptif. 

 Tahapan alur penelitian dapat dilihat dalam bagan 3.1 sebagai berikut  ini. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masalah 

Siswa mengalami 

kesulitan pada pelajaran 

matematika 

 Melakukan studi 

pendahuluan tentang  

masalah yang akan dikaji 

melalui jurnal dan literatur 

serta merumuskan masalah 

Memilih pendekatan 

Penelitian deskriptif kualitatif  

Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara observasi, 

wawancara, dokumentasi, 

angket, dan catatan lapangan 

Analisis data 

1. Reduksi data yaitu memilih dan 

mengelompokkan data tentang kesulitan 

belajar hingga ditemukan proposisi 

kesulitan pembelajaran matematika 

2. Penyajian data dalam bentuk desktiptif 

3. Menarik kesimpulan dari data yang 

telah direduksi dan disajikan 

Menyusun  rancangan penelitian 

dan instrumen penelitian serta 

menyiapkan surat ijin penelitian 

Uji Keabsahan data 

Keabsahan data diuji 

menggunakan uji kredibilitas, uji 

tranferability, uji dependability, 

dan uji confirmability 

Menarik kesimpulan 

Ditemukan jenis kesulitan 

matematika dan diketahui penyebab 

kesulitan serta diketahui upaya 

mengatasi kesulitan belajar 

matematika 

Menyusun laporan penelitian  

Gambar 3.1 Bagan Prosedur penelitian 
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3.4 Subjek Penelitian, Lokasi, dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan teknik pengambilan 

purposive sampling. Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013: 300). Subjek dalam penelitian ini 

yaitu guru kelas IV, guru dipilih karena guru berperan besar dalam pembelajaran 

di sekolah. Peneliti melakukan wawancara dengan guru kelas IV untuk 

mengetahui faktor  penyebab kesulitan belajar matematika serta upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. Nama guru yang 

menjadi subjek dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 sebagai berikut. 

Daftar Nama Guru Subjek Penelitian 
 

No Nama Guru Sekolah 

1. GK-1 SDN Candirejo 02 

2. GK-2 SDN Bandarjo 01 

3. GK-3 SDN Nyatnyono 02 

4. GK-4 SDN Langensari 01 

5. GK-4 SDN Genuk 01 

 

Tabel 3.1 Daftar Nama Guru Subjek Penelitian 
 

Selanjutnya subjek penelitian ini adalah siswa kelas IV, pemilihan subjek 

berdasarkan pada siswa-siswi kelas IV yang teridentifikasi mengalami kesulitan 

belajar pada mata pelajaran matematika menurut hasil belajar dari masing-masing 

guru kelas di kelima SD yaitu SDN Bandarjo 01, SDN Candirejo 02, SDN 

Nyatnyono 02, SDN Langensari 01, dan SDN Genuk 01. Selanjutnya,  siswa yang 

teridentifikasi mengalami kesulitan belajar matematika dipilih 5 siswa yang 
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menjadi subjek penelitian. Adapun siswa sebagai subjek penelitian ini dapat 

dilihat dalam rincian pada tabel 3.2  sebagai berikut. 

Daftar Nama Siswa Subjek Penelitian 
 

No Nama Sekolah Nama Siswa 

1 SDN Candirejo 02 S-1 

2 SDN Candirejo 02 S-2 

3 SDN Candirejo 02 S-3 

4 SDN Candirejo 02 S-4 

5 SDN Candirejo 02 S-5 

6 SDN Bandarjo 01 S-6 

7 SDN Bandarjo 01 S-7 

8 SDN Bandarjo 01 S-8 

9 SDN Bandarjo 01 S-9 

10 SDN Bandarjo 01 S-10 

11 SDN Nyatnyono 02 S-11 

12 SDN Nyatnyono 02 S-12 

13 SDN Nyatnyono 02 S-13 

14 SDN Nyatnyono 02 S-14 

15 SDN Nyatnyono 02 S-15 

16 SDN Langensari 01 S-16 

17 SDN Langensari 01 S-17 

18 SDN Langensari 01 S-18 

19 SDN Langensari 01 S-19 

20 SDN Langensari 01 S-20 

21 SDN Genuk 01 S-21 

22 SDN Genuk 01 S-22 

23 SDN Genuk 01 S-23 

24 SDN Genuk 01 S-24 

25 SDN Genuk 01 S-25 

 

Tabel 3.2 Daftar Nama Subjek Penelitian 

 

3.4.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang yang berjumlah 5 SD. Pemilihan lokasi penelitian 

didasarkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan sebelumnya dengan 
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melakukan observasi dan wawancara dengan guru. Dari studi pendahuluan yang 

telah dilakukan diketahui bahwa matematika merupakan pelajaran yang dianggap 

sulit oleh sebagian besar siswa kelas IV. Berikut adalah daftar SD Negeri yang 

menjadi lokasi penelitian: 

Daftar Nama Sekolah Lokasi Penelitian 

 

No Nama Sekolah Alamat 

1. SDN Candirejo 2 Jalan Borobudur Ungaran 

2. SDN Langensari 01 Jalan Jendral Sudirman 138 Ungaran 

3. SDN Bandarjo 01 Jalan Telomoyo Tengah IV/2 Ungaran  

4. SDN Genuk 01 Jalan S. Parman 108 Ungaran 

5. SDN Nyatnyono 2 Jalan Kyai Mojo No. 55 Sendang Rejo Ungaran 

 

Tabel 3.3  Lokasi Penelitian 

 

Pertama, SD Negeri Bandarjo 01 berlokasi di jalan Telomoyo Tengah IV 

nomor 02, Kelurahan Bandarjo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. 

Sekolah dengan luas tanah 1335 m
2 

 ini berakreditasi A. SDN Bandarjo 01 yang 

dipimpin oleh ibu Tyas Puji Rahayu, S.Pd ini  mempunyai 10 tenaga pendidik dan 

3 tenaga kependidikan. SDN Bandarjo 01 mempunyai 6 ruang kelas untuk proses 

belajar mengajar dengan kondisi yang baik, 1 ruang aula, ruang guru dan ruang 

kepala sekolah.  

 Kedua, SD Negeri Candirejo 02 beralamat di Jalan Borobudur Kelurahan 

Candirejo, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. SD Negeri 

Candirejo mempunyai status akreditasi B dengan luas tanah 3463 m
2
. Sekolah ini 

mempunyai 10 tenaga pedidik dan 1 tenaga kependidikan. Letak sekolah yang 

berada jauh dari jalan raya membuat sekolah ini cukup nyaman untuk belajar. 
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Fasilitas di SD Negeri Candirejo 02 antara lain lapangan upacara, 6 ruang kelas, 

ruang perpustakaan, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan mushola. 

Ketiga, SD Negeri Nyatnyono 02 terletak di Jalan Kyai Mojo No 55 

Sendang Rejo Kelurahan Nyantnyono, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten 

Semarang. Kepala sekolah SD Negeri Nyatnyono 02 saat ini adalah Drs. Totok 

Kuswanto. Sekolah dengan 10 tenaga pendidik ini mempunyai status akreditasi A. 

SD Negeri Nyatnyono 02 sudah dilengkapi dengan fasilitas Wifi dan ruang 

komputer , serta perpustakaan yang menunjang kegiatan belajar siswa. 

 Keempat, SD Negeri Langensari 01 berlokasi di Jalan Jendral Sudirman 

138 Kelurahan Langensari Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten semarang. 

Sekolah yang berada di sebelah jalan raya ini mempunyai luas tanah 1143 m
2
 

dengan status akreditasi B. SD Negeri Langensari 01 mempunyai 10 tenaga 

pendidik dan 3 tenaga kependidikan. Adapun fasilitas di SD Negeri Langensari 01 

yaitu 6 ruang kelas dengan kondisi yang baik, ruang guru, ruang kepala sekolah, 

lapangan upacara, ruang komputer, ruang perpustakaan. 

 Kelima, SD Negeri Genuk 01 berada di Jalan S Parman 108 Kelurahan 

Genuk Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. Sekolah dengan luas 

tanah 1705 m
2
 ini mempunyai status akreditasi A. Kepala sekolah SD Negeri 

Genuk 01 saat ini adalah ibu Sukesi S.Pd. SD Negeri Genuk 01 mempunyai 11 

tenaga pendidik dan 1 tenaga kependidikan. Walaupun letak sekolah berada di 

dekat pabrik garment, kondisi tersebut tidak mengganggu kegiatan belajar 

mengajar. Bangunan  SD Negeri Genuk 01 dapat dikatakan baik dan dilengkapi 

dengan fasilitas seperti perpustakaan dan lapangan yang cukup luas. 



63 
 

 
 

3.4.3 Waktu Pelaksanaan 

 Waktu penelitian ini terbagi dalam beberapa tahap. Tahap-tahap dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Tahap Perencanaan 

 Tahap perencanaan meliputi pengajuan topik, penyusunan proposal, 

penyusunan instrumen penelitian dan mengurus surat ijin penelitian. Tahap ini 

dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2016. 

b. Tahap Pelaksanaan 

 Tahap penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Mei sampai dengan Juni 2016. 

c. Tahap Penyelesaian 

 Pada tahap ini dilakukan analisis data dan penyusunan laporan penelitian 

dimulai bulan Mei sampai bulan Agustus 2016. 

Tabel 3.4 Jadwal Penelitian 

No Kegiatan 
Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Observasi dilapangan                                 

2. Penyusunan proposal                                 

3. 
Diskusi proposal dan 

penyusunan instrumen 
                                

4. 
Seminar proposal dan 

instrumen penelitian 
                                

5. Memasuki lapangan                                 

6. 
Analisis data selama di 

lapangan 
                                

7. 
Analisis data setelah di 

lapangan 
                                

8. Uji keabsahan data                                 

9. Membuat draf laporan                                 

10. 
Penyempurnaan 

laporan 
                                

12 Pelaporan penelitian                                 
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3.5 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.5.1 Populasi 

 Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi karena penelitian 

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan 

hasilnya tidak diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada 

situasi sosial pada kasus yang dipelajari (Sugiyono, 2014: 50). Hasil penelitian 

tidak akan digeneralisasikan ke populasi karena pengambilan sampel tidak 

dilakukan secara random. Hasil penelitian tersebut dapat ditransferkan atau 

diterapkan ke situasi sosial lain apabila situasi sosial lain tersebut memiliki 

kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini yaitu siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Ungaran 

Barat yang memiliki masalah kesulitan pembelajaran matematika. 

3.5.2 Sampel 

 Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel 

bertujuan atau purposive sampling. Sampel bertujuan dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan berdasar atas strata, random, atau daerah tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu (Arikunto, 2010:183). Teknik sampel 

bertujuan digunakan karena adanya keterbatasan waktu, tenaga, dan dana dari 

peneliti. Berdasarkan petimbangan tersebut, maka sampel dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas IV yang terindikasi mengalami kesulitan belajar matematika. 

Dari masing-masing SD yang menjadi lokasi penelitian, peneliti memilih lima 

siswa yang akan menjadi subjek penelitian. Siswa yang dipilih menjadi subjek 

didasarkan pada hasil belajar matematika dan penuturan guru saat wawancara. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Beberapa upaya yang dilakukan dalam pengumpulan data untuk 

memperoleh data penelitian yaitu: 

a. Observasi 

 Observasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data karena peneliti ingin 

mengetahui perilaku, sikap, dan suasana yang menyeluruh dalam penelitian. 

Seperti yang dinyatakan oleh Marshall (1995) dalam Sugiyono (2013:310) bahwa 

melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku 

tersebut. Jenis observasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah observasi 

partisipatif dimana peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati dengan harapan peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan 

menyeluruh.  Sejalan dengan pendapat Mulyana (2010:175) bahwa peneliti dapat 

berpartisipasi dalam rutinitas subjek penelitian baik mengamati apa yang mereka 

lakukan, mendengar apa yang mereka katakan, dan menanyai orang-orang lain di 

sekitar mereka selama jangka waktu tertentu.  

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi pada 

pembelajaran matematika di kelas IV yang digunakan untuk data awal. 

Selanjutnya saat pengumpulan data peneliti melakukan observasi pada kondisi 

belajar siswa seperti kesiapan siswa dan sikap siswa saat mengikuti pembelajaran 

matematika. Adapun data yang diperoleh melalui observasi ini adalah gambaran 

serta kondisi lingkungan tempat belajar termasuk sarana dan prasarana sekolah, 

guru, serta aktivitas siswa. 
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b. Wawancara 

 Wawancara dilakukan untuk mengetahui hal mendalam yang tidak ditemui 

melalui observasi. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur temasuk kategori in-

depth-interview, dimana pelaksanaannya lebih bebas (Sugiyono, 2014:73). 

Peneliti dapat menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk 

mengungkap pendapat responden.  

 Wawancara dilakukan kepada guru kelas IV dan siswa yang teridentifikasi 

mengalami kesulitan belajar matematika. Data yang diperoleh melalui wawancara 

adalah faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan pembelajaran matematika baik 

faktor eksternal maupun faktor internal dan upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi kesulitan tersebut. Sebelum melakukan wawancara peneliti sudah 

menyiapkan pedoman wawancara agar proses wawancara tetap fokus dan tidak 

keluar dari konteks. Pedoman wawancara berisi 12 butir pertanyaan untuk guru 

dan siswa. Untuk memperoleh data dengan cermat peneliti menggunakan alat 

bantu seperti buku catatan untuk mencatat percakapan dengan responden dan 

kamera untuk merekam semua percakapan dan mendokumentasikan proses 

wawancara. 

c. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data 

yang diperoleh dari observasi dan wawancara, sehingga hasil wawancara dan 

observasi akan lebih kredibel  atau dapat dipercaya. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu baik berupa tulisan, gambar, atau karya-karya 
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monumental dari seseroang (Sugiyono, 2013:329). Data yang diperoleh melalui 

studi dokumentasi ini meliputi hasil pekerjaan matematika siswa, dan data hasil 

belajar matematika siswa. 

d. Kuesioner 

 Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawab (Sugiyono, 2012:142). Dalam penelitian ini kuesioner dibuat dengan 

pernyataan jawaban “ya-tidak” karena peneliti ingin mendapat jawaban yang 

pasti. Hal tersebut mengacu pada skala Guttman yang menyatakan bahwa skala 

Guttman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu 

permasalahan yang ditanyakan (Sugiyono, 2012:139). Kuesioner berisi 25 butir 

penyataan yang dibagikan kepada siswa untuk mengungkap jenis kesulitan belajar 

dan faktor-faktor kesulitan belajar pada mata pelajaran matematika. 

e. Catatan Lapangan 

 Catatan lapangan menurut Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2010:209) 

adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan 

dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian 

kualitatif. Catatan lapangan dibuat setiap kali selesai mengadakan pengamatan 

atau wawancara karena ingatan peneliti bersifat terbatas. Catatan lapangan 

diperlukan untuk  mendukung hipotesis kerja dan penentuan derajat kepercayaan 

dalam rangka keabsahan data. Catatan lapangan berisi dua bagian, pertama adalah 

bagian deskriptif yang berisi gambaran tentang latar pengamatan, orang, tindakan, 
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dan pembicaraan. Bagian kedua berisi pendapat peneliti, gagasan, dan 

kepeduliannya. 

3.7 Instrumen 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka yang menjadi 

instrumennya adalah peneliti sendiri. Pendekatan kualitatif menuntut kehadiran 

peneliti di lapangan karena peneliti sebagai instrumen utama penelitian, sekaligus 

sebagai perencana tindakan, pengumpul data, penganalisa data, dan pelapor hasil 

penelitian. Hal tersebut sesuai pendapat Moleong (2011:53) bahwa kedudukan 

peneliti dalam penelitian kualitiatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana, pengumpul data, penganalisa, penafsir, dan akhirnya 

sebagai pelapor penelitian yang dilaksanakan. Selain peneliti sebagai instrumen, 

penelitian ini juga menggunakan lembar pengamatan, lembar pedoman 

wawancara, dan angket kesulitan siswa. 

3.8 Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (2007:20) analisis data kualitatif 

merupakan upaya yang berlanjut, berulang, dan terus menerus. Aktivitas dalam 

analisis data yaitu, data reduction, data display, dan conclution 

drawing/verification. Seperti tampak pada gambar berikut ini: 

 
Gambar 3.2 Analisis kualitatif data menurut Miles dan Huberman 
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Analisis data pada penelitian ini dijelaskan berdasarkan gambar 3.2, 

dimana penjelasannya sebagai berikut. 

1. Reduksi data 

 Miles dan Huberman mengartikan reduksi data sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

Proses reduksi dilakukan secara terus menerus dari awal sampai sesudah 

penelitian hingga penulisan laporan akhir lengkap tersusun. Pada proses 

reduksi peneliti memilih data mana yang akan dikelompokkan dan mana yang 

akan dibuang atau tidak dipakai dalam penyajian data. Data yang diperoleh 

melalui wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi akan 

dikelompokkan berdasarkan jenis kesulitan yang dialami, penyebab kesulitan, 

serta upaya untuk mengatasi kesulitan tersebut. Misalnya dari hasil wawancara  

siswa dirangkum, kemudian dipilih jawaban-jawaban yang menyatakan bahwa 

siswa tidak menyukai pelajaran matematika karena kesulitan yang dialami atau 

jawaban lain yang merujuk pada kesulitan yang dialami siswa. Jawaban yang 

tidak mengarah pada kesulitan matematika tidak akan dipakai atau dianalisis 

lebih lanjut sehingga mempermudah peneliti saat membuat kesimpulan. 

2. Penyajian data 

 Setelah dilakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian 

data. Penyajian data dilakukan dengan tujuan memahami informasi yang terjadi 

di lapangan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data biasanya dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan lain-lain. Melalui 
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penyajian data, data akan terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 

akan semakin mudah untuk dipahami. Dalam hal ini, peneliti menyajikan data 

ke dalam bentuk deskriptif dan tabel agar mempermudah pembaca dalam 

memahaminya. 

3. Penarikan kesimpulan 

 Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah temuan 

baru yang belum pernah ada. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih samar, kemudian diteliti agar lebih jelas. 

Kesimpulan ini digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah 

ditentukan. Hasil yang diperoleh dari seluruh proses analisis selanjutnya 

disimpulan secara deskriptif  dengan melihat data yang ditemukan seperti jenis 

kesulitan matematika yang dialami siswa, penyebab kesulitan yang dialami, 

dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan tersebut. 

3.9 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif temuan atau data dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti (Sugiyono, 2014: 117). 

Keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada empat kriteria yaitu uji 

kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.  

3.9.1 Uji Kredibilitas 

 Uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan cara 

triangulasi, meningkatkan ketekunan dan penggunaan referensi. 
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1. Triangulasi 

 Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2014:125). Berdasarkan pendapat diatas, maka triangulasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber, triangulasi teknik, 

dan triangulasi waktu. 

a. Triangulasi sumber 

  Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengecek 

data yang diperoleh melalui beberapa sumber guru dari sekolah yang berbeda. 

Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan 

jawaban hasil wawancara dari guru kelas IV di sekolah yang berbeda sampai 

didapat pandangan yang sama mengenai kesulitan belajar matematika dan 

faktor-faktor yang mempengaruhi  hingga data hasil penelitian dapat dikatakan 

valid. Gambaran triangulasi sumber dapat dilihat secara rinci pada gambar 

berikut ini: 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema Triangulasi Sumber Data 

b. Triangulasi teknik  

 Triangulasi teknik dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

Guru Guru 

Guru 
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misalnya data tentang faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar siswa yang 

diperoleh dengan wawancara di cek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner. Jika data dari  ketiga teknik tersebut menghasilkan data yang sama, 

maka data dapat dikatakan valid. Gambaran triangulasi teknik dapat dilihat 

pada gambar berikut ini: 

Wawancara       Observasi 

 

  Angket  

  

  

 Catatan Lapangan dan Dokumentasi 

Gambar 3.4 Skema Triangulasi teknik 

c. Triangulasi waktu 

 Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data, maka peneliti 

melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dan teknik yang lainnya 

dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang 

berbeda, maka dilakukan secara berulang hingga sampai ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi waktu dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek 

data dari teknik observasi pada pagi hari dengan pagi hari berikutnya atau 

waktu yang berbeda hingga didapatkan data yang sama. Gambaran triangulasi 

waktu yang dilakukan peneliti dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

Gambar 3.5 Skema Triangulasi waktu 

Pagi 

Pagi 

Pagi 
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2. Peningkatan Ketekunan 

 Pengujian kredibilitas dengan meningkatkan ketekunan ini dilakukan 

dengan cara peneliti membaca seluruh catatan hasil penelitian secara cermat, 

sehingga dapat diketahui kesalahan dan kekurangannya. Demikian juga dengan 

meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deskripsi data yang 

akurat dan sistematis tentang apa  yang diamati (Sugiyono, 2014:125). Sebagai 

bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca 

berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait 

dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan 

semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang 

ditemukan itu benar atau tidak. 

3. Penggunaan Referensi 

 Referensi digunakan sebagai pendukung untuk membuktikan data yang 

telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2014: 128). Dalam penelitian ini, 

referensi yang digunakan yaitu rekaman wawancara untuk mendukung data 

hasil wawancara dan foto-foto yang menggambarkan suatu keadaan untuk 

mendukung data tentang interaksi manusia. Foto tersebut digunakan untuk 

melengkapi data sehingga data yang ditemukan menjadi lebih dipercaya. 

3.9.2 Uji Transferability 

 Uji transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian 

kualitatif. Transferabilitas berkenaan dengan pertanyaan, sejauh mana hasil 

penelitian ini dapat diaplikasikan atau digunakan dalam situasi lain (Sugiyono, 

2014: 130). Nilai transfer akan dilakukan dengan menerapkan hasil penelitian 
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di satu SD dengan SD yang lain dengan situasi sosial yang sama. Jika hasil 

penelitian dapat diberlakukan di situasi sosial yang sama, maka dapat 

dikatakan memenuhi standar tranferabilitas. 

 Peneliti dalam membuat laporan memberikan uraian yang rinci, jelas, 

dan sistematis, dan dapat dipercaya agar orang lain dapat memahami hasil 

penelitian sehingga ada kemungkinan menerapkan hasil penelitian tersebut. 

Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, 

sehingga pembaca dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk 

mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.  

3.9.3 Uji Dependability 

 Dependability dalam penelitian kualitatif disebut reliabilitas. Uji 

dependability dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan 

proses penelitian (Sugiyono, 2014: 131). Caranya dilakukan oleh auditor 

independen atau dosen pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas 

peneliti dalam melakukan penelitian. Peneliti melaporkan data yang didapat 

melalui pengamatan, wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi untuk 

menunjukkan bahwa peneliti benar-benar melakukan proses penelitian secara 

sistematis sesuai dengan metode kualitatif. Selain itu auditor juga melakukan 

penilaian terhadap kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan 

keabsahan data, misalnya bagaimana peneliti menggunakan triangulasi. 

