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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

A. Kajian Teori 

1. Pembelajaran Geometri di SMP 

a. Pembelajaran Matematika 

Belajar dan pembelajaran memiliki keterkaitan satu sama lain. Belajar 

atau pembelajaran merupakan usaha siswa dalam membangun 

pengetahuannya. Young (2015: 17) menyatakan bahwa ”learning as a 

‘Knowledge-Building’ Activity”. Belajar sebagai aktivitas membangun 

pengetahuan. Proses pembelajaran merupakan interaksi komunikasi aktif 

antara siswa dengan guru dalam kegiatan pendidikan. Belajar dan 

pembelajaran merupakan komponen yang terkait satu sama lain dan tidak 

dapat dipisahkan dalam proses pendidikan. 

Baofu (2011: 187) menyatakan bahwa “learning is the receiving end of 

education, just as teaching is its giving end-so teaching and learning are two 

opposing sides of the same mirror (of education)”. Belajar adalah proses 

penerimaan dalam pendidikan, sedangkan mengajar adalah proses memberi, 

keduanya berada pada sisi berbeda dalam dunia pendidikan. Sriraman dan 

English (2010: 55) mengemukakan “learning is seens as a personal act to 

fulfitan individual’s own potential and then to meet their affective and 

cognitive needs in the round”. Belajar dipandang sebagai sebuah tindakan 

seseorang dalam memenuhi kebutuhan mereka pada aspek afektif dan aspek 
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kognitif yang dimilikinya. Jarvis (2006: 197) memandang “learning is an 

active endeavour and thus it is only the learner who can learn and implement 

decisions about his or her own learning: all other forms of assessment are 

therefore subordinate to it”. Belajar adalah sebuah usaha yang aktif dan 

hanya pelajar yang dapat belajar dan melaksanakan keputusan tentang 

belajarnya sendiri: semua bentuk lain dari penilaian karena itu bagiannya. 

Belajar dengan mengkonstruksi pengetahuan dan pemahaman 

sendiri mengakibatkan   siswa   aktif  dalam   belajar,  sehingga  belajar  

menjadi   lebih bermakna.  Menurut  Trianto  (2007:  28) belajar bermakna 

tidak  akan  terwujud hanya dengan mendengarkan ceramah atau membaca 

buku tentang pengalaman orang lain. Jadi, belajar bermakna menekankan 

peran aktif siswa untuk berusaha membangun pengetahuannya sendiri dalam 

proses belajar yang dialami. Berkaitan dengan hal tersebut, Moore (2015: 9-

10) mengemukakan bahwa: 

students will construct their own understanding and knowledge of 
the world through experiencing things and reflecting on those 
experiences. When student encounter something new, they have to 
reconcile it with their previous ideas an experiences, maybe 
changing what they believe, or maybe discarding the new 
information as irrelevant. 

 
 

Siswa  akan  mengkonstruk  pemahaman  dan  pengetahuan  mereka  

dari  dunia sekitar, dengan  mencoba berbagai hal dan merefleksinya 

berdasarkan pengalaman. Ketika siswa menemukan sesuatu yang baru, 

mereka akan menggalinya dengan ide dan pengalaman yang diperoleh 

sebelumnya, mungkin dengan mengubah keyakinan mereka, atau bahkan 

membuang informasi baru tersebut sebagai sesuatu yang tidak relevan. 
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Dengan demikian, belajar hendaknya lebih ditekankan pada terbentuknya 

hubungan  antara pengetahuan  yang sudah dipelajari dengan pengetahuan 

yang akan dipelajari dengan cara membangun pemahaman sendiri 

berdasarkan pengalaman  belajar yang telah dimiliki sebelumnya. 

Muijs & Reynolds (2011: 79) juga mengemukakan bahwa: 
 

learning is always an active process. The leaners actively constructs 
her/his learning from the various inputs s/he receives. Learning is 
about helping pupils construct their own meaning, not about “getting 
the right answer”. Therefore,   teacher  should  try  allow  pupils  
to  construct meaning. 

 
Belajar merupakan proses aktif. Pelajar aktif membangun 

pengetahuannya sendiri dari berbagai masukan yang diterima. Belajar adalah 

tentang membantu siswa membangun  makna  sendiri,  bukan  tentang 

mendapatkan jawaban  benar. Oleh karena itu, guru harus mencoba untuk 

membangun kegiatan belajar dalam eksplorasi ide-ide yang memungkinkan 

siswa untuk membangun makna. 

Berdasarkan pendapat ahli tersebut belajar merupakan proses aktif dari 

aktivitas peserta didik dalam interaksinya dengan lingkungan, sehingga 

mengebabkan terjadinya perubahan baik dalam pengetahuan maupun tingkah 

laku sebagai akibat dari pengalaman dan hasil interaksi dengan lingkungan. 

Perubahan tersebut secara sederhana dijabarkan sebagai perubahan dari yang 

mulanya belum paham menjadi paham. 

Belajar dipandang sebagai proses aktif dan konstruktif dimana siswa 

mencoba untuk menyelesaikan masalah yang muncul dan berpartisipasi aktif 

dalam latihan matematika. Definisi matematika menurut Nickerson (2011: 3) 
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“an exploratory science that seeks to understand every kind of pattern _ 

patterns that accour in nature, patterns invented by the human mind. And 

even patetrens created by others patterns”. Matematika adalah ilmu ekplorasi 

yang berusaha untuk memahami segala jenis pola, yaitu pola yang ada di 

alam, pola yang diciptakan oleh pikiran manusia dan pola yang terbentuk dari 

pola lain. Senada dengan pendapat Steen menurut Van de Walle, et al (2010: 

13) bahwa “...mathematics is a science of concept and process that have a 

pattern of regularity and logical order. Finding and explorating this 

regularity or order, and then making sense of it, is what doing mathematics is 

all about”. Maknanya bahwa matematika adalah ilmu pengetahuan tentang 

konsep dan proses dengan pola yang beraturan dan aturan itu logis. 

Menemukan dan dan mengekplorasi aturan tersebut, kemudian 

menggunakannya adalah kerja matematika secara keseluruhan. 

Berkaitan dengan perhitungan, angka dan pengoperasian, Adams & 

Hamm (2010: 67) menyatakan bahwa: 

mathematics is the science of number and their operations, 
interrelations, combinations, abstractions, and space configurations. 
The study of abstract structure is central to math. Also, structure, 
measurement, estimation, generalization, and probability play a role 
in math-based inquiry. 
 
Matematika adalah ilmu tentang penjumlahan dan angka serta 

pengoperasian di dalamnya, hubungan timbal balik, kombinasi, abstraksi, dan 

konfigurasi ruang. Studi tentang struktur abstrak merupakan pusat 

matematika. Struktur, pengukuran, estimasi, generalisasi, dan probabilitas 

memainkan peran dalam matematika yang berdasarkan percobaan. Berbeda 
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dengan pendapat Chambers yang mendefinisikan matematika sebagai ilmu 

tentang pola dan hubungan. Chambers (2008: 9) mengemukakan bahwa: 

mathematics is a study of pattern, relationship, and rich 
interconnected ideas (the purist view). It is also a tool for solving 
problems in a wide range of context (the utilitarian view). 
Mathematical language is a wonderful way of comunicating ideas, 
which work across international boundaries, and is not subject to 
individual interpretations of meaning. 
 
Matematika adalah studi tentang pola, hubungan, dan ide-ide yang 

kaya yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya (pandangan murni) 

bahkan bisa merupakan alat untuk memecahkan masalah dalam berbagai 

konteks (pandangan utilitarian). Bahasa matematika adalah bahasa yang 

mengagumkan yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide-ide, yang bisa 

bekerja melintasi batas internasional, dan tindak tunduk pada penafsiran 

makna individu. 

Pendapat Adam & Hamm dan Chambers di atas bermakna bahwa 

matematika bukan saja merupakan ilmu yang mempelajari tentang 

penjumlahan atau pola-pola yang memuat pengoperasiaan di dalamnya tetapi 

juga mempelajari hubungan timbal balik antara kombinasi, abstraksi, dan 

konfigurasi ruang. Penjumlahan, pola-pola, dan hubungan timbal balik 

tersebut dituangkan ke dalam bahasa matematika yang mengagumkan 

sehingga diharapkan dapat membangun ide atau gagasan seseorang untuk 

memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. 

Selanjutnya menurut Ernest (2004: 283) “the mathematical activity of 

all learners of mathematics, provided it is productive, involving problem 

posing and solving, is qualitatively no different from the activity of 
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profesional mathematician”. Dalam hal ini menggambarkan bahwa kegiatan 

peserta didik ketika belajar matematika hendaknya dikemas dalam kegiatan 

yang produktif, kegiatan yang meliputi pemunculan dan penyelesaian 

masalah, yang jika ditinjau dari segi kualitas kegiatan seperti ini tidak 

berbeda dengan aktivitas pakar matematika professional. Sedari dalam proses 

pembelajaran peserta didik dibiasakan untuk beraktivitas layaknya seorang 

pakar matematika. 