Selanjutnya auditor memberikan umpan balik kepada peneliti apabila terdapat 

kekurangan, kekeliruan dan bagaimana cara mengatasinya. 
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3.9.4 Uji Konfirmability 

 Uji konfirmability disebut uji obyektifitas penelitian dalam penelitian 

kuantitatif. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati 

banyak orang (Sugiyono, 2014:131). Dalam penelitian kualitatif, uji 

konfirmability mirip dengan uji depandability sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakuan. Bila hasil penelitian 

merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian 

tersebut telah memenuhi standar konfirmability. Pada uji konfirmability 

peneliti akan menyajikan hasil penelitian yang didapat dari proses 

pengumpulan data, analisis data, sampai pada keabsahan data sehingga dicapai 

derajat kepercayaan yang dapat disepakati banyak orang. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 
4.1 HASIL PENELITIAN 

4.1.1 Deskripsi Kesulitan Belajar Matematika 

4.1.1.1 Kesulitan Memahami Konsep 

 Pada observasi pembelajaran di SDN Candirejo 02, peneliti menemukan 

bahwa siswa belum memahami konsep bilangan pecahan dengan baik. Guru 

mengulang kembali materi pecahan yang telah diajarkan pada materi sebelumnya. 

Pengulangan materi tersebut dilakukan dengan metode ceramah.  

 Kesulitan siswa dalam memahami konsep perbandingan pecahan dapat 

ditandai dengan kesulitan ketika diminta mengurutkan pecahan dengan penyebut 

yang berbeda. Seperti mengurutkan bilangan pecahan 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
 dari yang terbesar. 

Siswa belum memahami bahwa semakin besar bilangan penyebut menunjukkan 

pecahan yang semakin kecil. Kesulitan siswa dalam memahami pecahan juga 

didukung oleh kutipan wawancara dengan guru G-1 sebagai berikut. 

 “Menurut pengamatan saya, materi yang sulit itu materi bilangan 

pecahan,...”. 

 

 Selanjutnya di SDN Genuk 01, peneliti juga menemukan bahwa siswa 

belum memahami konsep perbandingan pecahan. Berdasar hasil lembar jawaban 

diketahui siswa tidak menjawab dengan benar ketika diminta untuk mengurutkan 

pecahan 
 

  
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
. Kesalahan siswa S-24 dalam menjawab dapat dilihat pada 

gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4.1 Jawaban Subjek S-24 

 

 Siswa diminta mengurutkan bilangan pecahan 
 

  
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
 dari yang terkecil. 

Siswa menjawab salah dengan jawaban   
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

  
 , seharusnya siswa menjawab  

 

  
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
 karena bilangan penyebut menunjukkan keseluruhan bagian, dengan 

bilangan pembilang yang sama dapat diurutkan dengan melihat penyebutnya, 

semakin besar bilangan penyebutnya menunjukkan bagian yang semakin kecil. 

 Jawaban yang dituliskan siswa dapat mengindikasikan bahwa konsep 

siswa tentang perbandingan pecahan masih kurang. Kurangnya pemahaman siswa 

tesebut diduga karena penyampaian materi dilakukan secara abstrak.  

Dari observasi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa siswa kesulitan 

ketika mengurutkan pecahan serta didukung oleh wawancara dengan guru dapat 

mengindikasikan bahwa siswa kesulitan memahami konsep perbandingan 

pecahan. Kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan diduga karena guru 

mengajarkan dengan metode ceramah.  

Untuk mengurangi kesulitan siswa dalam memahami konsep pecahan guru 

dapat mengajarkan konsep pecahan berdasar pada teori Bruner yang 

mengungkapkan bahwa dalam proses belajar siswa sebaiknya diberi kesempatan 

memanipulasi benda-benda atau alat peraga yang dirancang khusus dan dapat 

diotak-atik oleh siswa dalam memahami suatu konsep matematika. Bruner 
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menggambarkan perkembangan anak melalui tiga tahap yaitu tahap enaktif, tahap 

ikonik, dan tahap simbolik. 

 Guru dapat mengajarkan konsep pecahan adalah bagian yang sama dari 

keseluruhan menggunakan kertas. Pada tahap enaktif, guru dapat memulainya 

dengan suatu cerita “ibu mempunyai kue  berbentuk segi empat, kue tersebut akan 

dibagikan sama rata kepada empat orang anaknya, berapa bagian kue yang 

diterima masing-masing anaknya?” Selanjutnya ibu menjiplak kue tersebut di 

kertas dan menggunting jiplakan tersebut. Setelah didapat bentuk segi empat Ibu 

melipat kertas tersebut dan memberi tanda pada kue, sehingga kue  tersebut 

terpotong menjadi empat bagian sama rata, masing-masing anaknya akan 

menerima satu dari empat  bagian tersebut. Maka bilangan yang menyatakan satu 

dari empat  bagian tersebut adalah   
 

 
  , bilangan ini disebut bilangan pecahan.  

 Selanjutnya pada tahap ikonik, guru dapat menggambarkan  persegi yang 

dimisalkan sebagai kue.  Kemudian membagi persegi tersebut menjadi empat 

bagian sama besar  untuk menunjukkan pecahan 
 

 
, lalu pada tahap simbolik dapat 

ditulis 
 

 
 .  

 

 

 

 Selanjutnya untuk mengajarkan siswa urutan pecahan, guru dapat 

melakukan langkah yang sama. Melalui gambar yang sama, guru membagi 

gambar tersebut menjadi 6 bagian sama besar, 8 bagian sama besar, dan 10 bagian 

sama besar, sehingga siswa dapat mengurutkan besarnya pecahan. 
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 Guru membagi gambar persegi yang sama menjadi 6 bagian sama besar, 

sehingga setiap bagian menunjukkan pecahan 
 

 
, Langkah tersebut diulangi hingga 

menunjukkan pecahan 
 

 
, 
 

 
, 
 

 
, 
 

  
 .     

 

 

 

 

 

 

 

 

Melalui langkah tersebut siswa dapat melihat dan mengurutkan pecahan 

dengan benar. 

Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa siswa belum memahami 

konsep bilangan bulat di SD Nyatnyono 02. Berdasarkan wawancara dengan guru 

kelas IV dan hasil pengumpulan dokumen berupa lembar kerja matematika siswa 

dari tes yang diberikan guru, peneliti menemukan bahwa siswa mengalami 

kesulitan  memahami  materi bilangan bulat  yang diajarkan. Kesulitan siswa 

dalam memahami konsep bilangan bulat pada materi akan terlihat saat diterapkan 

dalam soal atau saat siswa menemukan soal yang berbeda dari contoh soal yang 

sudah diberikan.  

 Berdasarkan lembar jawab siswa, peneliti menemukan siswa S-10 

terindikasi kesulitan matematika belum memahami konsep bilangan bulat. Ketika 
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Siswa S-10 diminta mengurutkan bilangan -7, 10, -5, 3, 0, 8 dari yang terbesar 

sampai terkecil siswa masih mengalami kesulitan seperti terlihat pada gambar 4.1 

berikut. 

  

 

 

 

 

Gambar 4.1 Jawaban Subjek S-10 

 

 Siswa S-10 menjawab salah dengan mengurutkan bilangan tesebut 

menjadi 10, 8, 3, -7, -5, 0. Padahal seharusnya jawaban yang benar adalah 10, 8, 

3, 0, -5, -7. Jika digambarkan pada garis bilangan semakin ke kiri, nilai bilangan 

semakin kecil maka nilai -5 lebih besar dari -7. Namun siswa mengurutkan 

dengan jawaban yang salah.   

 Dari paparan diatas menunjukkan siswa tidak dapat mengurutkan bilangan 

bulat dengan benar yang menandakan siswa kesulitan dalam memahami konsep 

bilangan bulat. 

 Kesulitan pada materi bilangan bulat juga ditemukan peneliti di SD 

Langensari 01. Siswa diminta untuk membandingan bilangan -57 dan 32. Siswa 

S-16 menjawab salah dengan menjawab -57 lebih besar dari 32. Padahal 

seharusnya bilangan -57 lebih kecil dari 32 karena bilangan negatif bernilai lebih 

kecil dari bilangan positif. Jawaban siswa S-16 yang menunjukkan bahwa ia 
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belum memahami konsep bilangan bulat dapat dilihat pada gambar 4.2  dibawah 

ini. 

 

 

 

Gambar 4.2 Jawaban Subjek S-16 

 

 Hasil dari jawaban siswa tersebut juga didukung dari hasil angket dengan 

pernyataan “saya memahami bahwa semakin besar bilangan negatif nilainya 

semakin kecil”, siswa menjawab “tidak” pada pernyataan tersebut. Hal itu 

menunjukkan bahwa siswa memang belum memahami konsep sehingga kesulitan 

ketika mengerjakan soal. 

 Kesulitan siswa dalam memahami konsep bilangan bulat dapat dikurangi 

dengan penggunaan strategi yang tepat. Salah satu strategi yang dapat digunakan 

adalah pendekatan permainan. Permainan jalan berlawanan dapat digunakan untuk 

membantu anak memahami konsep bilangan bulat negatif dengan menggunakan 

garis bilangan. Permainan ini juga dapat dipakai untuk topik penjumlahan dan 

pengurangan bilangan bulat dengan disertai aturan yaitu orang menghadap ke 

kanan menunjukkan bilangan positif, menghadap ke kiri menunjukkan bilangan 

negatif, orang melangkah maju menunjukkan operasi penjumlahan, melangkah 

mundur menunjukkan operasi pengurangan. Kesulitan siswa yang ditemukan 

yaitu mengurutkan bilangan bulat. Urutan bilangan bulat akan nampak ketika 

digambarkan dalam garis bilangan seperti berikut. 
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Dengan menggunakan garis bilangan siswa akan dapat mengurutkan -7, 10, -5, 3, 

0, 8 karena siswa dapat melihat bahwa semakin ke kiri maka nilai bilangan 

semakin kecil. 

4.1.1.2 Kesulitan dalam Keterampilan Menghitung 

Kesulitan dalam keterampilan dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukan 

siswa saat melakukan operasi hitung seperti operasi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian. Standar Kompetensi kelas IV semester II antara lain: 

(5) menjumlahkan dan mengurutkan bilangan bulat; (6) menggunakan pecahan 

dalam pemecahan masalah; (7) menggunakan lambang bilangan romawi; (8) 

memahami sifat bangun ruang sederhana dan hubungan antar bangun ruang. 

Materi di kelas IV semester II yang menuntut siswa melakukan operasi hitung 

adalah materi bilangan bulat dan pecahan. 

Kesulitan siswa pada materi bilangan bulat dan pecahan dapat dibuktikan 

dengan banyaknya persentase siswa yang tidak mencapai kriteria ketuntasan 

minimal pada materi tersebut  dibandingkan dengan materi yang lain yaitu materi 

bilangan romawi dan geometri.  Persentase yang menunjukkan kesulitan siswa 

pada materi bilangan bulat dan pecahan yang menggunakan keterampilan hitung 

dapat dilihat pada gambar 4.3 berikut ini. 
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Berdasarkan gambar 4.3, hasil ketuntasan ulangan harian matematika kelas 

IV di setiap sekolah menunjukkan bahwa ketidaktuntasan siswa banyak terdapat 

pada materi bilangan bulat dan pecahan. Menurut keterangan dari masing-masing 

guru kelas, nilai ulangan harian pada daftar nilai tersebut adalah nilai yang sudah 

dilakukan perbaikan, namun masih ada siswa yang belum tuntas. Apabila belum 

dilakukan perbaikan, diduga jumlah persentase ketidaktuntasan akan semakin 

besar. Berikut adalah deskripsi hasil kesulitan pada keterampilan menghitung 

yang ditemukan. 

Bersadarkan penuturan  guru GK-1 dari hasil wawancara, kurangnya 

penguasaan kemampuan berhitung di kelas III membuat siswa kesulitan dalam 

pelajaran matematika dan bisa menghambat siswa yang lain karena materi harus 

disampaikan secara berulang-ulang agar siswa yang kesulitan tidak tertinggal. 

“Kesulitan yang terjadi saat pembelajaran matematika itu ketika 

anak-anak belum mampu menghitung dengan baik. Seharusnya 

anak-anak di kelas III sudah menguasai penjumlahan, pengurangan, 
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perkalian, dan pembagian dengan baik, tapi pada kenyataannya 

masih ada siswa yang belum mampu menghitung  dengan baik. Itu 

yang membuat kesulitan pada pembelajaran matematika”. 

 

 Dari  paparan diatas, kesulitan dalam keterampilan berhitung siswa terjadi 

karena di kelas III siswa belum mampu menghitung dengan baik yang berlanjut 

menjadi kesulitan di kelas IV.  

Hal yang sama juga peneliti temukan di SD Langensari 01, siswa belum 

menguasai kemampuan menghitung dengan baik seperti penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian saat berada di kelas III. Kurangnya 

penguasaan  menghitung di kelas III menyebabkan siswa kesulitan mengikuti 

materi pelajaran matematika di kelas IV. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 

yang disampaikan guru GK-4. 

“...kalau dari kelas III perkalian dan pembagian bisa ya tidak ada 

masalah. Tapi kalau tidak bisa ya mengalami kesulitan, andai kata 

yang belum bisa itu dibimbing dituntun pelan-pelan, bisa merugikan 

yang sudah bisa”. 

  

 Tidak jauh berbeda dengan SDN Langensari 01, kesulitan siswa dalam 

keterampilan berhitung di SDN Genuk 01 juga diduga karena siswa belum 

menguasai keterampilan berhitung saat duduk di kelas III. Kurangnya penguasaan 

keterampilan berhitung di kelas III membuat siswa kesulitan mengikuti materi di 

kelas IV karena operasi hitung yang dipakai menggunakan angka yang lebih 

banyak. Hal tersebut dituturkan oleh guru GK-5 dalam kutipan hasil wawancara 

berikut. 

“Ya mungkin dari kelas 3 sudah kesulitan,pembagian belum bisa, 

perkalian belum bisa, sehingga di kelas 4 juga mengalami kesulitan, 

padahal tidak mungkin kita turun lagi ke kelas 3. Kita kan dari kelas 

III harus lari ke materi kelas IV”. 
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Dari hasil wawancara dengan siswa juga menyatakan bahwa mereka tidak 

teliti saat mengerjakan soal. Siswa merasa sudah mengerjakan soal dengan teliti 

namun ternyata jawaban mereka masih salah. Baiknya guru memperhatikan 

kesulitan siswa dan melatih kemampuan berhitung siswa agar siswa terbiasa 

menjawab dengan tepat. 

Untuk meningkatkan kemampuan menghitung siswa dapat dilakukan 

dengan memperbanyak latihan, hal tersebut sesuai dengan teori Koneksionisme 

yang dicetuskan oleh Thorndike tahun 1949, salah satu hukum belajar menurut 

Throdike adalah hukum latihan yang mengimplikasikan bahwa semakin banyak 

berlatih maka seorang pembelajar akan semakin kuat, sebaliknya jika tidak dilatih 

maka ia akan semakin lemah  (Rifa’I dan Anni, 2012) . Oleh karena itu, untuk 

meningkatkan kemampuan menghitung maka siswa harus sering dilatih seperti 

melalui kegiatan mencongak.  

 Selain itu, kesulitan dalam keterampilan menghitung juga dapat 

disebabkan siswa tidak teliti ketika menghitung, kesulitan dalam operasi hitung 

yang dilakukan oleh siswa ditemukan peneliti   pada materi bilangan bulat. 

Contoh kesalahan  peneliti temukan dalam lembar jawab ulangan akhir semester 

siswa. Berikut ini contoh kesalahan yang dilakukan oleh siswa S-12. 

Soal yang dikerjakan siswa S-12  yaitu sebuah kapal mula-mula berada 

pada kedalaman 35 m dibawah permukaan laut. Kemudian kapal tersebut turun 

sejauh 25 meter. Beberapa saat kemudian kapal tersebut naik sejauh 20 m. 

Tentukan kedalaman kapal sekarang! 
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Gambar 4.4 Jawaban subjek S-12 

 Berdasarkan gambar 4.4 dapat diketahui siswa S-12 belum bisa 

memahami informasi yang terkandung dalam soal tersebut. Kalimat “sebuah kapal 

mula-mula berada pada kedalaman 35m” seharusnya ditulis dengan simbol (-35), 

namun siswa S-12  menuliskan (35). Selanjutnya kalimat “kapal tersebut turun 

sejauh 25 meter”  seharusnya ditulis dengan simbol (-25), namun siswa S-12 

menuliskan (25). Simbol operasi yang dipakai untuk memecahkan kedua kalimat 

matematika tersebut sudah benar yaitu penjumlahan (+), simbol operasi yang 

digunakan selanjutnya juga sudah benar yaitu pengurangan (-). Namun karena 

simbol yang digunakan pada kalimat pertama dan kedua belum tepat, siswa S-12 

tidak dapat menentukan jawaban akhir dengan benar. 

Kesalahan siswa dalam menghitung  informasi pada soal diduga karena 

strategi yang digunakan guru kurang tepat. Selain itu, dari hasil wawancara 

dengan siswa  diketahui bahwa siswa seringkali melakukan kesalahan saat 

menghitung dan tidak teliti. Ketidaktelitian siswa mengakibatkan siswa tidak 

menjawab dengan benar ketika menjawab soal.  

Salah satu strategi menarik yang dapat digunakan guru dalam mengajarkan 

bilangan yaitu dengan pendekatan permainan dua warna dengan media manik-

manik. Guru menyediakan manik-manik dengan warna yang berbeda, manik 

berwarna biru mewakili bilangan pisitif, sedangkan warna merah mewakili 
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bilangan negatif, agar lebih mudah sebaiknya diberi tanda positif dan negarif . 

Contoh aplikasi dari permainan dua warna yaitu misalkan akan mencari hasil dari 

(-2)+4, anak diminta mengambil 2 manik berwarna merah dan 4 manik berwarna 

biru kemudian memasangkan satu manik merah dengan satu manik biru, manik 

yang tidak punya pasangan merupakan hasil dari jumlahnya, jadi (-2)+4=2. 

 

 

  

Contoh lain yaitu (-2)-(-3), siapkan 2 manik negatif kemudian ambil 3 

manik negatif, ternyata tidak bisa diambil 3 karena hanya ada 2 manik negatif. 

Maka dari itu, dibantu dengan meletakkan 3 pasang manik lalu diambil 3 manik 

negatif. Lalu hitung manik yang tidak punya pasangan. Karena yang tidak punya 

pasangan adalah 1, maka hasilny adalah 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan strategi yang tersebut diharapkan kesulitan siswa dalam 

menghitung bilangan bulat dapat diatasi. 

4 manik positif dan 2 

manik negatif 
Masing-masing 

manik dipasangkan 

Hasilnya adalah manik yang 

tidak mempunyai pasangan 

Siapkan dua manik 

negatif, lalu ambil 3 

manik negatif 

Karena tidak bisa diambil, dibantu 

dengan meletakkan 3 pasang manik 

(positif dan negatif) 

Setelah diambil 3 manik negatif, 

hitung manik yang tidak punya 

pasangan 

Memberi 3 pasang lalu mengambil 3 negatif  

sama dengan hanya memberi 3 positif saja, 

karenanya (-2)-(-3)= (-2)+3 =1 Manik yang tidak punya pasangan adalah 1 
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4.1.1.3 Kesulitan Memecahkan Masalah 

 Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. Dalam 

pemecahan masalah biasanya melibatkan beberapa kombinasi konsep dan 

keterampilan dalam suatu situasi baru atau situasi yang berbeda dari sebelumnya. 

Berikut adalah hasil temuan kesulitan memecahkan masalah dari hasil wawancara, 

angket, dan dokumen berupa lembar jawaban siswa. 

 Peneliti menemukan siswa kesulitan dalam memecahkan masalah dalam 

bentuk soal cerita. Salah satu contoh soal yang menunjukkan kesulitan siswa 

dalam memecahkan masalah adalah soal cerita pada materi pecahan sebagai 

berikut: Pak Salim menjual tanah kepada tiga orang tetangganya yaitu Pak Aris 

seluas 
 

 
 hektar, Pak Atmo 

 

 
 hektar dan Pak Agus 

 

 
 hektar. Dari ketiga tetangga 

Pak Salim tersebut yang membeli tanah paling luas adalah.... 

 Pada soal tersebut siswa diminta membandingkan pecahan dengan 

penyebut yang berbeda. Namun peneliti menemukan siswa yang tidak menjawab 

pertanyaan yang ada pada soal. Jawaban siswa S-3 yang tidak menjawab dengan 

benar dapat dilihat pada gambar 4.5 berikut. 

 

Gambar 4.5 Jawaban Subjek S-3 

 Siswa S-3 mengerjakan dengan cara menjumlahkan semua informasi yang 

ada pada soal dan menjawab 
 

  
. Siswa S-3 tidak menuliskan pertanyaan  yang 

dimaksud dalam soal menunjukkan siswa S-3 tidak memahami apa yang 



89 
 

 
 

ditanyakan. Jawaban yang ditulis siswa S-3 juga jawaban yang salah ketika 

menjumlahkan pecahan, siswa S-3 menjumlahkan semua pecahan tanpa 

menyamakan penyebut terlebih dahulu.  

 Dari hasil wawancara dengan siswa mendapatkan hasil bahwa siswa tidak 

menyelesaikan soal matematika yang mereka kerjakan ketika mereka menemui 

kesulitan. Terkadang mereka juga mengarang jawaban karena tidak bisa 

mengerjakan. 

 Pada soal yang sama dengan yang dipaparkan sebelumnya siswa juga 

melakukan kesalahan yang sama dimana soal yang dimaksud yaitu Pak Salim 

menjual tanah kepada tiga orang tetangganya yaitu Pak Aris seluas 
 

 
 hektar, Pak 

Atmo 
 

 
 hektar dan Pak Agus 

 

 
 hektar. Dari ketiga tetangga Pak Salim tersebut 

yang membeli tanah paling luas adalah.... 

 Kesalahan yang dilakukan oleh siswa S-8 dilihat pada gambar 4.6  

 

Gambar 4.6 Jawaban Subjek S-8 

 

  Siswa S-8 menjumlahkan semua informasi pada soal dan tidak 

mengerjakan soal sesuai dengan pertanyaan yang diminta. Siswa S-8 juga 

menjawab salah yaitu 
 

  
 dimana jika siswa mengerjakan dengan cara 

menjumlahkan seharusnya jawaban yang benar adalah 
 

 
.  
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 Siswa S-3 dan siswa S-8 melakukan kesalahan karena tidak memahami 

apa yang ditanyakan pada soal cerita sehingga mereka kesulitan dalam 

memecahkan masalah. Kesulitan siswa dalam memecahkan masalah karena tidak 

memahami maksud dari soal cerita dapat disebabkan siswa mempunyai kurang 

dapat memaknai kalimat sebagaimana dituturkan oleh guru GK-4 dalam kutipan 

wawancara berikut.  