Pengertian pembelajaran matematika berasal dari kata belajar dan 

matematika itu sendiri. Menurut Morgan, belajar merupakan suatu perubahan 

yang relatif menetap dalam tingkah laku siswa yang terjadi sebagai suatu 

hasil dari latihan dan atau pengalaman. Sedangkan menurut Witherington, 

belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang merupakan pola baru 

dari reaksi berupa kecakapan, sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu 

perintah. 

Matematika adalah bahasa simbol yang memungkinkan individu 

berpikir, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan 

bagian-bagian dan hubungan menganai kuantitas atau jumlah (Lerner, 2006: 

476). Matematika merupakan ilmu mengenai pola-pola yang abstrak yang 

memiliki karakteristik sebagai alat untuk memecahkan masalah, pondasi 

kajian ilmiah dan teknologi, serta memberikan cara-cara untuk memodelkan 

situasi dalam kehidupan nyata (Chambers, 2008: 8). Oleh karena itu, 

matematika perlu dibelajarkan di berbagai jenjang pendidikan. 
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Pembelajaran matematika diselenggarakan dengan berbagai macam 

tujuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik memiliki 

kemampuan antara lain: (1) memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan antar konsep dan mengaplikasikan konsep atau alogaritma secara 

luwes, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) melakukan 

penalaran pada pola dan sifat, memanipulasi matematika dalam membuat 

generalisasi serta menjelaskan gagasan, dan pernyataan matematika, (3) 

memecahkan masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, 

Tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas masalah, dan (5) memiliki 

sifat menghargai manfaat matematika dalam kehidupan sehari-hari (Peraturan 

Pemerintah RI Nomor 22 tahun, 2006). 

Menurut Sharma (Cawley: 1985: 190) pembelajaran matematika akan 

bermakna apabila siswa dapat menunjukkan matematika tidak hanya sebagai 

respon terhadap asosiasi tertentu dan stimulus terhadap kondisi khusus tetapi 

sebagai kesadaran dan kemampuan untuk mengaplikasikan konsep, algoritma, 

keterampilan dan proses.  

Tujuan pembelajaran matematika di jenjang sekolah menurut Haylock 

& Thangata (2007: 3) meliputi keberfungsian, penerapan, keterampilan, 

penyampaian informasi, keindahan, dan cara memperoleh pengetahuan 

matematika. Marilyn Burns (Kennedy, Tipps, & Johnson, 2008: 49) 

menekankan pentingnya pemaknaan dalam pembelajaran matematika. Selain 

itu, guru seharusnya melakukan apa yang dapat membangun pengertian (what 

make sense) dari pada pengajaran yang hanya bersifat sepintas. 
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Matematika yang dibelajarkan pada sekolah menengah pertama 

meliputi aspek-aspek: bilangan, aljabar, geometri, statistika dan peluang. 

Byrnes (2008: 263) menyebutkan beberapa karakteristik siswa yang sudah 

mempelajari matematika dengan berhasil, yakni (1) siswa mampu berpikir 

matematika dalam sebuah makna dan mampu memecahkan berbagai masalah 

dalam kehidupan nyata, (2) memiliki bekal pengetahuan matematika yang 

luas untuk memecahkan masalah sehari-hari, (3) mampu menentukan langkah 

yang efisien dan pendekatan yang fleksibel untuk memecahkan masalah, dan 

(4) mampu menunjukkan sikap matematika yang adaptif terhadap 

permasalahan yang dihadapi. 

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hakikat 

pembelajaran matematika adalah suatu proses perubahan tingkah laku 

individu yang relatif menetap melalui latihan dan pengalaman bermatematika 

agar dapat memecahkan masalah dan memodelkan situasi dalam kehidupan 

nyata. Dengan demikian, pembelajaran matematika harus direncakan dengan 

baik agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai secara optimal. 

b. Matematika Sekolah 

Matematika adalah bahasa simbol yang memungkinkan individu 

berpikir, merekam, dan mengkomunikasikan ide-ide yang berkaitan dengan 

bagian-bagian dan hubungan mengenai kuantitas/jumlah (Lerner, 2006: 476). 

NCCA (1992: 2) menyebutkan bahwa matematika sekolah menyediakan 

siswa dengan berbagai macam pengetahuan, keterampilan aktivitas yang 

saling berkaitan dan membantu siswa untuk mengembangkan pemahaman 
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terhadap dunia fisik dan interaksi sosial. Artinya, matematika berbagai 

macam pengalaman, membuat prediksi, dan memecahkan masalah baik 

masalah yang berkaitan dengan matematika, maupun masalah yang berkaitan 

dengan matematika, maupun masalah yang berikatan dengan kehidupan 

nyata. 

Matematika sekolah juga memuat enam prinsip dan sepuluh standar. 

Prinsip tersebut meliputi kesetaraan, kurikulum, pengajaran, belajar, 

penilaian, dan teknologi. Sedangkan, standar meliputi standar isi dan standar 

proses. Standar isi meliputi bilangan dan operasinya, operasi, pengukuran, 

analisis data, dan peluang. Standar proses meliputi pemecahan masalah, 

penalaran dan pembuktian, komunikasi, koneksi, dan representasi (NCTM, 

2000: 1-6). 

Cornelius dan Cockroft (Abdurrahman, 2012: 204) mengemukakan 

bahwa matematika perlu diajarkan kepada peserta didik, karena: 

1) Matematika selalu digunakan dalam segala segi kehidupan. 

2) Semua bidang studi memerlukan keterampilan matematika yang 

sesuai. 

3) Matematika merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan 

jelas. 

4) Matematika dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam 

berbagai cara. 

5) Matematika diyakini mampu meningkatkan kemampuan berpikir 

logis, ketelitian, dan kesadaran keruangan. 
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6) Matematika memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan 

masalah yang menantang. 

Pembelajaran matematika diselenggarakan dengan berbagai tujuan. 

Tujuan yang ingin dicapai adalah agar peserta didik memiliki kemampuan 

antara lain: (1) memahami konsep matematiika, menjelaskan keterkaitan antar 

konsep dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luwes, akurat, 

efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah, (2) menggunakan penalaran 

pada poa dan sifat, memanipulasi matematika dalam membuat generalisasi 

serta menjelaskan gagasan, dan pernyataan matematika, (3) memecahkan 

masalah, (4) mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, Tabel, diagram, 

atau media lain untuk memperjelas masalah, dan (5) memiliki sikap 

menghargai manfaat matematika dalam kehidupan (Depdiknas, 2006). 

Mata pelajaran matematika sekolah pada satuan pendidikan SMP/MTs 

meliputi materi-materi aritmetika, aljabar, statistika dan peluang, dan 

geometri. 

Dari aspek tersebut kita dapat memaparkan kesulitan jenis-jenis 

kesulitan apa saja yang didapatkan siswa ketika mengerjakan soal. 

c. Pembelajaran Geometri 

Geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang artinya bumi dan metro 

yang artinya mengukur. Geometri merupakan materi yang menarik, bernilai 

estetika dan intelektual karena merupakan bagian dari pengembangan informasi 

dalam kehidupan. Namun materi ini cukup sulit bagi siswa untuk dipelajari. Hal 
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ini mungkin dikarenakan banyak faktor, diantaranya adalah objek geometri yang 

dipelajari tidak dapat dibayangkan oleh siswa secara nyata. 

Menurut Gloria (2015: 54) “Geometry is a rich source of knowledge, both 

theoretical and practical, that is should be studied seriously”. Pendapat tersebut 

menjelaskan bahwa geometri adalah sumber pengetahuan yang kaya, baik teoritis 

maupun praktis, itu harus dipelajari dengan serius. Hal tersebut geometri memiliki 

tingkat kesulitan yang berberda dengan materi lainnya sehingga harus dipelajari 

secara sungguh-sungguh. 

Menurut Sahin (Aydogdu & Kesan, 2014: 53): 

Geometry is one of the most important branches of mathematics education, 
because the aim of the geometry teaching is to provide students with the 
ability of critical thinking, problem solving and a better understanding of 
the other subjects in mathematics by making the students have a high level 
of geometric thinking skills. 
 
Dari pendapat Sahin dapat diartikan bahwa geometri adalah salah satu 

cabang terpenting pada pandidikan matematika karena tujuan geometri 

mengajarkan siswa untuk berpikir kritis, pemecahan masalah dan pemahaman 

yang lebih baik dari mata pelajaran lain dalam matematika dengan membuat siswa 

memiliki kemampuan berpikir geometris tingkat tinggi. 