“Khusus untuk soal cerita, anak belum memahami maksud dari soal, 

berarti ini menyangkut kemampuan memaknai kalimat yang 

kurang....” 

 
 Kemampuan memaknai kalimat yang kurang khususnya dalam memahami 

kalimat matematika membuat  siswa tidak memahami maksud soal sehingga siswa 

kesulitan memecahkan masalah yang berhubungan dengan soal cerita karena tidak 

memahami konsep serta tidak bisa menentukan langkah yang dipakai untuk 

menyelesaikan soal tersebut. Kesulitan tersebut diduga karena strategi yang 

digunakan guru untuk mengajarkan pemecahan masalah pada soal cerita kurang 

tepat.  

 Teori belajar matematika yang dapat digunakan untuk mengajarkan 

pemecahan masalah yaitu George Polya yang meliputi (a) memahami masalah; (b) 

merencanakan pemecahan masalah; (c) memecahkan masalah; dan (d)  melihat 

kembali. Siswa mampu menyelesaikan soal cerita jika memahami susunan makna 

kalimat yang digunakan, memilih prosedur yang sesuai dan menggunakan 

prosedur yang benar. Berikut adalah contoh memecahkan masalah menggunakan 

langkah teori Polya. 
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Langkah Keterangan 

Langkah 1 

memahami 

masalah 

Siswa diminta memahami masalah dengan menuliskan apa 

yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. 

Berikut adalah soal dimana siswa masih melakukan 

kesalahan ketika menyelesaikannya. 

Pak Salim menjual tanah kepada tiga orang tetangganya 

yaitu Pak Aris seluas 
 

 
 hektar, Pak Atmo 

 

 
 hektar dan Pak 

Agus 
 

 
 hektar. Dari ketiga tetangga Pak Salim tersebut yang 

membeli tanah paling luas adalah.... 

Diketahui = luas tanah yang akan dibeli yaitu  
 

 
, 
 

 
, dan  

 

 
  

Ditanya = bagian manakah tanah yang paling luas? 

Langkah 2  

Membuat 

perencanaan 

Meminta siswa untuk mencari kemungkinan rencana seperti 

apa yang dtuliskan,  

Misalnya untuk membandingkan pecahan siswa dapat 

menggunakan gambar persergi yang dibagi sama rata . 

Langkah 3 

memecahkan 

masalah 

 

Siswa melaksanakan rencana.  

 

 

 

 

 

Langkah 4 

melihat kembali 

Melihat kembali hasil yang diperoleh dan membuat 

kesimpulan dari jawaban yang sudah diperoleh. Jadi pada 

soal tersebut yang membeli tanah paling luas adalah Pak aris 

dengan bagian 
 

 
 . 

 

 Selain menggunakan teori Polya, pendekatan yang dapat dilakukan untuk 

mengajarkan soal cerita yaitu dengan pendekatan terjemahan untuk soal cerita. 

Pendekatan terjemahan melibatkan siswa pada kegiatan membaca kata demi kata 

dan ungkapan demi ungkapan dari soal cerita yang sedang dihadapinya untuk 

kemudian menerjemahkan kata-kata dan ungkapan itu ke dalam kalimat 

1 bagian  

 

 
 bagian  

 

 
 bagian 

 

 
 bagian 

Setelah 

dibandingkan, 

bagian yang 

paling banyak 

adalah 
 

 
 bagian 
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matematika. Berikut ini adalah contoh soal cerita yang belum dikerjakan dengan 

benar oleh siswa yang dapat diajarkan menggunakan pendekatan terjemahan 

Soal Cerita pemikiran Terjemahan 

Pak Salim menjual 

tanah kepada tiga 

orang tetangga adalah tanah pak Salim 1 bagian 

Pak Aris seluas 
 

 
 

hektar 

Tanah yang dibeli Pak Aris adalah 
 

 
 bagian dari tanah pak Salim 

 

 
  bagian 

Pak Atmo seluas 
 

 
 

hektar 
Tanah yang dibeli Pak Atmo 

adalah 
 

 
 bagian tanah Pak Salim 

 

 
  bagian 

Pak Agus seluas 
 

 
 

hektar 
Tanah yang dibeli Pak Agus 

 

 
 

bagian tanah Pak Salim 

 

 
 bagian sama dengan  

 

 
 bagian 

 

Dari ketiga tetangga 

Pak Salim yang 

membeli tanah 

paling luas adalah... 

Ketiga bagian tanah dibandingan 

Tetangga Pak Salim 

yang membeli tanah 

paling luas yaitu Pak 

Aris dengan 
 

 
  bagian  
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4.1.2 Deskripsi Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada informan yaitu guru 

kelas IV yang berjumlah 5 orang dan pengisian angket yang didukung dengan 

wawancara kepada siswa memberikan hasil bahwa kesulitan belajar matematika di 

kelas IV disebabkan oleh faktor internal dan faktor internal. 

4.1.2.1 Faktor Penyebab Kesulitan Secara Internal 

4.1.2.1.1  Sikap dalam Belajar 

Sikap merupakan kecenderungan untuk bertindak dengan cara tertentu. 

Sikap positif terhadap suatu mata pelajaran adalah awal yang baik untuk proses 

pembelajaran. Sebaliknya sikap negatif terhadap mata pelajaran akan berpotensi 

menimbulkan kesulitan belajar atau membuat hasil belajar yang kurang maksimal. 

Berdasarkan angket yang didukung dengan wawancara, peneliti menemukan 

bahwa sikap siswa terhadap pelajaran matematika secara keseluruhan beragam, 

ada yang menyenangi pelajaran matematika dan ada  yang tidak menyukai 

pelajaran matematika. Salah satu siswa yang tidak menyukai pelajaran 

matematika adalah siswa S-22. Bagi siswa S-22 matematika adalah pelajaran yang 

sulit sehingga siswa S-22 tidak menyukai pelajaran matematika. Hal tersebut 

disampaikan dalam petikan wawancara sebagai berikut. 

Peneliti   : “Menurutmu, bagaimana sih pelajaran matematika itu?”. 

Siswa S-22 : “Aku nggak suka matematika, pelajarannya tuh sulit 

banget”. 
 

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh siswa S-25,  ia tidak 

menyukai pelajaran matematika karena siswa S-25  merasa susah pada pelajaran 

matematika. 
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Peneliti  : “Menurutmu, pelajaran matematika itu bagaimana sih?”. 

Siswa S-25 : “Susah, nggak suka pelajaran matematika”. 

Sikap negatif  siswa terhadap pembelajaran matematika mempengaruhi 

siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Siswa yang mempunyai sikap 

negatif  pada pembelajaran matematika cenderung tidak mengikuti pembelajaran 

matematika dengan baik, siswa tidak memperhatikan penjelasan yang 

disampaikan guru dan melakukan aktivitas lain saat pelajaran seperti mengobrol 

dengan temannya. Pernyataan tersebut dibenarkan oleh guru GK-5 dalam 

wawancara sebagai berikut. 

“Kalau anak namanya matematika kan males dulu. Lihat anak sudah 

males dulu, merasa tidak bisa dulu, ya itu ya membuat kesulitan. 

Kalau anak sudah merasa ketakutan dulu, karena dari awal dia 

merasa tidak bisa ya trus malah gojek”. 
 

Hal yang serupa juga disampaikan oleh guru GK-1, sikap siswa saat 

pelajaran matematika ada yang ramai dan tidak memperhatikan. Siswa yang tidak 

memperhatikan diduga karena tidak menyukai pelajaran matematika. 

“Sikap siswa saat pelajaran ya selalu ada yang ramai, ada yang 

seenaknya sendiri. Ada yang serius belajar, ada yang serius bermain, 

ya ada juga yang serius belajar sambil bermain”. 

 

Siswa yang tidak menyukai matematika tidak selalu ramai, siswa tidak aktif 

saat pembelajaran dan cenderung hanya diam menandakan bahwa siswa tidak 

antusias mengikuti pembelajaran. Siswa hanya melihat ke papan tulis namun tidak 

selalu memperhatikan. Saat guru memberikan pertanyaan, siswa tidak merespon 

pertanyaan yang diberikan. 

“.....Kalau yang suka yang seneng, kalau yang tidak suka ya hanya 

diam, melihat. Tapi kan melihatnya kita tidak tahu melihatnya 

mudeng atau enggak, kita kan tahunya ya setelah mengadakan tes.” 

(wawancara guru GK-5) 
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 Sikap siswa saat pembelajaran matematika juga dipengaruhi oleh sikap guru 

yang mengajar. Guru yang mengajarkan matematika dengan cara yang 

menyenangkan serta memberikan perhatian pada setiap siswa akan lebih disegani 

oleh siswa. Sikap segan terhadap guru membuat siswa memperhatikan dan tidak 

gaduh saat pelajaran. Seperti yang dituturkan oleh guru GK-1 dan guru GK-4 

dalam kutipan wawancara berikut ini. 

“Sebenernya sikap siwa di kelas tergantung gurunya, kalau gurunya 

galak ya siswanya diam, tapi kalau gurunya santai ya biasanya 

disepelekan anak-anak. Tapi saya kalau mau galak terus kan ya tidak 

enak, masak pelajaran tegang terus. Sebenarnya pelajaran itu kan 

harus seperti pelajaran PAIKEM, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan 

mandiri tapi seperti juga kan susah.” (wawancara guru GK-01) 

“Kalau saya yang mengajar, anak itu patuh dan taat, tapi ada guru 

yang mengajarnya acak-acakan ya anak ada yang bermain sendiri”. 

(wawancara guru GK-04) 

Petikan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sikap dalam 

pembelajaran matematika mempengaruhi siswa dalam mengikuti proses 

pembelajaran matematika.  

4.1.2.1.2  Motivasi Belajar 

Motivasi yang kuat diperlukan agar siswa dapat mencapai kesuksesan. 

Pemberian motivasi oleh guru menjadi hal yang penting agar siswa terdorong 

untuk belajar dengan baik. Selain motivasi oleh guru, motivasi siswa  juga 

dipengaruhi oleh pemberian dukungan dari orang tua. Siswa yang mendapatkan 

perhatian dan dukungan dari orangtua akan mempunyai motivasi yang kuat. 

“Motivasi anak-anak itu bergantung pada orang tua. Anak-anak yang 

diperhatikan oleh orang tuanya otomatis motivasinya akan lebih 

besar karena dioyak-oyak . tapi kalau orang tuanya mungkin kurang 

peduli ya otomatis motivasinya akan rendah.” (Wawancara guru GK-

3). 
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Motivasi siswa pada saat mengikuti pelajaran matematika cenderung 

rendah, terlihat saat observasi siswa tidak menyiapkan buku pelajaran mereka. 

Siswa tidak memperhatikan dengan baik, padahal di awal pembelajaran guru 

sudah memberikan motivasi untuk belajar dengan baik karena tidak lama lagi 

ujian akhir semester akan dilaksanakan.  

Selain itu, motivasi siswa dapat diketahui dari persiapan siswa dalam 

belajar matematika. Siswa dengan motivasi yang kuat akan senang belajar 

matematika meskipun tidak ada PR atau ulangan keesokan harinya. Namun siswa 

yang terindikasi kesulitan belajar matematika memiliki motivasi yang rendah, 

mereka tidak mengulang kembali materi yang telah disampaikan atau mempelajari 

terlebih dahulu materi yang akan disampaikan. Kurangnya motivasi belajar 

dibenarkan oleh beberapa siswa dalam kutipan wawancara berikut ini. 

Peneliti : “ Kalau besok tidak ada ulangan, kamu tetap 

belajar matematika nggak?”. 

Siswa S- 1 : “Enggak belajar” (menggeleng). 

 

Peneliti : “Biasanya kalau tidak ada ulangan, kamu belajar 

matematika nggak?”. 

S iswa S-15 : “Tidak”. 

 

Pada umumnya guru memberikan motivasi kepada siswa secara lisan 

melalui kata-kata dan contoh nyata siswa yang berhasil dalam pelajaran agar 

siswa yang masih kesulitan dapat meniru temannya. Selain memberi motivasi 

secara lisan, guru juga memberi motivasi dengan memberikan reward atau 

penghargaan agar siswa yang belum bisa terdorong untuk bisa dalam belajarnya. 

Namun motivasi dari guru tanpa dukungan orang tua tidak akan memberikan 

dampak yang berarti untuk siswa.  
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“Sebenarnya ya antusias dan perhatian, tapi semua tetap harus 

seimbang dari keluarga. Di sekolah perhatian metenteng tapi 

dirumah nggak ada perhatian dari orang tua ya mentah juga, 

contohnya begini  guru sudah memberikan motivasi dan lain-lain, 

anak ya perhatian ya sekedar perhatian tapi untuk masuk ke 

pikiranya anak ya sulit, saya pikir ya faktor keluarga mbak” . 

(Wawancara dengan guru GK-2). 
 

“Ya kalau aku memotivasi, mohon kerjasamanya dengan orang tua. 

Setiap kali kita ada refleksi, namanya guru memotivasi tinggal 

keluarga itu mendukung atau tidak.” (wawancara GK-5) 
 

Berdasarkan kedua pernyataan tersebut keluarga berperan penting dalam 

memberikan motivasi bagi siswa. Orang tua yang tidak memberikan  perhatian 

secara maksimal akan berdampak pada rendahnya motivasi belajar siswa di 

sekolah. Rendahnya motivasi belajar membuat siswa tidak memperhatikan saat 

pelajaran dan cenderung ramai dikelas. 

4.1.2.1.3 Kesehatan tubuh 

Kesehatan adalah salah satu faktor  penting untuk menjalankan aktivitas 

belajar matematika. Siswa yang kurang sehat akan mengalami kesulitan dalam 

belajarnya. Siswa yang mengantuk dan tidak konsentrasi saat pelajaran 

berlangsung dapat menjadi tanda bahwa kondisi fisik siswa tidak dalam keadaan 

yang optimal. Keadaan tersebut mengakibatkan siswa tidak dapat menyerap 

dengan baik materi yang disampaikan saat pelajaran. Beberapa siswa yang 

terindikasi mengalami kesulitan belajar mengaku merasa pusing saat pelajaran. 

Seperti yang disampaikan oleh siswa S-8 dalam petikan wawancara berikut. 

P: “Saat pelajaran matematika, apakah kamu pernah merasa sakit yang 

mengganggu pelajaran matematika?”. 

S: “Iya, pernah. Pusing” 
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Keadaaan tubuh siswa yang tidak sehat dapat menggangu konsentrasi 

belajar siswa. Selain itu, kesehatan yang buruk hingga membuat siswa sering 

tidak masuk sekolah mengakibatkan siswa tertinggal materi pelajaran. Kondisi 

tersebut turut menjadi penyebab siswa mengalami kesulitan pelajaran matematika, 

sebagaimana ya dituturkan oleh guru GK-3. 

“Ada, kan karena tidak masuk ya jadi otomatis tertinggal pelajaran”. 

 

Siswa yang mempunyai masalah kesehatan perlu mendapat perhatian 

khusus dan mendapatkan penanganan yang tepat dari ahli atau dokter. Hal 

tersebut disadari oleh guru GK-4. 

“Ada, kalau anak sering tidak masuk alasannya sakit, pusing, panas, 

terus anaknya kelihatannya lemah biasanya saya panggil orang 

tuanya”. 
 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut guru sudah memberi perhatian 

terhadap kesehatan siswanya. Selanjutnya diperlukan koordinasi antara guru dan 

orang tua untuk menjaga kesehatan siswa.  

4.1.2.1.4 Kemampuan Pengindraan 

Gangguan penglihatan akan menggangu siswa dalam menerima informasi 

khususnya dalam pembelajaran matematika. Dari hasil pengumpulan data, tidak 

banyak siswa yang mengalami gangguan penglihatan. Peneliti menemukan dua 

siswa yang mengalami gangguan penglihatan. Mereka tidak dapat melihat jauh 

atau mata minus. 

Siswa yang kurang dalam penglihatan perlu mendapatkan penanganan 

khusus, hal tersebut menjadi perhatian khusus bagi guru GK-4. Mengetahui 

siswanya ada mengalami gangguan penglihatan yaitu mata minus, beliau 
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menempatkan siswa tersebut di bangku paling depan bagian tengah agar tetap 

dapat melihat papan tulis dengan jelas, sebagaimana disampaikan dalam kutipan 

wawancara berikut. 

“Ada, mata minus saya dudukkan didepan tengah biar bisa fokus ke kapan 

tulis” 

 

Gangguan pendengaran juga dapat mempengaruhi siswa dalam menyerap 

informasi yang disampaikan oleh guru. Ada beberapa siswa yang kurang 

mendengarkan penjelasan guru dengan baik bila duduk dibelakang. Hal tersebut 

ditemukan peneliti melalui angket dengan pernyataan “saya tidak dapat 

mendengar penjelasan guru dengan baik ketika menjelaskan pelajaran 

matematika”, namun peneliti tidak menemukan penjelasan yang lebih mendalam 

karena dari hasil wawancara siswa kurang bisa mengemukakan informasi secara 

rinci mengenai kurangnya pendengarkan yang mereka alami. 

4.1.2.2 Faktor Penyebab Kesulitan Secara Eksternal 

4.1.2.2 .1 Variasi Mengajar Guru 

Penggunaan metode dan model pembelajaran yang bervariasi diperlukan 

untuk menarik perhatian siswa dan mengurangi kebosanan siswa saat mengikuti 

pembelajaran matematika. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti 

menemukan bahwa guru tidak hanya menggunakan metode pembelajaran yang 

konvesional. Pemilihan metode yang digunakan  disesuaikan dengan materi yang 

akan disampaikan.  

Guru  GK-5 menggunakan model pembelajaran yang bervariasi. Pada awal 

pembelajaran guru GK-5 menggunakan model ceramah untuk membuka pelajaran 
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lalu dikombinasikan dengan model pembelajaran kooperatif agar siswa tertarik 

dan tidak bosan.  

“Pertama ceramah ya, pembukaan apersepsi ceramah dulu lalu 

menggunakan model pembelajaran.” (wawancara guru GK-5) 

 

Hal serupa juga dilakukan oleh guru GK-2, tidak hanya menggunakan 

model ceramah saja, beliau juga menggunakan model yang disesuaikan dengan 

materi pelajaran yang akan disampaikan. Seperti pada materi simetri putar dan 

lipat, beliau mengajarkan dengan cara demonstrasi. Siswa diajak untuk praktik 

langsung menggunakan kertas yang dipotong-potong. Dengan model 

pembelajaran yang mengajak siswa untuk aktif, siswa akan lebih mudah 

memahami  materi yang diajarkan karena tidak sekedar mendengarkan penjelasan 

dari guru.  

Metode dan model pembelajaran yang tepat akan membuat siswa lebih 

mudah memahami materi dan mengurangi kejenuhan siswa. Namun  di SDN 

Candirejo 02 peneliti belum menemukan penggunaan model pembelajaran yang 

mengajak siswa untuk aktif saat mengikuti pembelajaran matematika. Pada 

observasi yang dilakukan saat pelajaran matematika, guru lebih banyak 

menggunakan metode ceramah. Guru menerangkan materi pecahan di depan kelas 

dan siswa tidak antusias mendengarkan materi yang disampaikan, siswa 

cenderung berbicara dengan teman sebangkunya. Setelah menerangkan materi, 

guru memberikan kepada siswa untuk bertanya namun tidak ada siswa yang 

mengajukan pertanyaan. Siswa kemudian diminta untuk mengerjakan  latihan soal 

yang ada dibuku paket dengan waktu yang ditentukan lalu dikumpulkan. 
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Dari pengamatan yang dilakukan, guru tidak mengawasi dan membimbing 

siswa satu per satu saat mengerjakan latihan soal. Karena tidak adanya 

pengawasan secara individu kepada siswa, ada siswa yang tidak selesai 

mengerjakan latihan soal dan tidak mengumpulkan jawaban latihan soal yang 

diberikan. Siswa yang tidak selesai mengerjakan soal tersebut termasuk siswa 

yang terindikasi kesulitan belajar matematika. 

Penggunaan metode yang tepat dan bervariasi serta mendukung siswa 

untuk aktif akan membuat pembelajaran menjadi bermakna. Pembelajaran yang 

bermakna akan membuat materi pelajaran menjadi menarik dan dipahami dengan 

baik oleh siswa. Sebaliknya, pembelajaran yang konvensional kurang menarik 

perhatian siswa dan berdampak pada kurangnya pemahaman pada materi yang 

disampaikan. 

Hal tersebut dibenarkan dengan kutipan wawancara dengan siswa S-3 

berikut. 

P : “Kamu paham nggak materi yang dijelaskan pak guru 

kemarin?” 

S  : “Enggak paham” (menggeleng) 

P : “Terus kalau belum paham, kamu tanya nggak?” 

S : “Enggak tanya” 

 

Dari paparan diatas menunjukkan bahwa guru sudah berusaha 

menggunakan metode yang bervariasi. Namun ada juga guru yang masih dominan 

menggunakan metode ceramah sehingga siswa kurang berminat dalam 

pembelajaran matematika 
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4.1.2.2 .2  Penggunaan Media Pembelajaran 

Siswa sekolah dasar  belum bisa berikir secara abstrak, untuk itu 

penggunaan media pembelajaran menjadi faktor penting  yang perlu diperhatikan 

dalam pembelajaran matematika agar siswa dapat memahami konsep matematika 

dengan baik. Pentingnya penggunaan media untuk membantu pemahaman siswa 

sudah disadari oleh guru, maka dari itu guru berupaya untuk menggunakan media 

dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut disampaikan dalam kutipan 

wawancara dengan guru GK-2 dan Guru GK-4 sebagai berikut. 

 

“....Anak-anak kan tidak boleh verbalisme, kadang anak ya membuat 

alat peraga sendiri”  (wawancara GK-2) 

 

 

“Iya, itu pasti, tidak terbatas media itu harus indah tetapi media yang 

saya gunakan sederhana, misalkan kalau matematika itu ya 

medianya, seperti perkalian bisa pakai jari yang lebih dari  lima....” 

(wawancara GK-4) 

 

Guru menyadari pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran 

matematika, namun terkadang guru mengalami kendala dalam memilih media 

yang tepat sesuai dengan materi yang disampaikan. Seperti pada penyampaian 

materi bilangan bulat, guru kurang memahami media yang tepat untuk 

mengajarkan materi tersebut. Penyampaian materi bilangan bulat  disampaikan 

dengan memberikan analogi kepada siswa seperti bilangan bulat negatif 

dimisalkan hutang dan bilangan bulat positif dimisalkan membayar hutang. Hal 

tersebut dibenarkan dengan pernyataan guru GK-1 dalam kutipan wawancara 

sebagai berikut. 
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“Harusnya memang digunakan media karena mengajarkan 

matematika kan ada cara kongkret, semi kongkret, semi abstrak, dan 

abstrak seperti itu kan. Tapi tidak semua materi bisa memakai media, 

seperti pada materi bilang bulat itu kan ada yang negatif dan positif, 

anak itu bingung kalau sudah masuk ke operasi bilangan bulat. 

Negatif dikurangi negatif lagi kok hasilnya jadi tambah banyak, yang 

seperti itu anak masih bingung.” 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya pemahaman 

guru akan media membuat siswa kurang memahami materi dengan baik. Kendala 

lain yang ditemukan oleh peneliti adalah sikap guru yang enggan mengasah 

kreativitas untuk membuat media inovatif  sesuai dengan materi yang dapat 

menarik minat dan perhatian siswa dalam pelajaran matematika. Tersedianya alat 

peraga KIT matematika dirasa sudah cukup untuk mengajarkan matematika. 

Pernyataan tersebut seperti yang disampaikan  oleh guru GK-5. 

“Kalau tidak malas ya saya membuat sendiri , kalau tidak ya pake kit 

kan kita disedikakan ya, kalau tidak ya anak membuat sendiri”  
 

Guru juga memilih memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah sebagai 

media daripada membuat media pembelajaran yang dapat menarik perhatian dan 

minat siswa, sebagaimana yang disampaikan dalam kutipan wawancara dengan 

GK-1 dan GK-3 berikut.  

“Kadang saya menggunakan benda-benda disekitar sekolah sebagai 

media, seperti penjumlahan atau pengurangan bisa menggunakan 

kerikil yang ada di sekolah.” (Wawancara GK-1) 

 

“Media yang digunakan itu yang ada di lingkungan sekitar, alat-alat 

yang dilingkungan sekitar  digunakan untuk media pembelajaran.” 

(Wawancara GK-3) 

Penggunaan media yang sesuai dengan materi dapat membantu siswa 

memahami konsep dengan baik. Siswa yang ikut aktif membuat media untuk 

belajar terbukti dapat menjadikan siswa lebih memahami materi dengan baik. 
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Pada materi geometri dan pengukuran, siswa diminta membuat bangun ruang 

seperti kubus dan balok. Hal tersebut merangsang siswa untuk berpikir aktif 

sehingga tidak banyak siswa yang kesulitan pada materi tersebut. Berbeda halnya 

dengan materi bilangan bulat dan pecahan, tidak adanya media secara kongkret 

yang digunakan dalam pembelajaran membuat siswa kesulitan memahami materi 

tersebut. 

Secara umum guru memahami pentingnya media dalam pembelajaran dan 

berupaya untuk menggunakan media saat menyampaikan materi. Namun kendala 

seperti kurangnya pemahaman akan media yang tepat dan kurangnya kreativitas 

guru untuk menciptakan media mengakibatkan  siswa kurang tertarik untuk 

memperhatikan pembelajaran matematika.  

4.1.2.2 .3 Sarana Prasarana di Sekolah 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada setiap sekolah, sarana dan 

prasarana di sekolah telah mendukung proses pembelajaran matematika. Kondisi 

kelas dapat dikatakan baik, bangunan gedung adalah bangunan permanen yang 

aman digunakan untuk belajar. Setiap kelas mempunyai jendela dan ventilasi 

sebagai keluar masuk udara sehingga ruang kelas tidak pengap. Selain itu ruang 

kelas dilengkapi dengan kipas angin yang mendukung kenyamanan siswa dalam 

pembelajaran matematika. 

Letak sekolah secara umum tidak mengganggu kenyamanan siswa dalam 

belajar. Dari hasil wawancara dengan guru dan siswa SDN Langensari diperoleh 

hasil sekolah yang terletak di pinggir jalan raya dan banyak kendaraan yang lewat 

tidak mengganggu proses pembelajaran dan tetap kondusif. SDN Bandarjo yang 
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juga tidak terganggu dengan letak sekolah yang berada di dekat pasar. 

Pembelajaran matematika tetap berjalan dengan baik.   

 Namun pada observasi yang dilakukan di SDN Candirejo 02, papan tulis 

yang terdapat di ruang kelas IV  terlihat kotor. Papan tulis yang digunakan adalah 

papan white board  yang sudah menghitam karena penggunaan spidol yang tidak 

bisa dihapus. Papan tulis yang kotor cukup mengganggu penglihatan siswa 

terlebih lagi siswa yang duduk di belakang karena tulisan menjadi tidak jelas. 

Papan tulis yang kotor tersebut juga menyebabkan siswa menjadi kurang 

memperhatikan ketika guru menjelaskan materi pelajaran.   

 

Gambar 4.7 Papan Tulis Kotor 

Pada umumnya, fasilitas sekolah cukup mendukung proses pembelajaran 

matematika seperti yang dituturkan oleh GK-3. 

“Kondisi sekolah memang masih ada kekurangan ya, tapi cukup lah 

untuk mendukung pelajaran.”  

 

Selain kondisi gedung yang baik, sekolah juga menyediakan buku paket 

matematika seperti Buku Sekolah Elektronik yang disimpan di lemari kelas dan 

digunakan setiap pelajaran matematika. Peneliti juga melihat alat  peraga 
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matematika seperti berbagai macam bangun ruang dan alat peraga  jam yang 

tersimpan di lemari.  

 

 

Gambar 4.8 Alat peraga di Kelas 

Namun selama observasi  peneliti tidak menemukan ruang kelas yang 

menggunakan LCD yang dapat membantu guru untuk menyampaikan materi 

dengan lebih menarik.  

4.1.2.2 .4 Lingkungan Keluarga 

Lingkungan keluarga merupakan faktor yang penting dalam menunjang 

proses siswa dalam belajar. Keadaan ekonomi keluarga menjadi salah satu 

penyebab orang tua kurang memberikan perhatian pada siswa. Di SDN Candirejo 

02, orang tua siswa kebanyakan bekerja di pabrik dan baru pulang pada malam 

hari sehingga jarang mendampingi siswa belajar dirumah. Contoh kurangnya 

perhatian orang tua pada pembelajaran siswa disekolah yaitu PR yang tidak 

dikerjakan. Pekerjaan rumah yang diberikan guru bertujuan agar siswa belajar lagi 

dirumah dan dapat bertanya kepada orang tua jika siswa mengalami kesulitan, 

namun guru menemui siswa yang kesulitan belajar matematika tidak mengerjakan 
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PR yang telah diberikan, hal tersebut dapat menjadi indikasi kurangnya perhatian 

orang tua, sebagaimana yang dituturkan oleh guru GK-1 sebagai berikut. 

“Kalau saya amati, keluarga tidak terlalu merespon. Artinya kalau 

anak diberikan PR untuk dikerjakan dirumah, paling 50% yang 

mengerjakan. Seharusnya kalau orang tua merespon kan mengecek 

PR dan menemani anak mengerjakan PRnya” 

 

Keadaan yang hampir sama juga ditemui di SDN Bandarjo 01, karena 

letak sekolah yang berada dekat pasar orang tua siswa kebanyakan berprofesi 

sebagai pedagang. Sepulang sekolah siswa tidak langsung pulang kerumah namun 

ikut orang tua mereka di pasar, kondisi tersebut membuat orang tua kurang 

memperhatikan proses pembelajaran siswa di sekolah. Guru GK-2 menuturkan 

siswa yang tidak diperhatikan oleh orang tua seringkali tidak mengerjakan PR. 

“.....jadi sekolah dan rumah harus punya keyakinan, mari  bersama-

anak kita kelola dengan baik, misal anak diberi PR tapi dirumah 

tidak diperhatikan ya tidak mengerjakan. Jadi itu antara sekolah, 

lingkungan, dan rumah tidak boleh terputus”. 

Selain keadaan ekonomi, suasana rumah turut mempengaruhi proses 

belajar siswa. Di SDN Genuk 01 terdapat siswa yang kesulitan belajar matematika 

karena suasana rumah yang kurang mendukung, siswa tersebut adalah siswa S-23. 

Siswa S-23 mempunyai dua orang adik yang jaraknya tidak terpaut jauh 

dengannya,  adik siswa S-23 yang pertama duduk di kelas II  di sekolah yang 

sama, sedangkan adik siswa S-23 yang kedua masih balita. Suasana rumah  

dengan banyak adik yang masih kecil membuat perhatian orang tuanya lebih 

tertuju kepada adik-adiknya, terkadang Siswa S-23 juga ikut menjaga kedua 

adiknya sehingga kegiatan belajar dirumah kurang maksimal. Hal tersebut 

diketahui peneliti berdasarkan penuturan guru GK-5. 
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“.....seperti Reva itu kan adiknya banyak dan masih kecil-kecil, jadi 

orang tuanya mungkin lebih perhatian kepada adik-adiknya”. 

 

Dari penuturan di atas, lingkungan keluarga berperan penting bagi siswa. 

Lingkungan keluarga yang tidak  mendukung membuat siswa tidak dapat belajar 

dengan maksimal dirumah. Orang tua yang memberikan perhatian kepada siswa 

dan mengarahkan siswa untuk selalu belajar dapat membimbing siswa apabila 

mengalami kesulitan belajar matematika, serta mendorong siswa agar dapat 

mencapai prestasi belajar secara optimal. 

4.1.3 Deskripsi Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

Mengatasi kesulitan belajar tidak terlepas dari faktor penyebab kesulitan, 

untuk itu perlu dilihat penyebab kesulitan yang melatarbelakangi kesulitan yang 

dialami siswa. Berikut adalah upaya-upaya yang peneliti temukan untuk 

mengatasi kesulitan belajar matematika. 

4.1.3.1  Upaya Mengatasi Kesulitan  Belajar dari Guru 

a. SDN Candirejo 02 

 Guru kelas IV SDN Candirejo 02  telah berupaya mengatasi kesulitan 

belajar matematika yang dialami siswanya, upaya yang dilakukan yaitu dengan 

meluangkan waktu untuk memberi pelajaran tambahan setelah pulang sekolah. 

Siswa yang belum mencapai kriteria ketuntasan minimal tidak diperbolehkan 

pulang untuk mengikuti pelajaran tambahan. Pelajaran tambahan dilakukan setiap 

hari kecuali hari sabtu setiap pulang sekolah. Pelajaran tambahan tersebut tidak 

hanya untuk pelajaran matematika tapi juga pelajaran yang lain. 

“Saya adakan les tambahan untuk anak-anak yang masih belum 

tuntas. Saat pulang sekolah begitu, anak-anak yang nilainya belum 

tuntas tidak saya perbolehkan pulang, ikut pelajaran tambahan dulu”. 
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 Namun tidak semua siswa merasa antusias dengan pelajaran tambahan 

yang diberikan, terkadang siswa tidak ikut pelajaran tambahan dan langsung 

pulang sehingga kesulitan belajar matematika belum dapat diatasi dengan baik. 

b. SDN Bandarjo 01 

Hal yang sama juga dilakukan oleh guru GK-2 untuk mengurangi 

kesulitan belajar matematika yang dialami oleh muridnya. Upaya mengurangi 

kesulitan dalam keterampilan berhitung dan memecahkan masalah dilakukan 

dengan memberikan tugas tambahan dengan tujuan siswa lebih banyak berlatih. 

Beliau juga meluangkan waktu untuk memberikan pelajaran tambahan bagi siswa 

yang belum menguasai materi. Upaya tersebut disampaikan dalam kutipan 

wawancara sebagai berikut. 

“Anak-anak yang mengalami kesulitan saya beri tugas yang lebih, 

untuk pengayaan kan bagi mereka yang sudah bisa, yang belum bisa 

ya diberi perbaikan, luangkan waktu, ya memang harus meluangkan 

waktu untuk bertanya, lalu memberikan tugas yang harus dikerjakan. 

Misal kalau klasikal kan soalnya sama, yang masih kesulitan diberi 

soal lagi sendiri, walau hanya lima soal.” 

 

 Selain itu untuk menguarangi kesulitan memahami konsep, guru berusaha 

menghadirkan media dalam pembelajaran karena guru sudah menyadari 

pentingnya media dan menghindari anak berpikir abstrak.  

 Sedangkan untuk mengurangi kesulitan belajar yang disebabkan faktor 

dari dalam diri siswa, guru senantiasa memotivasi siswa karena guru GK-2 

memahami bahwa tugas guru bukan hanya memberi pengetahuan tapi juga 

mendidik siswa menjadi lebih baik. 
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c. SDN  Nyatnyono 02 

 Dari hasil wawancara diketahui upaya yang dilakukan guru GK-3 untuk 

mengurangi kesulitan belajar siswa adalah dengan melakukan remidi pada materi 

yang belum dikuasai siswa. Guru GK-3 juga menggunakan hasil tes sebagai 

indikasi siswa yang mengalami kesulitan. Remidi yang dilakukan sebatas untuk 

mencapai kriteria ketuntasan minimal. Remidi yang dilakukan untuk mengatasi 

kesulitan belajar siswa  belum didasarkan pada jenis kesulitan belajar matematika 

siswa dan belum memperhatikan faktor yang menyebabkan kesulitan tersebut.  

d. SDN Langensari 01 

 Penilaian hasil belajar siswa dapat dijadikan pertimbangan dalam 

melakukan perbaikan. Apabila terdapat banyak siswa belum mencapai kriteria 

ketuntasan miminal dapat mengindikasikan siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami materi yang telah diajarkan guru.  Hal ini menjadi pertimbangan guru 

GK-4 untuk memberikan Remidial Teaching sebagaimana dituturkan dalam 

kutipan wawancara berikut. 

“...remidi kan secara umum nilai murid kurang, kalau nilai murid 

kurang kan secara umum berarti mereka belum bisa memahami 

materi yang diajarkan, jadi saya melakukan remedial teaching...” 

 

 Guru GK-4 mengulang kembali materi pelajaran jika banyak siswa yang 

belum tuntas dan tidak melakukan bimbingan individu kepada siswa kesulitan 

belajar matematika. GK-4 belum memperhatikan faktor penyebab kesulitan 

belajar siswa, pengulangan materi didasarkan pada banyaknya siswa yang belum 

mencapai ketuntasan. 
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e. SDN Genuk 01 

Tidak hanya memberikan remidial untuk mencapai ketuntasan, guru GK-5 

juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan orang tua siswa yang mengalami 

kesulitan belajar melalui kunjungan rumah. Hal tersebut dilakukan ketika siswa 

yang mengalami kesulitan masih belum menunjukkan perbaikan setelah dilakukan 

remidial. Kunjungan rumah diharapkan dapat mengatasi masalah kesulitan belajar 

matematika siswa karena orang tua menjadi tahu  kesulitan belajar yang dialami 

anak mereka sehingga pembimbingan tidak hanya dilakukan di sekolah, namun 

juga dirumah. 

“Iya, kita beri bimbingan, kalau masih seperti itu ya kita home visit, 

kita juga ada remidi, kalau sudah seperti itu ya kita masukkan nilai 

akhir. Setelah bimbingan kan remidi lagi, kalau  masih sepertu  itu 

ya baru kita homevisit.” 

Secara umum, guru sudah berupaya untuk melakukan perbaikan dan 

bimbingan khusus untuk mengatasi kesulitan belajar matematika siswa. Namun, 

sebagian besar upaya yang dilakukan masih terbatas pada tercapainya kriteria 

ketuntasan minimal. Upaya yang dilakukan belum menyeluruh dikarenakan 

banyak faktor penyebab siswa kesulitan belajar matematika. 

4.1.3.2  Upaya Mengatasi Kesulitan dari Siswa 

Perbaikan yang dilakukan guru disekolah saja tidak cukup untuk 

mengatasi kesulitan belajar siswa. Perlu ada upaya dari dalam diri siswa untuk 

mengatasi kesulitan belajar matematika yang mereka alami. Berdasarkan hasil 

wawancara dan angket diketahui langkah yang dilakukan siswa untuk mengatasi 

kesulitan belajar matematika yaitu dengan mengikuti tambahan pelajaran 
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matematika diluar jam pelajaran. Seperti yang diutarakan oleh siswa S-15 dan 

siswa S-6 dalam kutipan wawancara berikut. 

“iya, saya ikut les. Lesnya sama tetangga”. (wawancara siswa S-15) 

 

“iya, ikut les diluar”. (wawancara siswa S-6) 

 

Berdasarkan hasil angket dan diperkuat dengan wawancara, siswa sudah 

berupaya untuk mengatasi kesulitan belajar matematika yang mereka alami 

dengan mengikuti tambahan pelajaran. Akan tetapi upaya yang mereka lakukan 

juga sebatas untuk menguasai materi yang belum mereka kuasai di sekolah. 

Melihat hal tersebut, diperlukan juga perhatian dari orang tua untuk mengetahui 

penyebab siswa kurang menguasai materi pelajaran matematika sehingga dapat 

diambil langkah yang tepat untuk mengtasi kesulitan belajar matematika tersebut. 

 

4.2 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

Analisis Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika Kelas IV Di 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang  

 Pada bagian ini akan menunjukkan hasil penelitian dan pembahasan yang 

dikaitkan dengan teori. Hasil penelitian tentang jenis kesulitan belajar matematika 

dianalisis dengan memperhatikan cakupan studi matematika yang dikemukakan 

oleh Lennner (dalam Abdurrahman, 2012) bahwa matematika hendaknya 

mencakup tiga elemen yaitu konsep, keterampilan, dan pemecahan masalah. 

Analisis data hasil wawancara, hasil angket, dan dokumen lembar jawaban siswa 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. Kegiatan reduksi pada penelitian ini yaitu 
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menyederhanakan hasil wawancara menjadi susunan bahasa yang baik dan rapi 

kemudian diubah ke dalam catatan lapangan dan membuang data yang tidak perlu 

atau dalam hal ini data tidak dianalisis lebih lanjut. Penyajian data pada penelitian 

ini berupa deskripsi kesulitan matematika yang dialami siswa. Setelah dilakukan 

analisis kesulitan belajar siswa, diperoleh proposisi-proposisi sebagai berikut. 

4.2.1 Kesulitan Belajar Matematika 

a.  Kesulitan Memahami Konsep 

Konsep menunjuk pada pemahaman dasar siswa. Dalam penelitian ini, 

kesulitan memahami konsep yang dialami siswa yaitu kesulitan pada konsep 

perbandingan pecahan. Kesulitan tersebut ditunjukkan ketika siswa tidak dapat 

mengerjakan soal tentang perbandingan pecahan ketika penyebutnya berbeda. 

Kondisi tersebut seperti yang ditemukan dalam penelitian Jamal (2014) tentang 

analisis kesulitan belajar matematika dengan kesimpulan bahwa kesulitan siswa 

pada materi dikarenakan kurangnya pemahaman siswa dalam memahami konsep 

dan sering salah menggunakan rumus dalam menyelesaikan soal. 

Menurut hasil penelitian yang didapatkan, kurangnya pemahaman konsep 

menyebabkan siswa kesulitan mengerjakan soal dikarenakan guru yang 

mengajarkan dengan cara yang kurang tepat dan tidak menggunakan contoh 

kongret yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Sebagaimana 

dikemukakan heruman (2008) bahwa pembelajaran penanaman konsep dasar 

merupakan jembatan yang harus dapat menghubungkan kemampuan kognitif 

siswa yang kongret dengan konsep matematika baru yang abstrak. 
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Kesulitan dalam memahami konsep diduga karena konsep tidak diajarkan 

menggunakan benda kongret. Alternatif yang dapat digunakan guru untuk 

mengajarkan konsep secara kongret pada materi  pecahan  yaitu dengan alat 

peraga sederhana seperti kertas. Sedangkan pada bilangan bulat dapat dilakukan 

dengan menggunakan alat peraga seperti tangga garis bilangan, dan balok garis 

bilangan. Ketiga alat ini cenderung merupakan alat permainan matematika dan 

pada umumnya digunakan untuk mengenalkan dan melakukan operasi hitung 

pada sistem bilangan bulat (Muhsetyo dkk, 2010). 

b. Kesulitan dalam Keterampilan Menghitung 

 Keterampilan menunjuk pada sesuatu yang dilakukan seseorang. Jenis 

keterampilan matematika adalah proses dalam menggunakan operasi dalam 

penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kesulitan dalam operasi 

hitung dapat terjadi karena siswa melakukan kesalahan dalam mengoperasikan 

angka secara tidak benar. 

 Kesalahan mengoperasikan angka ditemukan peneliti ketika mengerjakan 

soal materi bilangan bulat, kesalahan tersebut membuat siswa tidak dapat 

menjawab dengan benar. Sesuai pendapat Jamaris (2015:188) bahwa kesulitan 

yang dialami anak yang kesulitan belajar matematika salah satunya adalah 

kelemahan dalam berhitung yang disebabkan salah membaca simbol dan 

mengoperasikan angka secara tidak benar.  

 Kesulitan siswa dalam keterampilan hitung juga disebabkan karena 

penguasaan kemampuan dasar berhitung seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian yang masih kurang di kelas III. Hal tersebut diduga 
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karena siswa tidak memahami hubungan antara satuan, puluhan, dan ribuan 

sehingga siswa tidak mampu menggunakan operasi matematika dengan tepat 

seperti yang dipaparkan Lawrence Mundia (2012). Kesulitan tersebut sebaiknya 

menjadi perhatian lebih bagi guru agar kesulitan siswa tidak berlanjut sehingga 

siswa dapat mencapai hasil belajar dengan baik. 

 Selain itu, siswa juga kesulitan dalam keterampilan menghitung karena 

tidak teliti ketika menghitung sesuai dengan pendapat Runtukadu dan kandou 

(2014) bahwa siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika sering 

melakukan kekeliruan dalam berhitung. 

c. Kesulitan Memecahkan Masalah 

 Pemecahan masalah adalah aplikasi dari konsep dan keterampilan. 

Pengembangan indikator dari pemecahan masalah ditunjukkan dengan siswa tidak 

melanjutkan pekerjaan dalam menyelesaikan soal. Hasil analisis kesulitan 

memecahkan masalah pada soal cerita menunjukkan bahwa siswa tidak mampu 

memaknai kalimat pada soal cerita dan tidak menentukan langkah pemecahan 

masalah dengan tepat sehingga tidak dapat menyelesaikan soal dengan benar. 

Contoh kasus yang ditemukan adalah siswa tidak mengerjakan soal pecahan 

sesuai dengan informasi yang ada pada soal dan tidak mengerjakan soal dengan 

langkah yang benar. Hal itu diduga karena strategi yang digunakan oleh guru 

kurang tepat.  

  Penggunaan strategi yang kurang tepat dan penguasaan yang kurang dalam 

memaknai bahasa menjadi kalimat matematika sebagaimana dikatakan Jamaris 

(2015: 188) bahwa anak yang kesulitan belajar matematika mempunyai ciri 
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pemahaman bahasa matematika yang kurang. Kurangnya pemahaman tersebut 

mengakibatkan siswa mengalami kesulitan dalam membuat hubungan-hubungan 

yang bermakna matematika, seperti yang terjadi dalam memecahkan masalah 

hitungan soal yang disajikan dalam bentuk cerita. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian ditemukan proposisi bahwa jenis 

kesulitan belajar matematika yang dialami siswa adalah kesulitan memahami 

konsep perbandingan pecahan, kesulitan dalam menghitung pada bilangan bulat, 

dan kesulitan memecahkan masalah pada soal cerita.  