Geometri penting dipelajari di sekolah karena geometri merupakan salah 

satu cabang matematika yang sangat esensial dan sangat terkait dengan kehidupan 

sehari-hari. Berdasarkan NCTM (2000: 41), “geometry has long been regarded as 

the place in the school mathematics curriculum where students learn to reason 

and to see the axiomatic structure of mathematics”. Hal ini berarti bahwa 

geometri telah lama dimasukkan ke dalam kurikulum matematika sekolah dimana 
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siswa belajar untuk mengemukakan alasan dan melihat struktur aksiomatik 

matematika. Oleh karena itu, dengan mempelajari geometri, diharapkan siswa 

dapat mengasah, merangsang, dan menantang kemampuan siswa dalam 

memahami dan memanipulasi objek-objek geometris, dan mengembangan 

keterampilan penalaran, serta membangun kebiasaan berpikir kritis matematika 

yang ilmiah dan logis. Dalam mempelajari geometri diperlukan strategi yang tepat 

sehingga dapat tercipta pembelajaran yang lebih efektif. 

Cara dalam menyelesaikan geometri menurut French (2004: 2): 

Geometrical probles can be approached in a variety of ways: it can be an 
experimental, practical subject where problems are solved by measurement 
and calculation, but to a mathematician geometry is essentially a deductive 
subject which either uses purely geometrical reasoning or embraces 
algebraic procedures as well. 
 
Pernyataan tersebut berarti bahwa masalah geometri dapat didekati dengan 

berbagai cara. Cara tersebut bisa secara praktis melalui percobaan dimana masalah 

tersebut diselesaikan dengan menggunakan pengukuran dan perhitungan, tetapi 

bagi ahli geometri pada dasarnya hal tersebut merupakan sebuah pelajaran yang 

bersifat deduktif baik menggunakan penalaran geometris murni maupun 

mencakup prosedur aljabar. 

Lebih lanjut menurut Haggarty (2002: 132) dalam pengajaran geometri yang 

efektif kepada siswa dengan cara: 

To teach geometry effectively to students of any age or ability, it is 
important to ensure that students understand the concept they are learning 
and the steps that are involved in particular processes rather than solely 
learning rules. More effective teaching approaches encourage students to 
recognize connections between differentways of representing geometric 
ideas and between geometry and other areas of mathematics. The evidence 
suggest that this is likely to help students to retain knowledge and skills and 
enable them to approach new geometrical problems with some confidence. 
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Artinya untuk mengajarkn geometri secara efektif kepada siswa dari 

berbagai tingkat usia atau kemampuan, hal yang harus diperhatikan bahwa siswa 

memahami konsep-konsep yang sedang mereka pelajari dan langkah-langkah 

yang terlibat dalam sebagian proses dari pada semata-mata aturan pembelajaran. 

Pendekatan pengajaran yang efektif mendorong siswa untuk mengenal hubungan 

perbedaan cara dalam mengajukan ide-ide geometri dan antara geometri dengan 

bidang lain dari matematika. Bukti-bukti yang ada menunjukkan bahwa hubungan 

ini mungkin membantu siswa untuk mendeteksi masalah geometri baru dengan 

rasa percaya diri. 

d. Teori Belajar Van Hiele tentang Pembelajaran Geometri 

Dalam pembelajaran geometri, Van Hiele (Crowley, 1987: 2-3) menjelaskan 

tahap-tahap belajar sebagai berikut: 

1) Tahap visualisasi 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap dasar dan tahap visual. Pada tahap 

ini siswa mengenal bentuk-bentuk geometri hanya sekedar berdasar 

karakteristik visual dan penampakannya. Siswa secara eksplisit tidak terfokus 

pada sifat-sifat objek sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, pada tahap ini 

siswa tidak dapat memahami dansifat geometri dan karakteristik bangun yang 

ditunjukkan. 

2) Tahap analisis 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap deskriptif. Pada tahap ini sudah 

tampak adanya analisis terhadap konsep dan sifat-sifatnya. Siswa dapat 

menentukan sifat-sifat suatu bangun dengan melakukan pengamatan, 
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pengukuran, eksperimen, menggambar dan membuat model. Meskipun 

demikian, siswa belum sepenuhnya dapat menjelaskan hubungan antara sifat-

sifat tersebut, belum dapat melihat hubungan antara beberapa bangun 

geometri dan definisi tidak dapat dipahami oleh siswa. 

3) Tahap deduksi informal 

Pada tahap ini siswa sudah melihat hubungan sifat-sifat pada suatu 

bangun geometri dan sifat-sifat antara beberapa bangun geometri. Siswa 

dapat menemukan sifat-sifat dari berbagai bangun dengan menggunakan 

deduksi informal, dan dapat mengklasifikasikan bangun-bangun secara 

hierarki. 