4.2.2 Faktor Penyebab Kesulitan Belajar Matematika 

 Setelah ditemukan jenis kesulitan kesulitan belajar yang dialami siswa, 

selanjutnya akan membahas tentang faktor penyebab kesulitan belajar 

matematika. Analisis faktor penyebab kesulitan belajar matematika siswa 

dilaksanakan dengan menganalisis hasil wawancara, angket dan observasi. Setelah 

dilakukan analisis dapat diketahui bahwa penyebab kesulitan belajar siswa 

disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Untuk mengetahui masing-

masing faktor penyebab kesulitan belajar matematika dijelaskan sebagai berikut. 

1. Faktor Penyebab Kesulitan Secara Internal 

a. Sikap dalam Belajar 

 Hasil analisis faktor penyebab kesulitan secara internal sesuai yang 

diungkapkan oleh Slameto (2010:188) bahwa faktor yang mempengaruhi hasil 

belajar adalah sikap. Sikap positif terhadap suatu mata pelajaran adalah awal yang 

baik untuk proses pembelajaran. Sebaliknya sikap negatif terhadap mata pelajaran 
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akan berpotensi menimbulkan kesulitan belajar atau membuat hasil belajar yang 

kurang maksimal. 

 Dari pernyataan siswa dalam hasil wawancara, siswa tidak menyukai 

pelajaran matematika dan mempunyai sikap negatif terhadap pembelajaran 

matematika sehingga siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik. Sikap 

tersebut ditunjukkan dengan bertindak gaduh dan tidak memperhatikan ketika 

pembelajaran matematika berlangsung. Selain itu, sikap negatif juga ditunjukkan 

dengan siswa yang tidak antusias, siswa cenderung tidak aktif dalam 

pembelajaran. 

 Sikap siswa pada pembelajaran matematika dipengaruhi oleh sikap guru 

yang mengajar. Guru yang mengajar dengan menyenangkan dan memberi 

perhatian akan menimbulkan sikap positif bagi siswa sehingga siswa mengikuti 

pembelajaran dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Paul Mutodi 

(2014) bahwa faktor psikologi mempengaruhi pencapaian siswa dan praktik 

umum mereka. Untuk itu, guru perlu menanamkan sikap positif  kepada siswa 

melalui pembelajaran matematika yang menyenangkan, serta memberikan 

keyakinan pada siswa akan kebermanfaatan pelajaran matematika sehingga 

diharapkan muncul sikap positif pada pelajaran matematika.  

b. Motivasi Belajar 

 Motivasi berfungsi mengarahkan perbuatan siswa dalam belajar. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa siswa motivasi belajar siswa masih rendah. Siswa 

tidak mempersiapkan alat tulis dan buku pelajaran matematika ketika 

pembelajaran matematika dimulai. Siswa juga tidak mempelajari kembali materi 
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yang telah diajarkan disekolah ketika dirumah dan siswa tidak belajar matematika 

ketika tidak ada ulangan. Rendahnya motivasi siswa juga mengakibatkan siswa 

tidak antusias mengikuti pembelajaran matematika sehingga menimbulkan 

kesulitan belajar matematika. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Ahmadi dan 

Supriyono (2013) bahwa siswa yang motivasinya lemah tampak acuh tak acuh, 

mudah putus asa dan perhatiannya tidak tertuju pada pelajaran akibatnya banyak 

mengalami kesulitan belajar. 

 Motivasi siswa yang rendah diduga karena motivasi dari dalam diri siswa 

tidak ditanamkan dengan baik oleh orang tua dirumah. Orang tua yang tidak 

memberikan perhatian secara maksimal akan berdampak pada rendahnya motivasi 

belajar siswa di sekolah. Motivasi dari dalam diri siswa sendiri atau motivasi 

instrinsik mempengaruhi hasil belajar siswa. Pernyataan tersebut didukung hasil 

penelitan Anis Susanti (2015) bahwa motivasi intrinsik siswa mempunyai 

pengaruh lebih besar terhadap prestasi belajar matematika dari motivasi 

ekstrinsik. 

 Pemberian motivasi telah dilakukan oleh guru secara lisan dengan 

memberikan contoh-contoh sikap yang perlu ditiru agar berhasil dalam belajar. 

Guru juga memberikan penghargaan untuk memotivasi siswa, namun belum 

berdampak secara signisikan. Untuk itu, guru dan orang tua perlu memberi 

perhatian lebih serta bekerja sama untuk selalu meningkatkan motivasi siswa 

sehingga siswa tidak mengalami kesulitan belajar matematika. 
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c. Kesehatan Tubuh 

 Kesulitan belajar matematika siswa dapat ditimbulkan oleh faktor 

fisiologis. Hasil analisis menunjukkan bahwa tidak semua siswa mengalami 

kesulitan belajar matematika yang disebabkan masalah kesehatan. Namun terdapat 

beberapa siswa yang sering tidak masuk kelas karena sakit sehingga berdampak 

pada tertinggalnya materi pelajaran matematika.  

 Masalah kesehatan yang sering muncul dan berdampak pada siswa adalah 

kondisi fisik siswa yang kurang sehat. Siswa tidak konsentrasi belajar dan 

mengantuk ketika pelajaran matematika mengindikasikan kondisi fisik tidak 

dalam keadaan yang optimal. Keadaan tubuh yang tidak optimal mempengaruhi 

penerimaan siswa terhadap informasi yang disampaikan. Hal ini sesuai dengan 

penelitian Guntoro (2014) bahwa tingkat kebugaran jasmani mempengaruhi 

prestasi belajar siswa.  

 Secara umum, tidak banyak siswa yang mengalami masalah kesehatan. 

Namun faktor kesehatan tetap perlu menjadi perhatian, guru dapat mengarahkan 

siswa untuk menjaga kesehatan. Tidak cukup sampai disitu, sebaiknya orang tua 

juga menjaga pola makan serta mengatur jam istirahat anak sehingga mereka 

selalu dalam keadaan tubuh yang sehat dan dapat menyerap pelajaran matematika 

dengan baik. 

d. Kemampuan Pengindraan 

 Dari hasil analisis yang dilakukan ditemukan lima siswa yang mengalami 

gangguan pada pengindraan. Tiga diantaranya tidak dapat melihat jauh atau 

menderita rabun jauh. Sedangkan dua diantaranya kurang bisa mendengarkan 
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penjelasan guru ketika menerangkan pelajaran. Gangguan penglihatan dan 

pendengaran yang dialami siswa dapat mengurangi daya serap informasi yang 

disampaikan oleh guru. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Muhibbin Syah 

(2009) bahwa terganggunya alat pendengaran dan alat penglihatan menjadi faktor 

internal kesulitan belajar siswa. 

Guru sudah mengurangi ganggunan kemampuan pengindraan siswa 

dengan memindahkan tempat duduk siswa di bangku paling depan. Ada baiknya 

pihak sekolah bekerja sama dengan ahli kesehatan untuk melakukan pemeriksaan 

pada kemampuan pengindraan siswa, orang tua juga perlu memperhatikan dengan 

baik kemampuan pengindraan siswa khususnya pendengaran dan penglihatan agar 

siswa dapat menyerap informasi secara optimal. 

2. Faktor Penyebab Kesulitan Secara Eksternal 

a. Variasi Mengajar Guru 

 Hasil analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa guru telah 

berupaya menggunakan metode yang bervariasi dalam pembelajaran matematika. 

Guru tidak hanya menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran. Guru 

menggabungkan beberapa metode seperti menggabungkan metode ceramah 

dengan metode kooperatif. Penggunakan metode yang dipilih juga telah 

disesuaikan degan materi yang akan diajarkan seperti menggunakan metode 

demonstrasi untuk mengajarkan materi simetri putar. Namun masih ada guru yang 

dominan menggunakan metode ceramah dalam pembelajaran, hal ini diduga 

dipengaruhi oleh kesiapan guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Metode 

ceramah yang masih dominan ketika menyampaikan materi mengakibatkan siswa 
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kurang antusias karena siswa tidak dirangsang untuk aktif dalam pembelajaran. 

Penggunaan metode yang kurang tepat dapat menyebabkan siswa kesulitan belajar 

matematika sebagaimana dikatakan Ahmadi dan Supriyono (2013) guru yang 

kurang mampu dalam mengambil metode yang akan digunakan dalam mata 

pelajaran merupakan salah satu kondisi yang dapat menyebabkan siswa kesulitan 

belajar. 

Metode yang digunakan guru untuk mengajarkan pelajaran matematika 

sudah cukup bervariasi, namun sikap dan cara belajar siswa juga mempengaruhi 

keberhasilan guru dalam mengajar. Semenarik apapun model pembelajaran yang 

digunakan guru, jika siswa mempunyai sikap negatif  pada pelajaran matematika 

siswa tidak akan bersemangat mengikuti pelajaran. Selanjutnya cara belajar siswa 

yang kurang sesuai dengan model pembelajaran yang digunakan juga membuat 

siswa kurang antusias mengikuti pelajaran. 

b. Penggunaan Media Pembelajaran 

 Guru kelas IV SD di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

sudah menyadari pentingnya media sebagai sarana untuk menyampaikan 

informasi agar siswa lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Namun 

kendala yang ditemukan dilapangan yaitu kurangnya pemahaman guru terhadap 

media pembelajaran inovatif yang sesuai dengan materi, seperti guru belum 

menemukan media yang cocok untuk mengajarkan materi bilangan bulat sehingga 

materi tersebut dijelaskan melalui analogi. Kurangnya pemahaman guru terhadap 

media pembelajaran inovatif berdampak pada kurangnya pemahaman konsep pada 

siswa karena tidak adanya contoh kongret yang membantu siswa untuk lebih 



122 
 

 
 

mudah menerima materi. Penggunaan media kongkret dalam pembelajaran 

sangatlah  penting karena siswa berada dalam tahap operasional kongret dan 

belum bisa berpikir secara abstrak (Heruman, 2008). 

 Media yang digunakan guru adalah media yang sudah disediakan di 

sekolah, terkadang guru memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah dan 

membuat media bersama-sama dengan siswa. Contoh media yang dibuat bersama 

siswa adalah balok dan kubus dari kertas yang digunakan untuk belajar geometri. 

Pada materi tersebut siswa tidak mengalami kesulitan karena siswa ikut aktif 

mempersiapkan media yang digunakan. 

 Dari paparan diatas dapat disimpulkan pentingnya penggunaan media 

dalam pembelajaran matematika. Oleh karena itu, guru hendaknya selalu 

menambah pengetahuan tentang media pembelajaran inovatif dan interaktif yang 

dapat digunakan untuk menambah motivasi siswa serta memudahkan siswa dalam 

menerima materi yang diajarkan. 

c. Sarana dan Prasarana di Sekolah 

 Sarana dan prasarana di sekolah telah mendukung pembelajaran 

matematika. Kondisi bangunan dapat dikatakan baik karena gedung yang 

digunakan adalah bangunan permanen sehingga aman untuk belajar. Ruang kelas 

yang dilengkapi dengan ventilasi udara memungkinkan pertukaran udara sehingga 

kelas tidak pengap sehingga nyaman untuk belajar. Namun ditemukan papan tulis 

yang kotor di SDN Candirejo 02 dan menyebabkan siswa kurang dapat melihat 

tulisan di papan tulis dengan jelas. 
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 Kondisi yang kurang mendukung untuk pembelajaran matematika adalah 

tata letak lapangan yang dapat dilihat langsung dari kelas yang mengakibatkan 

siswa kurang berkonsentrasi ketika ada kelas lain yang sedang olahraga di 

lapangan. Situasi belajar yang kurang baik seperti itu dapat memungkinkan 

pelajaran terhambat (Ahmadi dan Supriyono, 2013). Untuk menjaga konsentrasi 

siswa agar tetap fokus guru dapat menata ruang kelas sedemikian rupa agar siswa 

tidak bisa melihat langsung kelapangan. Cara tersebut dapat dilakukan untuk 

mengurangi dampak tata letak sekolah yang kurang mendukung. Selanjutnya, 

sekolah perlu mengkontrol fasilitas di ruang kelas seperti kelengkapan dan 

kelayakan seperti mengganti papan tulis yang sudah kotor karena tidak bisa 

dibersihkan agar siswa tetap dapat belajar dengan nyaman. 

d. Lingkungan Keluarga 

 Keluarga merupakan pusat pendidikan yang pertama bagi siswa. 

Bimbingan dari orang tua serta perhatian dari orang tua menjadi faktor penting 

dalam keberhasilan belajar siswa. Dari hasil analisis yang dilakukan diketahui 

siswa yang terindikasi kesulitan belajar matematika tidak selalu mendapat 

perhatian dari orang tua dirumah. Kurangnya perhatian dari orang tua disebabkan 

karena orang tua sibuk bekerja sehingga kurang memperhatikan pelajaran anak 

disekolah. Salah satu contoh kurangnya perhatian orang tua yaitu seringnya siswa 

tidak mengerjakan PR yang diberikan.  

 Suasana dirumah turut mempengaruhi proses belajar siswa. Contoh kasus 

yang ditemukan yaitu suasana yang kurang mendukung siswa untuk belajar secara 

optimal adalah siswa yang memiliki dua orang adik dengan usia yang tidak 
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terpaut jauh sehingga ia ikut menjaga adik-adiknya. Kondisi tersebut juga 

membuat perhatian orang tua berkurang karena terbagi dengan adiknya yang 

masih kecil dan kurang memperhatikan perkembangan pelajaran matematika 

siswa di sekolah. Hal ini sesuai dengan penuturan Ahmadi dan Supriyono (2013) 

bahwa anak yang tidak mendapatkan pengawasan atau bimbingan dari orang tua 

kemungkinan akan banyak mengalami kesulitan belajar. 

 Hubungan yang baik antara orang tua dan siswa perlu dibangun agar orang 

tua senantiasa mengerti kebutuhan dan kesulitan yang dialami oleh siswa. 

Hubungan yang baik dapat dibangun dengan komunikasi dan meluangkan waktu 

serta mendampingi siswa dalam belajar. Selain itu, orang tua perlu berkomunikasi 

secara teratur dengan guru tentang perkembangan belajar anaknya disekolah 

sehingga kesulitan belajar yang dialami siswa dapat diatasi. 

Berdasarkan teori dan hasil penelitian ditemukan proposisi bahwa faktor 

yang menyebabkan kesulitan belajar matematika terdiri dari faktor internal dan 

faktor eksternal, faktor internal meliputi sikap negatif siswa dalam belajar 

matematika, motivasi belajar siswa yang masih rendah, kesehatan tubuh yang 

tidak optimal, dan kemampuan pengindraan siswa yang kurang. Sedangkan faktor 

eksternal yang berasal dari luar siswa antara lain kurangnya variasi mengajar 

guru, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, sarana prasarana di 

sekolah, serta lingkungan keluarga. 

4.2.3 Upaya Mengatasi Kesulitan Belajar Matematika 

 Setelah ditemukan kesulitan yang dialami siswa dan faktor-faktor yang 

menyebabkan kesulitan siswa,  selanjutnya akan membahasan mengenai upaya 
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mengatasi kesulitan belajar matematika. Analisis upaya mengatasi kesulitan 

belajar matematika kelas IV di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang 

dilakukan dengan menganalisis hasil wawancara dan hasil angket yang dilakukan 

pada subjek penelitian. Dalam hal ini peneliti tidak melakukan upaya mengatasi 

kesulitan belajar matematika, namun peneliti menggambarkan upaya yang telah 

dilakukan serta memberikan saran untuk mengatasi kesulitan belajar matematika. 

Kesulitan belajar yang dialami siswa adalah kesulitan memahami konsep, 

kesulitan dalam keterampilan, dan kesulitan dalam memecahkan masalah. 

Sedangkan faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika terdiri dari 

faktor internal meliputi sikap, motivasi, kesehatan tubuh, kemampuan 

pengindraan dan faktor eksternal meliputi variasi cara mengajar, penggunaan 

media pembelajaran, sarana prasarana sekolah, dan lingkungan keluarga.  Untuk 

mengetahui upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

dijelaskan sebagai berikut. 

1. Mengajarkan Matematika Sesuai Teori Belajar Matematika 

Kesulitan yang dialami siswa dalam memahami konsep dikarenakan 

strategi mengajar yang digunakan guru kurang tepat. Teori yang dapat digunakan 

guru untuk mengajarkan konsep yaitu teori Bruner yang menggambarkan 

perkembangan anak melalui tiga tahap yaitu tahap enaktif, tahap ikonik, dan tahap 

simbolik. 

Selain itu, kesulitan siswa dalam memahami konsep  juga diakibatkan dari 

sikap negatif siswa pada pelajaran matematika. Sikap negatif tersebut berdampak 

pada kurangnya antusias siswa pada pelajaran matematika sehingga tidak 
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menguasai kemampuan yang diharapkan dari pelajaran matematika. Kurangnya 

penguasaan tersebut mengakibatkan siswa belum mencapai kriteria ketuntasan 

minimal yang sudah ditetapkan dan mengganggap bahwa matematika adalah 

pelajaran yang sulit. Dari pernyataan tersebut, diharapkan guru berusaha agar 

siswa tidak merasa kesulitan dalam belajar matematika. Ada bermacam-macam 

cara yang dapat dilakukan oleh guru agar siswa tidak menganggap matematika 

sebagai pelajaran yang sulit, diantaranya sebagai berikut: (a) memastikan kesiapan 

anak untuk belajar matematika; (b) pemakaian media belajar yang mempermudah 

pemahaman anak; (c) permasalahan yang diberikan merupakan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari; (d) tingkat kesulitan soal yang diberikan pada anak sesuai 

dengan kemampuan anak; (e) peningkatan kesulitan masalah sedikit demi sedikit; 

dan (f) memberi kebebasan kepada anak untuk mencari penyelesaian masalah 

yang dihadapi dengan memakai caranya sendiri (Pitadjeng, 2006: 49). 

2. Menggunakan Media Pembelajaran yang Kongret 

 Siswa sekolah dasar mengacu pada teori perkembangan kognitif Piaget 

berada pada tahan operasional kongret. Pada tahap tersebut siswa berpikir dengan 

apa yang dilihat atau benda konkret dan belum bisa berpikir abstrak. Untuk itu 

media pembelajaran yang kongret penting dihadirkan dalam pembelajaran 

matematika. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan guru tidak selalu 

menggunakan media pembelajaran yang kongret dalam pembelajaran sehingga 

siswa belum memahami dengan baik konsep yang diajarkan yang mengakibatkan 

siswa kesulitan dalam memahami konsep. 
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3. Memperbanyak Latihan Soal 

 Salah satu kesulitan belajar matematika siswa adalah kesulitan dalam 

keterampilan dan kesulitan memecahkan masalah. Keterampilan dalam 

matematika adalah proses dalam menggunakan operasi dalam penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Untuk mengatasi kesulitan dalam 

keterampilan dan memecahkan masalah perlu diperlukan latihan dan praktik yang 

terus-menerus. Hal ini mengacu pada Teori Thorndike yang menekan banyak 

memberi praktik dan latihan (drill and practice) kepada peserta didik agar konsep 

dan prosedur dapat mereka kuasai dengan baik (Muhsetyo, dkk. 2009). 

 Untuk itu guru perlu memberikan latihan soal yang lebih banyak kepada 

siswa yang kesulitan belajar matematika karena dengan semakin banyak berlatih 

siswa akan semakin paham. Cara memberikan latihan soal yang lebih banyak pun 

tidak harus dilakukan di kelas, latihan soal bisa diberikan sebagai pekerjaan 

rumah untuk selanjutnya dipantau perkembangan kemampuan siswa.  

4. Menjalin Kerja Sama dengan Orang Tua 

 Faktor internal penyebab kesulitan belajar matematika yang berasal dari 

siswa antara lain sikap, motivasi, kesehatan tubuh, dan kemampuan pengindraan. 

Berdasar hasil analisis yang telah dilakukan orang tua mempunyai peran penting 

dalam pemberian motivasi bagi siswa. Siswa yang diberi perhatian dengan baik 

dirumah akan mempunyai motivasi belajar yang baik disekolah. Untuk itu orang 

tua perlu senantiasa memberikan perhatian pada perkembangan belajar 

matematika siswa. Selain itu orang tua juga perlu memperhatikan pola makan dan 
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jam istirahat siswa agar siswa mempunyai kondisi tubuh yang optimal dalam 

mengikuti pembelajaran matematika di sekolah. 

 Orang tua dan guru perlu bekerja sama meningkatkan motivasi siswa. 

Peningkatan motivasi siswa oleh guru dapat dilakukan dengan saran dari Gage 

dan Berliner (dalam Slameto, 2010) sebagai berikut. 

a. Pergunakan pujian verbal seperti mengucapkan kata “bagus”, “baik” 

setelah siswa melakukan tingkah laku yang diinginkan merupakan 

pembangkit motivasi yang besar. 

b. Pergunakan tes dalam nilai secara bijaksana yaitu memberikan informasi 

pada siswa dan untuk menilai penguasaan dan kemajuan siswa, bukan 

untuk menghukum atau membanding-bandingkannya dengan siswa lain. 

Penyalahgunaan tes dan nilai akan mengakibatkan menurunnya keinginan 

siswa untuk berusaha dengan baik. 

c. Bangkitkan rasa ingin tahu siswa dan keinginannya untuk mengadakan 

eksplorasi. 

d. Pergunakan permainan yang melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran.  

 Berdasarkan teori dan hasil penelitian ditemukan proposisi bahwa upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesulitan belajar matematika berdasarkan 

kesulitan yang dialami dan faktor yang melatarbelakangi antara lain mengajarkan 

matematika sesuai teori belajar matematika, menggunakan media pembelajaran 

yang kongret, memperbanyak latihan soal, dan menjalin kerja sama dengan orang 

tua siswa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan analisis faktor penyebab 

kesulitan belajar matematika kelas IV di Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang diperoleh simpulan sebagai berikut: 

1.  Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa terdiri dari tiga kompenen 

yaitu kesulitan memahami konsep, kesulitan dalam keterampilan, dan kesulitan 

memecahkan masalah. 

2.  Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika berasal dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari siswa meliputi 

sikap siswa dalam belajar matematika, motivasi belajar siswa yang masih 

rendah, kesehatan tubuh yang tidak optimal, dan kemampuan pengindraan 

siswa yang kurang. Sedangkan faktor eksternal yang berasal dari luar siswa 

antara lain kurangnya variasi mengajar guru, penggunaan media pembelajaran 

yang belum maksimal, sarana prasarana di sekolah, serta lingkungan keluarga. 

3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kesulitan belajar matematika 

berdasarkan kesulitan yang dialami dan faktor yang melatarbelakangi antara 

lain mengajarkan matematika dengan menyenangkan, menggunakan media 

pembelajaran yang kongret, memperbanyak latihan soal, dan menjalin kerja 

sama dengan orang tua siswa. 
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5.2 SARAN 

1. Bagi Guru 

Mengingat pentingnya penguasaan matematika dengan baik guru sebaiknya 

mengajarkan matematika dengan bervariasi yang sesuai dengan teori belajar 

matematika disertai penggunaan alat peraga  yang dapat meningkatkan 

motivasi belajar siswa. 

2. Bagi Siswa 

Siswa hendaknya memiliki sikap positif pada pelajaran matematika serta lebih 

aktif salam pembelajaran. Selain itu siswa hendaknya memperbanyak latihan 

soal dan lebih teliti sehingga kesulitan bealajar matematika dapat dikurangi. 

3. Bagi Orang Tua 

Hendaknya orang tua senantiasa memperhatikan perkembangan belajar anak 

khususnya memberi perhatian pada kesulitan belajar matematika yang dialami. 

Selain itu orang tua hendaknya menumbuhkan motivasi belajar siswa dan 

memberikan sugesti positif bahwa matematika adalah pelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa mempunyai sikap positif siswa pada pelajaran 

matematika. 

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian yang serupa 

sehingga dapat ditemukan upaya mengatasi kesulitan belajar matematika yang 

lain. 
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Lampiran 1  
 

KISI-KISI INSTRUMEN ANALISIS FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR MATEMATIKA KELAS IV 

 SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG 

 
No Variabel Indikator Keterangan Sumber Data Teknik Pengumpulan Data Instrumen 

Guru Siswa Doku- 

men 

Wawan

-cara 

Angke

t 

Doku- 

mentasi 

Obser-

vasi 

Catatan 

Lapanga

n 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

1. Jenis 

Kesulitan 

belajar 

matematika 

Kesulitan 

memaham

i konsep 

Siswa 

mengembangkan 

konsep ketika mereka 

dapat 

mengelompokkan 

benda-benda. 

Kesulitan memahami 

konsep dapat ditandai 

dengan kesulitan 

menentukan rumus 

untuk menyelesaikan 

suatu masalah 

√ √ √ √ √ √ √ √ Lembar pedoman  

Wawancara 

 

Lembar pedoman 

observasi  

 

Lembar angket 

 

Dokumentasi 

  kesulitan 

dalam 

keterampi

lan 

Keterampilan 

menunjuk pada 

sesuatu yang 

dilakukan seseorang.  

√ √ √ √ √ √ √ √ Lembar pedoman  

Wawancara 

 

Lembar pedoman 
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Kesulitan keterampilan 

ditandai dengan 

kesulitan 

menggunakan operasi 

dasar dalam 

penjumlahan, 

pengurangan, 

perkalian, dan 

pembagian 

observasi 

 

Lembar angket 

 

Dokumentasi 

  kesulitan 

pemecaha

n masalah 

 

Pemecahan masalah 

adalah aplikasi dari 

konsep dan 

keterampilan. 

Kesulitan dalam 

pemecahan 

ditunjukkan dengan 

siswa tidak 

melanjutkan pekerjaan 

dalam menyelesaikan 

soal. 

√ √ √ √ √ √ √ √ Lembar pedoman  

Wawancara 

 

Lembar pedoman 

observasi 

 

Lembar angket 

 

Dokumentasi 

2. Penyebab 

kesulitan 

pembelajar

an 

matematika 

Faktor 

penyebab 

kesulitan 

secara 

internal 

1. sikap dalam belajar 

2. motivasi belajar 

3. kesehatan tubuh 

4. kemampuan 

pengindraan  

 

√ √  √ √ √ √ √ Lembar pedoman  

Wawancara 

 

Lembar pedoman 

observasi 

 

Lembar angket 
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Dokumentasi 

  Faktor 

kesulitan 

secara 

eksternal 

1. variasi mengajar 

guru 

2. penggunaan media 

pembelajaran 

3. sarana prasarana di 

sekolah 

4. lingkungan keluarga 

√ √  √ √ √ √ √ Lembar pedoman  

Wawancara 

Lembar pedoman 

observasi 

Lembar angket 

Dokumentasi 

3. Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

pembelajar

an 

matematika 

Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

dari guru 

Upaya mengatasi 

kesulitan dari guru 

dapat dilihat dari 

adanya program 

remidial yang 

dilakukan setelah 

mengidentifikasi 

bidang kecapakan 

tertentu yang 

memerlukan perbaikan 

√ √  √ √ √  √ Lembar pedoman  

wawancara 

 

Lembar angket 

 

Dokumentasi 

  Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

dari siswa 

Upaya mengatasi 

kesulitan dari siswa 

dapat dilihat dari 

kegiatan belajar diluar 

sekolah seperti 

mengikuti bimbingan 

belajar 

 √  √ √ √  √ Lembar pedoman  

Wawancara 

 

Lembar angket 

 

Dokumentasi 
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Lampiran 2  

KISI-KISI ANGKET FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR 

MATEMATIKA KELAS IV SEKOLAH DASAR KECAMATAN UNGARAN 

BARAT KABUPATEN SEMARANG 

 

Angket yang akan dibagikan kepada responden dibuat dengan pernyataan jawaban 

“ya-tidak” karena peneliti ingin mendapat jawaban yang pasti. Hal tersebut 

mengacu pada skala Guttman yang menyatakan bahwa skala Guttman dilakukan 

bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang 

ditanyakan (Sugiyono, 2012:139). Angket digunakan untuk mengetahui kesulitan 

yang dialami siswa, faktor penyebab kesulitan matematika siswa, dan upaya untuk 

mengatasi kesulitan matematika. Cara pengisian angket dilakukan dengan 

memberikan tanda ceklis (√) pada kolom yang sudah disediakan. Angket berisi 25 

pernyataan yang akan diisi oleh responden 

 

No Indikator Deskripsi Indikator Jumlah item Nomor item 

1. Kesulitan 

memahami 

konsep 

Menuliskan rumus saat 

mengerjakan soal 

2 1,2 

2. kesulitan 

dalam 

keterampilan 

Melakukan kesalahan saat 

menghitung 

2 3,4 

3. kesulitan 

pemecahan 

masalah 

Mengerjakan soal sampai 

selesai 

2 5,6 

4. sikap dalam 

belajar 

memperhatikan ketika 

guru menjelaskan 

 

2 7,8 

5. motivasi 

belajar 

Bertanya kepada guru 

setiap menemui kesulitan 

2 9,10 
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dalam mengerjakan soal 

6. kesehatan 

tubuh 

Mempunyai penyakit yang 

mengganggu aktivitas 

belajar 

2 11,12 

7. kemampuan 

pengindraan  

Mengalami gangguan 

pengindraan 

2 13,14 

8. variasi 

mengajar 

guru 

Mengajar dengan metode 

selain ceramah 

2 15,16 

9. penggunaan 

media 

pembelajaran 

Menggunakan alat peraga 

dalam pembelajaran 

2 17,18 

10. Sarana 

prasarana 

disekolah 

Sekolah menyediakan 

fasilitas belajar 

2 19,20 

11. lingkungan 

keluarga 

Belajar didampingi oleh 

orangtua 

3 21, 22, 23 

12. Upaya 

mengatasi 

kesulitan  

Mengikuti bimbingan 

belajar diluar jam 

pelajaran sekolah 

2 24,25 
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Lampiran 3  

LEMBAR ANGKET FAKTOR PENYEBAB KESULITAN BELAJAR 

MATEMATIKA SISWA KELAS IV SD  

 

Nama  : .................................................. 

Sekolah : .................................................. 

Petunjuk Pengisian : 

1. Tulislah identitasmu pada tempat yang sudah disediakan 

2. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat 

3. Isilah pernyataan di bawah ini dengan memberikan tanda () pada kolom yang 

telah disediakan sesuai dengan jawabanmu 

 

No Pernyataan Ya Tidak 

1. Saya tidak menuliskan rumus saat mengerjakan soal 

matematika 

  

2. Saya memahami bahwa bilangan negatif nilainya lebih 

kecil dari bilangan positif 

  

3. Saya tidak teliti saat menghitung soal matematika    

4. Saya kesulitan menggunakan cara pembagian bersusun    

5. Saya berusaha mengerjakan soal matematika bentuk 

pilihan ganda sampai selesai 

  

6. Ketika mengerjakan soal cerita, saya kesulitan 

menggunakan operasi hitung yang akan dipakai 

  

7. Saya tidak menyukai pelajaran matematika   

8. Saya memperhatikan ketika guru menjelaskan pelajaran 

matematika 

  

9. Saya bertanya setiap menemui kesulitan mengerjakan 

soal matematika 

  

10. Saya belajar meskipun tidak ada ulangan matematika   

11. Saya merasa pusing saat pelajaran matematika   

12. Saya sering tidak masuk saat pelajaran matematika karena 

sakit 
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13. Saya dapat melihat tulisan di papan tulis dengan jelas    

14. Saya tidak dapat mendengarkan suara dengan baik ketika 

guru menjelaskan pelajaran matematika  

  

15. Saya pernah belajar dengan melakukan praktik membuat 

bangun ruang di kelas 

  

16. Saya pernah belajar dengan cara  diskusi kelompok saat 

pelajaran matematika dikelas 

  

17. Guru menggunakan benda berbentuk balok saat 

mengajarkan bangun ruang 

  

18. Saya pernah membuat alat peraga seperti kubus dan balok 

untuk belajar matematika 

  

19. Ruang kelas nyaman digunakan untuk belajar   

20 Sekolah menyediakan buku paket matematika   

21. Saya belajar dirumah didampingi orangtua   

22. Saya menunjukkan hasil pekerjaan di sekolah kepada 

orang tua 

  

23. Jika ada PR saya mengerjakannya bersama orang tua   

24. Jika nilai matematika belum tuntas, saya mengikuti 

remidial di sekolah 

  

25. Saya mengikuti les matematika diluar jam sekolah   

 

-Terimakasih- 

 

Ungaran, .................................2016 

 

 

        Siswa 

         ................................... 
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Lampiran 4  

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA GURU TENTANG FAKTOR 

PENYEBAB KESULITAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV  

 

 

 

 

 

 

No Variabel Indikator Bentuk Pertanyaan 

1. Jenis 

kesulitan 

belajar 

matematika 

Kesulitan memahami 

konsep 

Bagaimana pemahaman konsep 

siswa dalam pembelajaran 

matematika? 

kesulitan dalam 

keterampilan 

Bagaimana keterampilan 

berhitung siswa? 

kesulitan pemecahan 

masalah 

Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah 

matematika? 

2. Faktor 

penyebab 

kesulitan 

belajar 

matematika 

Sikap dalam belajar Bagaimana sikap siswa dalam 

pembelajaran matematika? 

Motivasi belajar Bagaimana motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika? 

Kesehatan tubuh Apakah siswa memiliki masalah 

dengan kesehatan tubuh? 

Kemampuan pengindraan Apakah siswa memiliki masalah 

dengan kemampuan pengindraan? 

Variasi mengajar guru Model pembelajaran apa yang 

bapak/ibu gunakan dalam 

pembelajaran matematika? 

Penggunaan media 

pembelajaran 

Media apa yang bapak/ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Sarana prasarana disekolah Bagaimana sarana prasarana 

sekolah dalam mendukung 

pembelajaran matematika? 

Lingkungan keluarga Bagaimana lingkungan keluarga 

siswa dalam mendukung 

pembelajaran matematika? 

3. Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

pembelajaran 

matematika 

Pengadaan remidial Bagaimana upaya bapak/ibu untuk 

mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 
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Lampiran 5  

LEMBAR WAWANCARA GURU UNTUK MENGETAHUI KESULITAN 

PEMBELAJARAN MATEMATIKA KELAS IV SEKOLAH DASAR DI 

KECAMATAN UNGARAN BARAT KABUPATEN SEMARANG 

 

Nama  : 

Sekolah  : 

 

No Bentuk Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana pemahaman konsep 

siswa dalam pembelajaran 

matematika? 

 

2. Bagaimana keterampilan 

berhitung siswa? 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa 

dalam memecahkan masalah 

matematika? 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam 

pembelajaran matematika? 

 

5. Bagaimana motivasi belajar 

siswa dalam pembelajaran 

matematika? 

 

6. Apakah siswa memiliki masalah 

dengan kesehatan tubuh? 

 

7. Apakah siswa memiliki masalah 

dengan kemampuan 

pengindraan? 

 

8. Model pembelajaran apa yang 

bapak/ibu gunakan dalam 

pembelajaran matematika? 

 

9. Media apa yang bapak/ibu 

gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

 

10. Bagaimana sarana prasarana 

sekolah dalam mendukung 

pembelajaran matematika? 

 

11. Bagaimana lingkungan keluarga 

siswa dalam mendukung 

pembelajaran matematika? 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu 

untuk mengatasi siswa yang 

mengalamai kesulitan belajar 

matematika? 
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Lampiran 6  

KISI-KISI PEDOMAN WAWANCARA SISWA KELAS IV SD  

 

 

 

 

 

 

 

No Variabel Indikator Bentuk Pertanyaan 

1. Jenis 

kesulitan 

belajar 

matematika 

Kesulitan memahami konsep Apakah kamu selalu menuliskan 

rumus saat mengerjakan soal? 

kesulitan dalam keterampilan Apakah kamu teliti ketika 

menghitung ? 

kesulitan pemecahan masalah Apakah kamu selalu 

menyelesaikan soal yang kamu 

kerjakan? 

2. Faktor 

penyebab 

kesulitan 

belajar 

matematika 

Sikap dalam belajar Apakah kamu menyukai 

pelajaran matematika? 

Motivasi belajar Apakah kamu belajar meskipun 

tidak ada ulangan? 

Kesehatan tubuh Apakah kamu memiliki penyakit 

sehingga mengganggu 

pelajaran? 

Kemampuan pengindraan Apakah kamu dapat melihat 

papan tulis dengan jelas? 

Variasi mengajar guru Apakah kamu pernah belajar 

dengan berdiskusi kelompok 

dikelas? 

Penggunaan media 

pembelajaran 

Apa media yang dipakai oleh 

bapak/ibu guru saat menjelaskan 

pelajaran matematika? 

Sarana prasarana disekolah Apakah kondisi ruang kelasmu 

mendukung dalam pembelajaran 

matematika? 

Lingkungan keluarga Apakah kamu belajar 

didampingi orang tua? 

3. Upaya 

mengatasi 

kesulitan 

pembelajaran 

matematika 

Mengikuti jam pelajaran 

tambahan 

Apa yang kamu lakukan untuk 

mengatasi kesulitan belajar 

matematika? 
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Lampiran 7  

 

LEMBAR WAWANCARA SISWA KELAS IV SEKOLAH DASAR  

 

 

Nama  : 

Sekolah  : 

 

No Bentuk Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah kamu selalu 

menuliskan rumus saat 

mengerjakan soal? 

 

2. Apakah kamu teliti ketika 

menghitung ? 

 

3. Apakah kamu selalu 

menyelesaikan soal yang 

kamu kerjakan? 

 

4. Apakah kamu menyukai 

pelajaran matematika? 

 

5. Apakah kamu belajar 

meskipun tidak ada 

ulangan? 

 

6. Apakah kamu memiliki 

penyakit sehingga 

mengganggu pelajaran? 

 

7. Apakah kamu dapat 

melihat papan tulis dengan 

jelas? 

 

8. Apakah kamu pernah 

belajar dengan berdiskusi 

kelompok dikelas? 

 

9. Apa media yang dipakai 

oleh bapak/ibu guru saat 

menjelaskan pelajaran 

matematika? 

 

10. Apakah kondisi ruang 

kelasmu mendukung 

dalam pembelajaran 

matematika? 

 

11. Apakah kamu belajar 

didampingi orang tua? 

 

12. Apa yang kamu lakukan 

untuk mengatasi kesulitan 

belajar matematika? 
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Lampiran 8  

LEMBAR PEDOMAN OBSERVASI  

FAKTOR PENYEBAB KESULITAN PEMBELAJARAN MATEMATIKA 

KELAS IV SEKOLAH DASAR  

Sekolah : 

Hari/tanggal : 

Pedoman observasi dilengkapi dengan catatan lapangan 

 

No 

 

Aspek yang dinilai 

 

Butir pengamatan 

Tanda cek (√) 

Iya Tidak 

1. Apersepsi Guru memberikan apersepsi kepada siswa   

2. Penyampaian 

tujuan 

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran    

3. Penggunaan 

metode 

Guru menggunakan metode pembelajaran 

yang bervariasi 

  

4. Penggunakan 

media 

Guru menggunakan media pembelajaran   

5. Sumber belajar Guru menggunakan sumber belajar yang 

relevan 

  

6. Keaktifan siswa Guru melibatkan siswa belajar aktif   

7. Umpan balik Guru memberikan umpan balik kepada 

siswa 

  

8. kesimpulan Guru bersama siswa menyimpulkan 

pembelajaran yang dilakukan 

  

9. Refleksi Guru bersama siswa melakukan refleksi 

terhadap materi pelajaran yang 

disampaikan 

  

10. Pemberian 

penghargaan 

Guru memberikan penghargaan kepada 

siswa 
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Lampiran 9  
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Lampiran 10  

Hasil Pengisian Angket Siswa 
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Lampiran 11  

 Dokumen Lembar Pekerjaan Siswa
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Lampiran 12  

Dokumen Daftar Nilai Matematika Siswa 

DAFTAR NILAI MATEMATIKA SDNEGERI NYATNYONO 02 

KELAS IV SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016  

KKM : 60 

 

 

 

 

 

NO NAMA 
ULANGAN HARIAN 

1 2 3 4 5 6 7 
Rata-

rata 

1 JEVRI IBRA MAULANA 50 60 65 60       59 

2 SAMUEL DIMAS FRANSISKO ARISTOTELES 40 30 45 50       41 

3 ADITYA NUR PRATAMA 70 45 57 55       57 

4 AGIL PRAYITNO 60 30 55 57       51 

5 ARDINDA MARSHA SANTOSA 85 90 80 90       86 

6 ASDIAN NURIDA LATHIIFATUN 75 78 78 80       78 

7 BAGUS ULUMUDIN 90 95 100 85       93 

8 ERMA IMANNIA 85 77 90 75       82 

9 FAHMI KHOIRUL ANAM 60 55 60 70       61 

10 FAREL ADISURYA 70 45 80 65       65 

11 GIZA HAURA ANANTA DEWI 65 60 70 75       68 

12 INDY ZAKIATUNNAFSY 65 75 77 60       69 

13 MAHESI CAHYA SYIKTA ASSAHLA 95 87 100 95       94 

14 MUHAMAD FITORI ARIF MADYAN 60 57 80 65       66 

15 MUHAMMAD HILBRAM SAKTIAZI 65 57 75 75       68 

16 PUTRA EKA FEBRIANTO 55 60 66 55       59 

17 FERDI KURNIAWAN 70 67 85 65       72 

18 FERNANDA ALIF K 55 40 60 50       51 

19 NAUVAL RAHMANTORO 65 60 70 75       68 

20 NABILA ARNELITA ALFIYATU ZAHRA 90 87 75 90       86 

21 MUHTAR SANDI NAYOWAN 50 58 55 57       55 

22 ZIDHAN ARYA PRASETYA 75 80 90 85       83 

23 NAZWA AYU PUSPITA SARI               ## 

24 MAULANA HILMY RAHMAN DESTA 55 57 65 50       57 

25 VALENCIA PUTRI CHINTYA DEWI 55 60 60 65       60 
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DAFTAR NILAI MATEMATIKA SD NEGERI BANDARJO  01 

KELAS IV SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

KKM : 60 

No Nama 

ULANGAN HARIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Adyan Dwi Indra B 60 40 80 60 

   2 Fatria Amanda 90 80 100 80 

   3 Nadila Juni L 60 80 65 90 

   4 Devina Shafa Felisa 100 80 60 70 

   5 Lucky Dwi Nugroho 50 63 60 45 

   6 Arifatul Azizah 60 80 100 80 

   7 Dibby Prasetyo 65 60 80 70 

   8 Febri Adicandra 50 100 100 80 

   9 Galang Bagas M 77 80 100 80 

   10 Galang Bagos M 80 80 100 80 

   11 Istiqo Rifki 80 80 100 80 

   12 Mauliya 70 81 100 75 

   13 Mersanda Audia Ratu 70 80 100 80 

   14 Moh Rivan J 90 80 100 80 

   15 Moh Azriel Sektio 60 100 100 90 

   16 Muh Irvan Maulana 80 100 100 80 

   17 Nabila Setyaningsih 80 100 100 80 

   18 Nayra Azzahra 70 80 60 70 

   19 Neza Putri Zolanda 50 80 100 80 

   20 Nova Eka Nugroho 90 100 100 90 

   21 Safira Audiya 80 100 100 90 

   22 Sandina Putri Aisa 80 100 100 80 

   23 Septia Dwi Rangga 80 60 100 75 

   24 Seva Septa Sahara 78 76 100 80 

   25 Soviana Ismawati 90 75 60 80 

   26 Yanuar Tri Kurniawan 90 100 100 80 

   27 Zikri Aribatif Nabila 80 100 60 75 

   28 Darussalam M 90 60 100 80 

   29 Dwi Krisna Abimanyu 70 60 60 75 
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DAFTAR NILAI MATEMATIKA SDNEGERI CANDIREJO 02 

KELAS IV SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

No Nama UH 1 UH 2 UH 3 UH 4 

1 Novendra Akbar 25 55 60 37 

2 Rizky Wahyu Agil 40 50 76 50 

3 Tegar Dwi Kusuma 50 75 80 80 

4 Feisha Renita Kusuma P 80 65 96 75 

5 Rafael Naja 45 20 64 60 

6 Rangga Bagus 55 70 60 50 

7 Rian Putra Agus Pratama 90 80 76 70 

8 Rifki Novan Bagus 25 55 60 40 

9 Wahyu Deva Ferdiyanto 45 55 48 50 

10 Ahmad Gietari 70 20 92 57 

11 Andhika Permana 55 50 76 45 

12 Annida Rajwa 65 40 88 60 

13 Arifa Amelia 80 95 96 80 

14 Aulia Kurnia wati 80 80 96 90 

15 Dyah Ayu Kusumawati 80 95 96 95 

16 Erli Oktaviani 80 90 92 95 

17 Maulidatul Maula 60 50 80 95 

18 Mitra Putri Salsabila 60 55 56 65 

19 Muhammad Ilham 80 65 88 25 

20 Nabila Rizqi 90 85 92 75 

21 Najwa Choiri 80 80 76 80 

22 Naila Naja Putri 80 85 84 75 

23 Riris Septian 65 65 64 95 

24 Risda Dika Saputra 75 60 88 60 

25 Risty Dealova 70 80 60 65 

26 Risqi Faisal  60 60 76 70 

27 Thatitha Michaela Y 70 80 96 95 

28 Yoen Erlang 35 60 72 60 
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DAFTAR NILAI MATEMATIKA SDNEGERI LANGENSARI 01 

KELAS IV SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

KKM = 60 

NO NAMA 

ULANGAN HARIAN 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Dwi Pangestu 60 70 90 60 

   2 Fachrizal Eka P.S 65 90 80 80 

   3 oiv Viandika 

 