4) Tahap deduksi formal 

Tahap ini juga dikenal dengan tahap deduksi formal. Pada tahap ini 

siswa dapat menyusun bukti, tidak hanya sekedar menerima bukti. Pada tahap 

ini siswa berpeluang untuk mengembangkan bukti lebih dari satu cara. Siswa 

pada level ini mampu membuat kesimpulan lebih berdasarkan pada logika 

dari pada naluri. 

5) Tahap rigor 

Pada tahap ini siswa bernalar secara formal dalam sistem matematika 

dan dapat menganalisis konsekuensi dari manipulasi aksioma dan definisi. 

Tingkatan tersebut bertahap. Untuk sampai pada tiap tingkatan di atas 

tingkat 0, siswa harus menempuh tingkatan sebelumnya. Tingkatan tersebut 

berurutan. Siswa tidak dapat memiliki pemahaman pada suatu tingkatan tanpa 

melalui tingkatan sebelumnya. Tingkatan tersebut tidak tergantung pada usia. 
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Kemajuan dari satu tingkat ke tingkat berikutnya lebih tergantung kepada 

pengalaman belajar, bukan kematangan atau usia, tetapi usia tentunya 

berhubungan dengan jumlah dan jenis pengalaman geometri yang dimiliki 

seseorang. Untuk siswa SMP kemampuan berpikir geometri sampai pada tingkat 

deduksi formal. 

2. Kesulitan Belajar Siswa 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Pada umumnya kesulitan merupakan suatu kondisi tertentu yang ditandai 

dengan adanya hambatan-hambatan dalam kegiatan mencapai tujuan, sehingga 

memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat mengatasinya. Kesulitan belajar 

diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses belajar yang ditandai dengan 

adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar. Hambatan-

hambatan ini mungkin disadari atau mungkin tidak disadari oleh orang yang 

mengalaminya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis maupun fisiologis dalam 

keseluruhan proses belajarnya (Mulyadi, 2010: 6). 

Menurut Mulyadi (2010: 6-7) kesulitan belajar mempunyai pengertian yang 

luas dan kedalamannya termasuk pengertian-pengertian seperti: 

a. Learning Disorder (Ketergantungan Belajar) 

Adalah keadaan dimana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya 

respon yang bertentangan. Pada dasarnya orang yang mengalami gangguan 

belajar, prestasi belajarnya tidak terganggu, akan tetapi proses belajarnya 

yang terganggu atau terhambat oleh adanya respon-respon yang bertentangan. 
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Dengan demikian, hasil belajar yang dicapai akan lebih rendah dari potensi 

yang dimiliki. 

b. Learning Disabilities (Ketidakmampuan Belajar) 

Adalah ketidakmampuan seorang murid yang mengacu kepada gejala dimana 

murid tidak mampu belajar (menghindari belajar), sehingga hasil belajarnya 

di bawah potensi intelektualnya. 

c. Learning Disfuntion (Ketidakfungsian Belajar) 

Menunjukkan gejala dimana proses belajar tida berfungsi dengan baik 

meskipun pada dasarnya tidak ada tanda-tanda subnormalitas mental, 

ganggguan alat indra atau gangguan-gangguan psikologis lainnya. 

d. Under Achiever (Pencapaian Rendah) 

Adalah mengacu kepada murid-murid yang memiliki tingkat potensi 

intelektual di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. 

e. Slow Learner (Lambat Belajar) 

Adalah murid yang lambat dalam proses belajarnya sehingga membutuhkan 

waktu dibandingkan dengan murid-murid yang lain yang memiliki taraf 

potensi intelektual yang sama. 

Lanjut menurut Mulyadi, gejala ini akan nampak dalam aspek-aspek 

kognitif, motoris, dan afektif, baik dalam proses maupun hasil belajar yang 

dicapai. Ciri-ciri tingkah laku yang merupakan pernyataan manifestasi gelaja 

kesulitan belajar antara lain: 

a. Menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai 

oleh kelompoknya atau di bawah potensi yang dimiliki. 
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b. Hasil yang dicapai tidak sesuai dengan usaha yang telah dilakukan. Mungkin 

ada murid yang sudah berusaha untuk belajar dengan giat, tetapi nilai yang 

dicapainya selalu rendah. 

c. Lambat dalam melakukkan tugas-tugas kegiatan belajar. Selalu tertinggal 

dengan kawan-kawannya dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu 

yang ditentukan. Misalnya rata-rata anak dalam menyelesaikan suatu tugas 

dalam waktu 40 menit, maka anak yang mengalami kesulitan belajar 

memerlukan waktu yang lebih lama, karena dengan waktu yang tersedia ia 

tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 

d. Menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, 

berpura-pura, dusta, dan sebagainya. 

e. Menunjukkan tingkah laku yang kurang wajar seperti: membolos, datang 

terlambat, tidak mengerjakan pekerjaan rumah, mengganggu di dalam atau di 

luar kelas, tidak mau mencatat pelajaran, tidak tertib dalam kegiatan belajar 

mengajar, mengasingkan diri, tidak mau bekerja sama dan sebagainya. 

f. Menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar seperti pemurung, mudah 

tersinggung, pemarah, kurang gembira dalam menghadapi nilai rendah dan 

tidak menunjukkan perasaan sedih dan menyesal dan sebagainya. 