60 70 60 

   4 Romadhon Aji s 

 

60 50 80 

   5 Socha Normalasari 35 30 80 

    6 Arya Syahlevi 75 80 85 100 

   7 Adis Andara 70 

 

95 100 

   8 Anisa Sandi 70 90 90 100 

   9 Ahmad Zulfikar 30 80 85 100 

   10 Akbar Yudhi 85 

 

75 80 

   11 Abel Rayhan p 65 80 100 100 

   12 Bilqista riski 85 80 100 100 

   13 Elga Agusta 40 60 70 80 

   14 Exar Prianda 45 60 70 100 

   15 Fiana Azka 75 90 

     16 Galeh Bagus 80 80 85 100 

   17 Hanum Putri 60 80 95 100 

   18 Jafar Sidik 

       19 M. Fadkhur Rasya 85 90 80 90 

   20 M. Rizki Wiboyo 55 50 40 70 

   21 M. Apta Riangga 75 80 40 90 

   22 M. Alfito Fahresi 45 90 100 100 

   23 M. Fahrel Egi 90 70 85 80 

   24 Nabila 45 40 70 90 

   25 Nabl Rafi Putra 50 60 60 80 

   26 Nasiha Nasha 65 100 100 100 

   27 Ristifa Dayura 50 60 70 80 

   28 Salva Aulia 75 50 50 70 

   29 Selva Yulia 50 90 70 90 

   30 Syahella Ajeng. S 65 80 90 100 

   31 Vena Rinda P. 45 50 60 100 

   32 Virgi Alyna  S 65 70 50 70 

   33 Avriel Ivan S 50 80 

 

90 

   34 Adhi bagus 50 70 50 70 

   35 M. Felda Hilmi 85 80 80 80 
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DAFTAR NILAI MATEMATIKA SD NEGERI GENUK 01 

KELAS IV SEMESTER II 

TAHUN PELAJARAN 2015/2016 

 

Nomor Nama 

Ulangan Harian  

1 2 3 4 

1 Della Puspa Ardiati 56 58 85 77 

2 Desta Safira Rahmasari 58 55 56 56 

3 Angga Ariano 55 48 88 90 

4 Affan Bimantara Putra 55 58 60 58 

5 Muhammad Hafizh Athaillah 58 50 86 66 

6 Fia Oktanindra Romadhoni 82 80 80 90 

7 Risku Ahsanah Hidayatinah 67 59 77 88 

8 Fathur Surya Ramadhan 65 88 90 85 

9 Reva Aisya Latifa 60 55 60 55 

10 Aulia Dwi Febriani 55 85 90 75 

11 Ikhsan Ibnu Pratama 58 78 88 80 

12 Faris Saputra 86 60 92 86 

13 Fakhih Iqbal Setiawan 77 60 85 92 

14 Atha Dzaky Maulana 80 86 88 88 

15 Yulia Triasani Maharani 88 88 70 85 

16 Sabina Pramodya Pasha 55 88 88 70 

17 Felisa Niken Ariyanti 68 86 80 77 

18 Ryo Alrizki Ramadhani Hidayat 80 80 98 76 

19 Deny Andara Putra 58 87 75 70 

20 Dede Hasan 85 78 95 86 

21 Muhammad Fathurrohman Alfin A 68 87 88 85 

22 Muhammad Rizal Rifa’i 76 80 86 90 

23 Muhammad Alfan Ma’ruf 75 77 80 78 

24 Alan putra Pratama 40 58 66 75 

25 Fadilla Eka Putri 56 45 88 80 

26 Zalika Putri Aldra 76 80 85 77 

27 Yordha Yudistira 88 86 85 88 

28 Muhammad Fauzan Adimansyah 90 85 90 58 

29 Safa Nurlila Rahmacitra 58 88 88 80 

30 Devita Choirunnisa 55 48 58 58 

31 Abidin Bagus Prasetyo 45 67 86 90 

32 Abi Ridho Maulana 86 56 95 90 
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33 Amanda Halima Putri Khairunnisa 80 55 95 95 

34 Salwa Alivia Nu Rahma 76 88 80 90 

35 Galant Miftakhul Huda 70 75 85 45 

36 Dewi Puspitra Anggraeni 75 88 80 86 

37 Rizki Asy Syifa 77 86 90 70 

38 Nadia Salsabila 60 58 88 77 

39 Shofiatuzahra Putri Salsabila 76 77 86 68 

40 Gracesya Putri Setio Aji 80 85 80 88 

41 Arfie Maulana Hasby 50 67 98 75 

42 Rifki Pradita Setiawan 80 56 88 70 

43 Fajar Adi Nugroho 85 95 70 88 

44 Aidila Wisnu Pratama 90 77 77 90 

45 Hafizh Ilham Pratama 45 58 55 58 

46 Aisyah Putri Rahmawati 95 86 88 75 

47 Marsa Irianti Novita Putri 88 87 86 70 

48 Varendra Gamasakti Mahasetha 50 86 95 88 

49 Amelia Putri Kurniasari 95 98 80 90 
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Lampiran 13  

 

Hasil Catatan Lapangan Wawancara Guru 

CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 31 Mei 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Bapak Surono, Guru Kelas IV SDN Candirejo 2 

Tempat : Ruang Sekretariat 

  

 Pada kegiatan wawancara ini peneliti sudah membuat janji dengan guru 

kelas IV SDN Candirejo 02. Wawancara dilaksanakan di ruang sekretariat .  

Tujuan dilakukannya wawancara dengan guru kelas IV untuk mengetahui 

gambaran pembelajaran matematika dikelas serta kesulitan matematika yang 

dialami oleh siswa. Berikut adalah hasil wawancara dengan Bapak Surono selaku 

guru kelas IV di SDN Candirejo 2 

 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika? 

Matematika itu kan ada materi yang gampang ada yang sulit. Menurut 

pengamatan saya, materi yang sulit itu materi bilangan pecahan, terus untuk 

yang lain, di pengukuran kalau mencari luas itu kan panjang kali lebar, setelah 

ditanya lebarnya anak bingung. Jadi anak belum paham konsepnya. 

 

2. Bagaimana keterampilan berhitung siswa? 

Kesulitan yang terjadi saat pembelajaran matematika itu ketika anak-anak 

belum menguasai kemampuan dasar seperti penjumlahan, pengurangan, 

perkalian, dan pembagian. Seharusnya anak-anak sudah lulus tes kemampuan 

dasar atau TKD di kelas 3, tapi pada kenyataannya masih ada siswa yang 

kemampuan dasarnya kurang. Itu yang membuat kesulitan pada pembelajaran 

matematika. 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika? 

Bagi anak-anak yang kesulitan ya sulit, apalagi yang soal cerita biasanya anak 

kesulitan mengerjakannya bagaimana. 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran matematika? 

Sikap siswa saat pelajaran ya selalu ada yang ramai, ada yang seenaknya 

sendiri. Ada yang serius belajar, ada yang serius bermain, ya ada juga yang 
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serius belajar sambil bermain. Sebenernya sikap siwa di kelas tergantung 

gurunya, kalau gurunya galak ya siswanya diam, tapi kalau gurunya santai ya 

biasanya disepelekan anak-anak. Tapi saya kalau mau galak terus kan ya tidak 

enak, masak pelajaran tegang terus. Sebenarnya pelajaran itu kan harus seperti 

pelajaran PAIKEM, aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan mandiri tapi seperti juga 

kan susah. 

 

5. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

Motivasi belajar anak bisa dikatakan menengah, belum begitu merespon. 

Untuk memotivasi siswa caranya secara lisan dulu, diberi contoh perilaku yang 

baik yang bisa ditiru. Misalnya ada temannya yang nilai baik, ya saya motivasi 

mereka agar mencontoh temannya itu. 

 

6. Apakah siswa memiliki masalah dengan kesehatan tubuh? 

Ya kadang-kadang ada yang pusing. Nggak tahu itu pusingnya beneran apa 

gara-gara pelajaran matematika. 

 

7. Apakah siswa memiliki masalah dengan kemampuan pengindraan? 

Sejauh ini tidak ada, tidak ada. 

 

8. Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Model yang digunakan ada ceramah. Kadang juga dikelompokkan, 

dikelompokan itu biasanya anak suka berbagi tugas, ada yang sukanya 

mengerjakan soal, ada yang sukanya menulis hasil, tapi ya ada juga yang cuma 

melihat temannya bekerja, tidak membantu ya ada. 

 

9. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? 

Media untuk matematika itu sendiri ada paketnya. Harusnya memang 

digunakan media karena mengajarkan matematika kan ada cara kongkret, semi 

kongkret, semi abstrak, dan abstrak seperti itu kan. Tapi tidak semua materi 

bisa memakai media, seperti pada materi bilang bulat itu kan ada yang negatif 

dan positif, anak itu bingung kalau sudah masuk ke operasi bilangan bulat. 

Negatif dikurangi negatif lagi kok hasilnya jadi tambah banyak, yang seperti 

itu anak masih bingung. Kadang saya menggunakan benda-benda disekitar 

sekolah sebagai media, seperti penjumlahan atau pengurangan bisa 

menggunakan kerikil yang ada di sekolah. 

 

10. Bagaimana sarana prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 
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Sarana sekolah mendukung untuk pembelajaran, ada media walaupun belum 

lengkap tapi tetap mendukung untuk pembelajaran matematika. 

11. Bagaimana lingkungan keluarga siswa dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Kalau saya amati, keluarga tidak terlalu merespon. Artinya kalau anak 

diberikan PR untuk dikerjakan dirumah, paling 50% yang mengerjakan. 

Seharusnya kalau orang tua merespon kan mengecek PR dan menemani anak 

mengerjakan PRnya. 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 

Saya adakan remidi. KKM matematika itu yang paling sedikit 60. Bagi 

aanak-anak yang bisa, mendapat nilai 100 itu ya bisa. Tapi Tapi untuk anak-

anak yang kesulitan, mendapatkan nilai 60 saja sudah susah. Lalu, saya 

adakah les tambahan untuk anak-anak yang masih belum tuntas. Saat pulang 

sekolah begitu, anak-anak yang nilainya belum tuntas tidak saya perbolehkan 

pulang, ikut pelajaran tambahan dulu 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 24 Mei 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Bapak Supali, Guru Kelas IV SDN Bandarjo 01 

Tempat : Ruang Guru 

 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika? 

kesulitan dari materi itu tentang pengukuran, bagi anak-anak yang encer ya 

lancar saja, tapi kalau anak-anak yang kesulitan ya sulit. 

 

2. Bagaimana keterampilan berhitung siswa? 

Kemampuan berhitung siswa ya rata-rata ya mbak, pada umunya sudah baik 

hanya terkadang kurang teliti saja mbak. 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika? 

Kalau untuk anak-anak yang kesulitan belajar ya kesusahakan mbak. 

Mengerjakan ssoal cerita itu sering salah. Jadi dapat dikatakan kurang saat 

memecahkan masalah 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran matematika? 

Sebenarnya ya antusias dan perhatian, tapi semua tetap harus seimbang dari 

keluarga. Di sekolah perhatian metenteng tapi dirumah nggak ada perhatian 

dari orang tua ya mentah juga, contohnya begini  guru sudah memberikan 

motivasi dan lain-lain, anak ya perhatian ya sekedar perhatian tapi untuk masuk 

ke pikiranya anak ya sulit, saya pikir ya faktor keluarga mbak. 

 

5. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

Menurut saya tergantung motivasi anak dikeluarga ya mbak. Kalau dirumah 

diberi perhatian dan motivasi dengan baik ya tidak ada masalah dengan 

motivasi siswa. 

 

6. Apakah siswa memiliki masalah dengan kesehatan tubuh 

Ada beberapa, satu-dua. Tapi tidak mengganggu pelajaran 

 

7. Apakah siswa memiliki masalah dengan kemampuan pengindraan? 
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kemampuan melihat ya kalau ada yang kita letakkan di depan, untuk 

mengurangi kesulitannya. Tapi tidak ada anak-anak yang mengalami kesulitan 

 

8. Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Macam-macam ya mbak, dilihat dulu materinya apa. Kalau materinya sudah 

diajarkan ya diulangi dengan latihan-latihan soal. 

 

9. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? 

menggunakan alat peraga, tapi terbatas sekali. Anak-anak kan tidak boleh 

verbalisme, kadang anak ya membuat alat peraga sendiri seperti simetri putar 

dengan membuat kertas, kan kita harus membuat media yang membuat anak 

paham 

 

10. Bagaimana sarana prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Iya cukup mendukung, tidak ada masalah dengan sarana prasarana sekolah 

 

11. Bagaimana lingkungan keluarga siswa dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

itu dominan bagi saya mbak, jadi begini anak mengalami kesulitan belajar ya, 

guru berusaha agar anak-anak bisa mengikuti seperti anak yang lain.  

Katakanlah dari malas jadi tidak malas, tapi kalau dirumah dari di leleh 

luwehke, itu juga dari faktor utama, jadi sekolah dan rumah harus punya 

keyakinan, mari  bersama-anak kita kelola dengan baik, misal anak diberi pr 

tapi dirumah tidak diperhatikan ya tidak mengerjakan. Jadi itu antara sekolah, 

lingkungan, dan rumah tidak boleh terputus. 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 

anak-anak yang mengalami kesulitan saya beri tugas yang lebih, untuk 

pengayaan kan bagi mereka yang sudah bisa, yang belum bisa ya diberi 

perbaikan, luangkan waktu, ya memang harus meluangkan waktu untuk 

bertanya, lalu memberikan tugas yang harus dikerjakan. Misal kalau klasikal 

kan soalnya sama, yang masih kesulitan diberi soal lagi sendiri, walau hanya 

lima soal. Tapi kan nanti hasilnya kan sesuai anak, guru kan tidak harus 

mentrasfer pendidikan, tapi juga  mendidik seperti dari malas jadi tidak malas, 

itu merupakan keberhasilan dari saya. 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Kamis, 2 Juni 2016 

Waktu  : 09.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Ibu Eko Purwatiningrum, Guru Kelas IV SDN Nyatnyono 2 

Tempat : Ruang Guru 

 

 Wawancara dilakukan ketika jam istirahat sehingga tidak mengganggu 

aktivitas mengajar guru. Sebelumnya peneliti telah membuat janji untuk 

melakukan wawancara dan diterima dengan baik. Hasil wawancara yang 

diperoleh adalah sebagai berikut. 

 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika? 

Biasanya kesulitan itu pada penerapan konsep. Saat anak-anak menerapkan 

konsep pada soal itu biasanya pada aplikasi dan menerapkannya pada soal, 

disitu kesulitannya.  

 

2. Bagaimana keterampilan berhitung siswa? 

Kemampuan berhitung siswa ya rata-rata, pada umunya sudah baik hanya 

terkadang kurang teliti saja mbak. 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika? 

Siswa yang kesulitan masih bingung menggunakan cara apa untuk 

memecahkan masalah. Terutama pada soal cerita, siswa itu bingung 

mengerjakan dengan cara dibagi, ditambah, atau dikurangi. 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran matematika? 

Sikap anak-anak itu ya kadang-kadang, kadang-kadang bisa diajak kerjasama 

untuk pelajaran tapi kadang-kadang juga tidak. Kesulitannya terjadi manakala 

pelajaran matematika jadwalnya setelah istirahat, biasanya kondisi anak-anak 

sudah mulai lelah. 

 

5. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

Motivasi anak-anak itu bergantung pada orang tua. Anak-anak yang 

diperhatikan oleh orang tuanya otomatis motivasinya akan lebih besar karena 

dioyak-oyak. tapi kalau orang tuanya mungkin kurang peduli ya otomatis 
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motivasinya akan rendah. Cara saya memberi motivasi secara lisan dengan 

kata-kata. Misalnya bu guru itu tidak memberi nilai ke anak-anak, tapi anak-

anak yang membuat sendiri nilai-nilai itu, bu guru memberi nilai berdasarkan 

sikap kalian, seperti itu 

 

6. Apakah siswa memiliki masalah dengan kesehatan tubuh? 

Ada, ada satu, kan karena tidak masuk ya jadi otomatis tertinggal pelajaran 

 

7. Apakah siswa memiliki masalah dengan kemampuan pengindraan? 

Tidak ada, kalau ada biasanya saya dudukkan di depan 

 

8. Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Model pembelajaran bervariasi ya tergantung materi, bisa menggunakan model 

demonstrasi, atau model diskusi. 

 

9. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? 

Media yang digunakan itu yang ada di lingkungan sekitar, alat-alat yang 

dilingkungan sekitar  digunakan untuk media pembelajaran. 

 

10. Bagaimana sarana prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Kondisi sekolah memang masih ada kekurangan ya, tapi cukup lah untuk 

mendukung pelajaran. 

 

11. Bagaimana lingkungan keluarga siswa dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Ya tergantung pada orang tua masing-masing ya. Ada orang tua yang 

mendukung, ada yang biasa saja. 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 

Saya adakan remidial, jadi siswa yang masih belum tuntas ikut remidi. Saya 

ulangi lagi materinya. 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 31 Mei 2016 

Waktu  : 11.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Ibu Anastasia Pariah, Guru Kelas IV SDN Langensari 01 

Tempat : Ruang Guru  

 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika? 

Saya merasakan siswa yang kesulitan konsep itu bukan kesalahan dari belajar 

siswa tapi dari keluarga. Normalnya kalau saya menerangkan siswa itu 

langsung paham, tapi kalau saya sudah menerangkan sampai tiga kali masih 

belum paham, ya berarti anak memang kesulitan. 

 

2. Bagaimana keterampilan berhitung siswa? 

Kesulitan itu bisa iya bisa tidur, kalau dari kelas 3 perkalian dan pembagian 

bisa ya tidak ada masalah. Tapi kalau tidak bisa ya mengalami kesulitan, andai 

kata yang belum bisa itu dibimbing dituntun pelan-pelan, bisa merugikan yang 

sudah bisa. Anak yang pintar sudah bosan 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika? 

Kalau memecahkan masalah Khusus untuk soal cerita, anak belum memahami 

maksud dari soal, berarti ini menyangkut kemampuan berbahasa, menyangkut 

literasi dari guru juga, kalau guru penyampaiannya itu bahasanya kurang bisa 

dipahami oleh anak, anak juga sulit. Lalu kalau anak belum bisa membuat 

kalimat matematikanya, anak bingung mengerjakannya dengan dibagi, dikali, 

diitambah, atau dikurang. 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran matematika? 

Kalau saya yang mengajar, anak itu patuh dan taat, tapi ada guru yang 

mengajarnya acak-acakan ya anak ada yang bermain sendiri. 

 

5. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

Motivasi belajar siswa ya sudah baik.  kalau dari guru ini saya ajak untuk 

bercanda tapi mengena, bahasa jawanya guyon parikena. Saya ajak guyon tapi 

mereka bisa mengerti. Memotivasinya dengan memuji dan memberi reward 

kepada anak yang sudah berhasil, yang belum berhasil  disuruh meniru anak 

yang sudah berhasil 
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6. Apakah siswa memiliki masalah dengan kesehatan tubuh? 

Ada, kalau anak sering tidak masuk alasannya sakit, pusing, panas, terus 

anaknya kelihatannya lemah biasanya saya panggil orang tuanya, pertama yang 

saya tanyakan adalah dulu si anak di kandungan berapa bulan? Biasanya anak  

yang lahirnya kurang dari sembilan bulan kesehatannya lemah. Contoh setelah 

saya tanya “niku malah dereng enten 8 sasi mpun metu niku bu”. Nah itu 

menjadikan kondisi tidak sekuat anak yang lahir setelah sembilan bulan. 

 

7. Apakah siswa memiliki masalah dengan kemampuan pengindraan? 

Ada, mata minus saya dudukkan didepan tengah biar bisa fokus ke kapan tulis 

 

8. Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Modelnya ya model tugas individu, bimbingan individu, kalau materinya baru 

itu dengan bimbingan individu lalu secara berkelompok. Materi yang belum 

pernah diajarkan biasanya saya cobakan satu soal di depan, anak saya suruh 

maju mengerjakan. Sampai beberapa soal, nanti setelah itu baru saya bahas 

bersama-sama. 

 

 

9. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? 

Iya, media itu pasti, tidak terbatas media itu harus indah tetapi media yang saya 

gunakan sederhana, misalkan kalau matematika itu ya medianya, seperti 

perkalian bisa pakai jari yang lebih dari 5  

Tapi kadang media itu sulit dicari, contoh penggaris panjang itu disini sulit lo 

mbak. Penggaris yang dari kayu itu 

 

10. Bagaimana sarana prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Mendukung, walaupun sekolah berada di dekat jalan raya tidak masalah. Anak-

anak sudah terbiasa. 

 

11. Bagaimana lingkungan keluarga siswa dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Itu tergantung orang tua, ada orang tua yang perhatian, sehingga pelajaran itu 

kadang-kadang pelajaran matematika kan ditakuti itu, paling tidak mereka ya 

menemani anaknya belajar. Keluarga itu penting, anak-anak yang kesulitan 

biasanya dari keluarga kurang diperhatikan. Contohnya orang tua yang bekerja 

di pabrik, masuk pagi jam 7 pulangnya sore sudah capek jadi tidak 
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memperhatikan anaknya. Apalagi orang tua yang bekerja di pasar, disini kan 

dekat pasar jadi orang tuanya seperti kerja terus tidak memperhatikan anaknya. 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 

Upayanya ada, remidi kan secara umum nilai murid kurang, kalau murid 

kurang kan secara umum belum bisa menerima jadi saya melakukan remedial 

teaching untuk mengulangi pelajaran yang anak belum bisa. Lalu kalau 

ulangan, siswa saya suruh menyiapkan kertas kotak-kotak. Ada kolom isinya 

tanggal, kkm, dan nilai, dan paraf orang tua. Saya beri saran disitu agar orang 

tua tau perkembangan anaknya. Besoknya jangan lupa itu ditanyakan suruh 

mengumpulkan lagi.  
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 3 Juni 2016 

Waktu  : 10.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Ibu Dewi, Guru Kelas IV SDN Genuk 01 

Tempat : Ruang kelas 

 

1. Bagaimana pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika? 

Untuk anak-anak yang memang sulit matematikanya, sulit memahami. Tidak 

cukup dijelaskan sekali. Perlu diulang beberapa kali, tapi itu kadang masih 

belum paham. 

 

2. Bagaimana keterampilan berhitung siswa? 

Ya mungkin dari kelas 3 sudah kesulitan, pembagaian belum bisa, perkalian 

belum bisa. Di kelas 4 juga kesulitan, padahal tidak mungkin kita turun lagi ke 

kelas 3. Kita kan dari kelas 3 harus lari materi ke kelas, ditambah lagi kelas 

saya termasuk kelas gemuk, 45 orang. Dibandingan yang lain kelasnya 35, 37, 

kelas dengan murid sebanyak itu juga membuat kesulitan. 

 

3. Bagaimana kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika? 

Anak-anak kalau mengerjakan soal cerita itu yang sering kesulitan, kan harus 

paham dulu maksud soalnya apa, diubah dulu jadi kalimat matematika. Dari 

situ anak masih kesulitan jadi tidak bisa mengerjakan. 

 

4. Bagaimana sikap siswa dalam pembelajaran matematika? 

Sikapnya juga yang tadi itu, ada yang suka ada yang tidak. Kalau yang suka 

yang seneng, kalau yang tidak suka ya hanya diam, melihat. Tapi kan 

melihatnya kita tidak tahu melihatnya mudeng atau enggak, kita kan tahunya 

ya setelah mengadakan tes 

 

5. Bagaimana motivasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika? 

Ya kalau aku memotivasi, mohon kerjasamanya dengan orang tua. Setiap kali 

kita ada refleksi, namanya guru memotivasi tinggal keluarga itu mendukuung 

atau tidak. Saya bandingan dengan sd induk yang lebih maju, orang tuanya 

lebih berpendidikan anaknya diperhatikan ya tidak masalah,  

 

6. Apakah siswa memiliki masalah dengan kesehatan tubuh? 

Yang paling agak ya reva, kesehatannya sering saring. 
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7. Apakah siswa memiliki masalah dengan kemampuan pengindraan? 

Tidak ada, tidak ada yang minus. Kalau ada aku tempatkan duduk di depan 

 

8. Model pembelajaran apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran 

matematika? 

Pertama ceramah ya, pembukaan apersepsi ceramah dulu. Jadi disebut campuran 

ya 

 

9. Media apa yang bapak/ibu gunakan dalam pembelajaran matematika? 

Ada, iya di kit, kalau tidak malas ya saya membuat sendiri , kalau tidak ya pake 

kit kan kita disedikakan ya, kalau tidak ya anak membuat sendiri 

 

10. Bagaimana sarana prasarana sekolah dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Mendukung ya, ada kit untuk media, buku pelajaran juga ada, jadi mendukung 

 

11. Bagaimana lingkungan keluarga siswa dalam mendukung pembelajaran 

matematika? 

Berbeda-beda dari keluarga, tapi rata-rata disini kurang mendukung. Kalau aku 

bandingkan dengan SD Induk itu orang tuanya mendukung, saya kan pernah 

ngajar disana juga. Orang tua disana berpikiran lebih maju, anaknya diikutkan 

les dan diperhatikan jadi tidak ada kesulitan. 

 

12. Bagaimana upaya bapak/ibu untuk mengatasi siswa yang mengalamai 

kesulitan belajar matematika? 

Iya, kita beri bimbingan, kalau masih seperti itu ya kita homevisit, kita juga ada 

remidi, kalau sudah seperti itu ya kita masukkan nilai akhir. Setelah bimbingan 

kan remidi remidi lagi, kalau  masih sepertu  itu ya baru kita homevisit. 
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Lampiran 14  

Hasil Catatan Lapangan Wawancara Siswa 

 

Hari/ Tanggal  : Selasa, 24 Juni 2016 

Waktu  : 10.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Novendra Akbar, siswa kelas IV SDN Candirejo 02 

Tempat : Ruang kelas 

1. Apakah kamu  menuliskan rumus saat mengerjakan soal matematika? 

Enggak kak, nggak mudeng lupa rumusnya 

 

2. Apakah kamu teliti ketika menghitung ? 

Teliti kak, tapi masih salah kadang 

 

3. Apakah kamu selalu menyelesaikan soal matematika yang kamu kerjakan? 

nggak diselein kak kalo nggak bisa 

 

4. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

Nggak suka, susah og kak 

 

5. Apakah kamu belajar meskipun tidak ada ulangan matematika? 

Enggak belajar, males kak 

 

6. Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran matematika? 

Enggak punya kak 

 

7. Apakah kamu dapat melihat tulisan papan tulis dengan jelas? 

Iya jelas, tapi itu papan tulisnya kotor jadi nggak kelihatan kalo dari belakang 

 

8. Apakah kamu pernah belajar dengan berdiskusi kelompok saat pelajaran 

matematika dikelas? 

Lupa kak 

 

9. Apa media yang dipakai oleh bapak/ibu guru saat menjelaskan pelajaran 

matematika? 

Papan tulis sama buku 

 

10. Apakah kondisi ruang kelasmu mendukung dalam pembelajaran matematika? 

Iya kak 

 

11. Apakah kamu belajar didampingi orang tua? 

Enggak kak,  

 

12. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? 

Ikut les 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 1 Mei 2016 

Waktu  : 11.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Lucky Dwi Nugroho, siswa kelas IV SDN Bandarjo 01 

Tempat : Ruang kelas 

 

1. Apakah kamu  menuliskan rumus saat mengerjakan soal matematika? 

Iya, kalau disuru nulis rumus ya ditulis 

 

2. Apakah kamu teliti ketika menghitung ? 

Teliti (mengangguk)  

 

3. Apakah kamu selalu menyelesaikan soal matematika yang kamu kerjakan? 

Enggak, waktunya sebentar tok ok kak 

 

4. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

Sedikit, matematika sulit  

 

5. Apakah kamu belajar meskipun tidak ada ulangan matematika? 

Enggak, paling ngerjain PR 

 

6. Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran matematika? 

Iya kadang pusing 

 

7. Apakah kamu dapat melihat tulisan papan tulis dengan jelas? 

Jelas kak 

 

8. Apakah kamu pernah belajar dengan berdiskusi kelompok saat pelajaran 

matematika dikelas? 

Pernah, mengerjakan soal bareng-bareng sama temen 

 

9. Apa media yang dipakai oleh bapak/ibu guru saat menjelaskan pelajaran 

matematika? 

Penggaris, balok, sama  papan tulis 

 

10. Apakah kondisi ruang kelasmu mendukung dalam pembelajaran matematika? 

Iya kak 

 

11. Apakah kamu belajar didampingi orang tua? 

Enggak, belajar sendiri 

 

12. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? 

Belajar lagi, ngerjain soal 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Rabu, 1 Mei 2016 

Waktu  : 11.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Devita Choirunnisa, siswa kelas IV SDN Genuk 01 

Tempat : Ruang kelas 

 

1. Apakah kamu  menuliskan rumus saat mengerjakan soal matematika? 

iyaa kak, tapi kalo lupa ya engga ditulis 

 

2. Apakah kamu teliti ketika menghitung ? 

engga kak, masih sering salah 

 

3. Apakah kamu selalu menyelesaikan soal matematika yang kamu kerjakan? 

kalo yang susah mesti di kerjain di akhir 

 

4. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

engga terlalu suka kak 

 

5. Apakah kamu belajar meskipun tidak ada ulangan matematika? 

biasanya kalo ada ulangan doang kak 

 

6. Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran matematika? 

 engga kak 

 

7. Apakah kamu dapat melihat tulisan papan tulis dengan jelas? 

 jelas kak  

 

8. Apakah kamu pernah belajar dengan berdiskusi kelompok saat pelajaran 

matematika dikelas? 

Pernah kak, minggu kemarin gitu  

 

9. Apa media yang dipakai oleh bapak/ibu guru saat menjelaskan pelajaran 

matematika? 

papan tulis, penggaris, sama bangun ruang 

 

10. Apakah kondisi ruang kelasmu mendukung dalam pembelajaran matematika? 

mendukung kak 

 

11. Apakah kamu belajar didampingi orang tua? 

engga kak, lebih sering ngerjain sama temen 

 

12. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? 

Tanya temen kak 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Sabtu, 4 Mei 2016 

Waktu  : 08.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Dwi Pangestu, siswa kelas IV SDN Langensari 01 

Tempat : Ruang kelas 

 

1. Apakah kamu  menuliskan rumus saat mengerjakan soal matematika? 

Lebih sering engga nulis rumus kak 

 

2. Apakah kamu teliti ketika menghitung ? 

sering terkecoh sama soalnya kak 

 

3. Apakah kamu selalu menyelesaikan soal matematika yang kamu kerjakan? 

engga kak, paling yang gampang doing 

 

4. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

engga suka kak 

 

5. Apakah kamu belajar meskipun tidak ada ulangan matematika? 

engga kak 

 

6. Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran matematika? 

tidak kok kak 

 

7. Apakah kamu dapat melihat tulisan papan tulis dengan jelas? 

jelas kak, soalnya aku duduk di depan 

 

8. Apakah kamu pernah belajar dengan berdiskusi kelompok saat pelajaran 

matematika dikelas? 

iya kak, kaya empat orang jadi satu kelompok gitu 

 

9. Apa media yang dipakai oleh bapak/ibu guru saat menjelaskan pelajaran 

matematika? 

papan tulis, penggaris kayu, sama banyak lah kak 

10. Apakah kondisi ruang kelasmu mendukung dalam pembelajaran matematika? 

mendukung kak 

 

11. Apakah kamu belajar didampingi orang tua? 

kadang kadang kak 

 

12. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? 

Tanya google kak 
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CATATAN  LAPANGAN 

 

Hari/ Tanggal  : Jumat, 3 Mei 2016 

Waktu  : 08.00 WIB 

Kegiatan  : Wawancara 

Informan : Samuel Diman Fransisko, siswa kelas IV SDN Nyatnyono 02 

Tempat : Ruang kelas 

 

1. Apakah kamu  menuliskan rumus saat mengerjakan soal matematika? 

Nggak mesti kak, kalo lagi inget ya ditulis 

 

2. Apakah kamu teliti ketika menghitung ? 

Kurang kak, masih sering salah jawabnya 

 

3. Apakah kamu selalu menyelesaikan soal matematika yang kamu kerjakan? 

Kalo waktunya udah nggak cukup ya nggak dikerjain kak 

 

4. Apakah kamu menyukai pelajaran matematika? 

Tidak begitu suka kak 

 

5. Apakah kamu belajar meskipun tidak ada ulangan matematika? 

Belajarnya kalau les doang kak 

 

6. Apakah kamu memiliki penyakit sehingga mengganggu pelajaran matematika? 

Tidak kak 

 

7. Apakah kamu dapat melihat tulisan papan tulis dengan jelas? 

Jelas kok kak 

 

8. Apakah kamu pernah belajar dengan berdiskusi kelompok saat pelajaran 

matematika dikelas? 

Iya kak pernah, waktu itu pas belajar bangun datar 

 

9. Apa media yang dipakai oleh bapak/ibu guru saat menjelaskan pelajaran 

matematika? 

Penggaris, papan tulis, sama tongkat kayu kak 

 

10. Apakah kondisi ruang kelasmu mendukung dalam pembelajaran matematika? 

Iya kak 

 

11. Apakah kamu belajar didampingi orang tua? 

 Ngga nentu kak, kalo lagi mau aja 

 

12. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan belajar matematika? 

Tanya guru les kak. 

Lampiran 19 
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Lampiran 15  

Hasil Catatan Lapangan Observasi 

CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi : 1 

Hari/ Tanggal : Selasa, 24 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-09.00 WIB 

Kegiatan : Pembelajaran Matematika di SD Candirejo 2 

 

Hasil 

Pelajaran matematika dimulai pukul 07.00 hingga pukul 09.00. Peneliti 

sebelumnya telah meminta ijin untuk melihat proses pembelajaran matematika di 

kelas. Peneliti dipersilahkan masuk dan  diperkenalkan kepada siswa bahwa 

mereka kedatangan tamu yang akan melihat pembelajaran di kelas.  Ada satu kursi 

kosong dikelas di belakang sehingga peneliti dapat menempati bangku tersebut. 

Guru memberikan apersepsi dengan mengatakan bahwa pelajaran hari ini 

melanjutkan materi yang kemarin yaitu pecahan. Guru menerangkan di papan 

tulis dengan menuliskan bilangan-bilangan pecahan. Guru menerangkan tentang 

penjumlahan pecahan dengan penyebut beda. Ketika guru menerangkan siswa 

cenderung tidak memperhatikan dengan baik, siswa mengobrol dengan temannya 

dan tidak memperhatikan papan tulis.  

Ketika diterangkan, siswa tidak mempersiapkan alat tulis mereka di atas 

meja. Setelah menerangkan guru memberikan pernyataan kepada siswa di papan 

tulis, namun siswa tidak menjawab dengan antusias. Ketika ditunjuk barulah 

siswa maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Saat siswa maju 

ke depan kelas, siswa yang lain tidak terlihat ikut mencari jawaban dari soal yang 

dituliskan.Guru  membimbingan siswa yang mengerjakan di soal di depan kelas. 

Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya namun tidak ada 

pertanyaan. Selanjutnya guru meminta siswa mengerjakan soal yang ada dibuku, 

soal yang dikerjakan adalah soal penjumlahan pecahan sebanyak 10 soal dengan 

waktu 30 menit. 
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Saat mengerjakan soal yang diberikan, ada beberapa siswa yang terlihat 

enggan mengerjakan dan kebingungan namun tidak bertanya. Guru terlihat 

mengawasi siswa mengerjakan soal namun tidak berkeliling kelas untuk melihat 

cara kerja siswa. Setelah 30 menit, siswa diminta mengumpulkan pekerjaan 

mereka. Guru mengoreksi pekerjaan siswa dan membacakan hasil nilai yang 

didapat oleh siswa dan siswa diperbolehkan istirahat. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi : 2 

Hari/ Tanggal : Senin, 17 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-09.00 WIB 

Kegiatan : Pembelajaran Matematika di SD Bandarjo 01 

Hasil 

Pelajaran matematika kelas IV di SDN Bandarjo dimulai setelah upacara. 

Siswa masuk ke kelas secara kondusif. Pelajaran diawali dengan doa yang 

dipimpin oleh siswa. Peneliti dipersilahkan untuk memperkenalkan diri dan duduk 

di bangku belakang yang kosong. Peneliti mengamati ruang kelas IV cukup baik, 

terdapat papan tulis dan lemari di dekat meja guru, sedangkan di belakang kelas 

terdapat beberapa meja yang difungsikan untuk menaruh hasil karya siswa.  

Guru mulai menyampaikan tujuan pelajaran yaitu mengulang kembali 

materi pecahan. Guru mulai menuliskan contoh soal penjumlahan pecahan 

dipapan tulis, kemudian menerangkan cara menyelesaikan soal tersebut. 

Selanjutnya guru menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan soal yang 

dituliskan di papan tulis. Terlihat beberapa siswa mengangkat tangan dan berani 

maju ke depan kelas untuk mengerjakan. Siswa yang ditunjukkan maju ke depan 

kelas dan mengerjakan dengan benar. Lalu guru menewarkan kepada siswa yang 

lain, dari informasi yang di dapat sebelumnya tentang siswa yang terindikasi 

mengalami kesulitan belajar matematika, tidak terlihat siswa tersebut aktif dan 

berani maju ke depan kelas. Siswa cenderung terlihat mengobrol dengan 

temannya dan tidak antusias mencoba mengerjakan soal yang diberikan. 

Setelah memberikan soal di papan tulis, selanjutnya guru memberikan soal 

latihan kepada semua siswa untuk dikerjakan. Guru menyampaikan pesan bahwa 

siswa harus mengerjakan sendiri untuk mengetahui kemampuan siswa sebelum 

diadakan ulangan akhir semester. Siswa diberikan waktu mengerjakan sampai jam 

matematika selesai atau sampai jam istirahat. Terlihat siswa mengerjakan dengan 

tenang, namun masih ada beberapa siswa yang bertanya kepada temannya atau 

meminjam alat tulis.  Setelah waktu yang diberikan habis, guru meminta siswa 
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yang sudah selesai untuk mengumpulan pekerjaan mereka, sedangkan siswa yang 

belum selesai diminta untuk menyelesaikan terlebih dahulu sebelum istirahat, 

beberapa siswa yang terindikasi kesulitan belajar matematika terlihat belum 

mengumpulkan hasil pekerjaan mereka sampai waktu yang diberikan habis. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi : 3 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2016 

Waktu  : 07.00-08.45 WIB 

Kegiatan : Pembelajaran Matematika di SD Nyatnyono 02 

 

Pada observasi pembelajaran matematika kelas IV di SDN Nyatnyono 02, 

peneliti melihat suasana kelas cukup kondusif karena jumlah siswa yang tidak 

terlalu banyak yaitu 25 siswa. Penataan kelas juga terbilang bagus, ruang kelas 

bagian depan atau papan tulis tidak terletak di dekat pintu sehingga perhatian 

siswa tidak tertuju ke pintu yang terkadang mengganggu perhatian siswa ketika 

ada yang lewat.  

Peneliti diperkenalkan dengan siswa dan dipersilahkan untuk mengikuti 

pelajaran matematika. Guru membuka pelajaran dengan salam dan doa, kemudian 

siswa dikondisikan untuk siap mengikuti pelajaran. Guru meminta siswa untuk 

menyiapkan jaring-jaring bangun balok dan kubus yang sudah dipersiapkan dari 

rumah. Pelajaran hari ini adalah belajar jaring-jaring balok dan kubus. Siswa 

terlihat antusias menyiapkan jaring-jaring mereka. Kemudian siswa diminta 

berkelompok, setiap kelompok berisi empat orang. Kemudian setiap kelompok 

diminta mencari jaring-jaring kubus dan balok yang berbeda sebanyak-

banyaknya. Diskusi kelompok berjalan sekitar setengah jam.  Lalu perwakilan 

kelompok diminta menggambarkan jaring-jaring kubus dan balok yang mereka 

temukan. Guru mengkonfirmasih jawaban yang telah di tulis di papan tulis oleh 

masing-masing kelompok. Selanjutnya siswa menggambarkan jaring-jaring 

tersebut ke buku tulis mereka masing-masing. 

Setelah diskusi selesai, siswa diminta kembali ke tempat duduknya masing-

masing. Siswa kemudian diminta mengerjakan soal latihan evaluasi yang ada di 

buku LKS. Terlihat siswa tidak kesulitan ketika mengerjakan, walaupun terlihat 

ada beberapa orang siswa yang bertanya kepada teman sebelahnya, namun 

suasana kelas masih kondusif. Sampai dengan waktu istirahat tiba, siswa belum 



181 
 

 
 

selesai mengerjakan dan diminta untuk melanjutkannya dirumah sebagai 

pekerjaan rumah. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi : 4 

Hari/ Tanggal : Selasa, 18 Mei 2016 

Waktu  : 09.00-11.00 WIB 

Kegiatan : Pembelajaran Matematika di SD Langensari 01 

 

Setelah istirahat siswa kembali masuk ke ruang kelas, peneliti telah 

dipersilahkan masuk sebelumnya oleh guru. Ruang kelas IV di SD Langensari 01 

cukup nyaman dengan jendela yang membuat sirkulasi udara berjalan dengan 

baik, ditambah dengan kipas angin membuat ruang kelas tidak pengap dan panas 

ketika siang hari. Guru memulai pelajaran matematika dengan menyuruh siswa 

mempersiapkan alat tulis untuk belajar.  

Guru memulai pelajaran dengan menyampaikan tujuan pelajaran, materi 

pelajaran yang disampaikan adalah pencerminan bangun datar. Guru melakukan 

apersepsi dengan memberikan pengandaian bercermin dengan  percerminan. 

Kemudian guru menggambarkan bangun datar di papan tulis, kemudian 

menjelaskan dengan cara ceramah. Terlihat siswa memperhatikan dengan baik 

penjelasan yang disampaikan guru. Tidak ada siswa yang mengobrol dengan 

temannya atau melakukan aktivitas selain pelajaran matematika. Setelah 

menjelaskan guru memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya jika belum 

paham, namun tidak ada siswa yang bertanya. 

Selanjutnya guru menyuruh siswa untuk mengerjakan latihan soal yang 

ada di buku paket, tidak terlihat siswa yang kesulitan mengerjakan latihan soal 

tersebut. Setelah selesai mengerjakan, pekerjaan dikoreksi bersama-sama dengan 

ditukarkan teman sebangku. Guru menawarkan kepada siswa untuk mengerjakan 

soal di papan tulis, terlihat siswa berani maju ke depan kelas untuk menjawab 

soal. Setelah semua soal selesai dikoreksi, pekerjaan siswa dikumpulkan dan guru 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Guru menyampaikan 

kembali materi yang sudah disampaikan dan memberikan PR kepada siswa untuk 

berlatih dirumah. 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Observasi : 5 

Hari/ Tanggal : Sabtu, 21 Mei 2016 

Waktu  : 09.00-11.00 WIB 

Kegiatan : Pembelajaran Matematika di SD Genuk 01 

 

Sebelum pelajaran matematika dimulai, guru mengkondisikan siswa untuk 

siap menerima pelajaran. Peneliti dipersilahkan memperkenalkan diri lalu berdiri 

di ruang belakang kelas karena tidak ada kursi kosong. Ruang kelas IV di SDN 

Genuk 01 cukup nyaman, namun karena jumlah siswa termasuk kelas gemuk 

yaitu 45 siswa membuat bangku menempel di tembok belakang sehingga bagian 

belakang kelas tidak bisa digunakan untuk berjalan. 

Hari ini pelajaran matematika mengenai sumbu simetri pada bangun datar. 

Guru melakukan apersepsi kepada siswa dengan metode ceramah. Selanjutnya 

guru  menjelaskan sumbu simetri dengan menggunakan peraga sederhana yaitu 

selembar kertas. Guru awalanya menanyakan “kertas ini termasuk bangun datar 

apa?” kemudian siswa dengan kompak menjawan “persegi panjang, bu”. 

Selanjutnya guru menjelaskan bahwa bangun datar yang simetri seperti kertas ini 

apabila dilipat maka kedua ujungnya akan bertemu.  

Selanjutnya guru meminta siswa mengeluarkan kertas yang telah dibentuk-

bentuk seperti huruf M, huruf T, dan beberapa bentuk yan lain. Lalu siswa diminta 

mendiskusikannya dengan teman sebangku mereka, huruf mana saja yang 

temasuk bangun datar simetri. Kegiatan itu berlangsung selama setengah jam, 

kemudian guru menunjuk siswa menyampaikan hasil diskusinya. Terlihat tidak 

ada siswa yang kesulitan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya guru 

memberi kesempatan kepada siswa untuk bertanya, namun tidak ada siswa yang 

bertanya. Kemudian siswa diminta mengerjakan soal evaluasi sebanyak 20 soal 

yang ada di buku LKS, siswa diberi kesempatan mengerjakan selama 15 menit. 

Setelah selesai mengerjakan, jawaban siswa ditukarkan dengan teman sebangku 

dan dikoreksi bersama-sama. Lalu guru menanyakan berapa siswa yang menjawab 

benar semua, berapa siswa yang salah satu, berapa siswa yang salah dua, dan 

seterusnya. Peneliti melihat masih ada siswa yang mengacungkan tangan ketika 

guru menanyakan berapa siswa yang jumlah salahnya lebih dari 5. Jam pelajaran 

matematika selesai dan siswa diperbolehkan istirahat. 
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Surat Ijin Penelitian 
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Surat Keterangan Penelitian 
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Wawancara dengan guru 
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Wawancara dengan siswa 
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Wawancara dengan siswa 
 