Defini kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh The United States 

Office of Education (USOE) pada tahun 1977 yang dikenal dengan Public Law 

(PL) 94-142, yang hamper identik dengan definisi yang dikemukakan oleh The 

Natinal Advisory Committee on Handicapped Children pada tahun 1967 

(Abdurrrahman, 2012: 2). Definisi tersebut menurut Abdurrahman (2012: 2) 
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kesulitan belajar khusus adalah suatu gangguan dalam satu atau lebih dari proses 

psikologis dasar yang mencakup pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau 

tulisan. Gangguan tersebut mungkin menampakkan diri dalam bentuk kesulitan 

mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. 

Selanjutnya menurut Abdurrahman (2012: 9) definisi tentang kesulitan 

belajar secara umum dapat dikemukakan empat kriteria, (1) kemungkinan adanya 

disfungsi otak; (2) kesulitan dalam tugas-tugas akademik; (3) prestasi belajar yang 

rendak jauh di bawah kapasitas intelegensi yang dimiliki; dan (4) tidak 

memasukkan seba-sebab lain seperti kata tunagrahita, gangguan emosional, 

hanbatan sensoris, ketidaktepatan pembelajaran, atau karena kemiskina budaya. 

Kesulitan belajar matematika juga disebut dengan diskalkulia (dyscalculis) 

(Lerner dalam Abdurrahman, 2012: 210). Istilah diskalkulia memiliki konotasi 

medis, yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem saraf pusat. 

Kesulitan belajar matematika berat disebut akalkulia (acalculia). 

Menurut Lerner dalam Abdurrahman (2012: 210) ada beberapa karakteristik 

anak berkesulitan belajar matematika, yaitu (1) adanya gangguan dalam hubungan 

keruangan, (2) abnormalitas persepsi visual, (3) asosiasi visual-motor, (4) 

perseverasi, (5) kesulitan mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan 

penghayatan tubuh, (7) kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan (8) 

performance IQ jauh lebih rendah dari pada skor verbal IQ. 

Menurut Morin & Franks (2010: 111), “children with learning disabilities 

or specific language impairments often have difficulty learnig the skills and 

perfoming the task associated with mathematics, especially beyond the fourth 
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grade”. Dapat dikatakan bahwa peserta didik yang yang mengalami 

ketidakmampuan belajar atau secara spesifik disebut gangguan, sering mengalami 

kesulitan belajar keterampilan dalam melakukan tugas-tugas yang berhubungan 

dengan matematika, terutama di luar kelas empat. Namun peserta didik dengan 

kesulitan belajar belum tentu mengalami ketidakmampuan belajar. 

Menurut Reid dalam Jamaris (2014: 186) hasil penelitiannya 

mengemukakan bahwa karakteristik anak yang mengalami kesulitan belajar 

matematika ditandai oleh ketidakmampuannya dalam memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan spek-aspek: 

a. Mengalami kesulitan dalam pemahaman terhadap proses pengelompokkan 

(grouping process), 

b. Mengalami kesulitan dalam menempatkan satuan, puluhan, ratusan, atau 

ribuan dalam operasi hitung (menambah atau mengurang), 

c. Kesulitan dalam persepsi visual dan persepsi auditori, seperti: 

1) figure ground, 

2) tidak dapat memahami adanya proses pengurangan dalam operasi 

pembagian, 

3) mengalami kesulitan dalam memahami angka multidigit, 

4) diskriminasi, 

5) reversal, 

6) spatial, 

7) memori, 

8) urutan, 
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9) integrative closure, dan 

10) abstraksi 

Menurut Westwood (2000: 21) kesulitan dalam pembelajaran matematika 

disebabkan ketidakmampuan mereka dalam kecepatan memahami dari tahap 

konkret menuju tahap simbolis yang abstrak. Terjadi sebuah kesenjangan pada 

pemahaman siswa jika mereka harus mengoperasikan dengan cepat simbol dan 

notasi matematika itu. 

Menurut Westwood (2008: 1-2) kesulitan belajar mengacu pada hambatan 

yang membatasi akses, partisipasi, dan hasil dalam sebuah rencana pembelajaran. 

Selanjutnya siswa dengan kesulitan belajar adalah istilah yang sangat umum, 

digunakan secara luas dan tanpa banyak presisi. Biasanya istilah ini diterapkan 

untuk siswa yang mempunyai masalah belajar di sekolah yang tidak secara 

langsung berhubungan dengan kekurangan fisik dan mental. 

Dalam mempelajari matematika siswa cenderung mengalami kesulitan. 

Kesulitan menurut Cooney (1975: 216-231) dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu: 

(1) kesulitan dalam pemahaman konsep, (2) kesulitan dalam menerapkan prinsip, 

dan (3) kesulitan dalam menggunakan algoritma. Kesulitan siswa dalam 

memahami konsep ditandai dengan adanya: (1) ketidakmampuan mengingat 

nama-nama secara teknis, (2) ketidakmampuan untuk menyatakan arti dan istilah 

yang menunjuk pada suatu konsep khusus, (3) tidak dapat memberikan atau 

mengenal suatu contoh, (4) ketidakmampuan untuk menarik kesimpulan dari 

informasi atau konsep. 
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Pendapat untuk mempelajari beberapa teori belajar serta memanfaatkan 

keunggulan setiap teori dan mengabaikan kelemahannya telah dikemukakan di 

dalam salah satu buku klasik di bidang pendidikan matematika dari Bell (1981: 

97) berikut “Understanding of theories about how people learn and the ability to 

apply these theories in teaching mathematics are important prerequisites for 

effective mathematics teaching”. 

Seperti dikemukakan Bell di atas telah menunjukkan pentingnya 

pemahaman para guru pada umumnya dan para guru matematika khususnya 

tentang teori-teori yang terkait dengan bagaimana para siswa belajar dan berpikir 

sehingga teori tersebut dapat diaplikasikan di kelasnya masing-masing, sehingga 

pembelajaran matematika di kelasnya akan menjadi lebih efektif dan efisien. 

Dalam kaitannya dengan pelajaran matematika, Geary (2004: 4) 

berpendapat bahwa “a learning disability can result from deficits in the ability to 

represent or process information in one or all of the many mathematical 

domains (e.g., geometry) or one or a set of individual competencies within each 

domain”. Kesulitan belajar berasal dari kekurangan dalam kemampuan 

mempresentasikan atau proses informasi dalam satu atau semua domain 

matematika (misalnya, geometri) atau dalam satu atau seperangkat kompetensi 

individu dalam setiap domain.   Artinya   kekurangan   dalam   mempersentasikan   

domain   matematika tersebut menyebabkan kekacauan dalam mempelajari 

matematika.  

Kesulitan belajar jika ditnjau dari pendekatan teori kgnitif merupakan 

suatu kondisi seseorang yang dalam kegiatan belajar mengalami hambatan proses 
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memperoleh, menyimpan dan membuka kembali inforasi, mengorganisasikan, 

serta mengoperasikan pada sifat haru. Menurut Kuswana (2011: 248) kekacauan 

belajar merupakan suatu keadaan ketergantungan yang dialami seseorang dalam 

belajar. Hal ini disebabkan oleh timbulnya respon bertentangan yang 

mengakibatkan kebingungan untu memahami bahan ajar. Secara spesifik 

dikelompokkan berdasarkan keterampilan utama seperti membaca (dyslexia), 

menulis (dysgrafia), dan matematika (dyscalculia). 

Secara umum, Emerson & Babtie (2010: 253) memandang bahwa 

“Dyscalculia is an umbrella term used to refer to various conditions that cause 

specific difficulties with mats”. Dyscalculia menurut Kosc (Kuswana, 2011: 253) 

adalah suatu kesukaran dalam prestasi belajar matematika sebagai akibat 

kerusakan dari bagian otak tetapi tidak terlalu diiringi dengan kerusakan fungsi 

mental secara umum. British Psychological Society (Kuswana, 2011: 253) 

mendefinisikan dyscalculia seperti kesulitan membaca dan menulis mulai dari hal 

sederhana sampai kompleks. Menurut Butterworth & Yeo (Neville, 2012: 3), 

“describe dyscalculia as a specific deficit of a very basic capacity for 

understanding numbers which leads to a range of difficulties in learning about 

number and arithmetic”. Dyscalculia dipandang sebagai kekurangan pada 

pemahaman mendasar dalam memahami angka yang menyebabkan berbagai 

kesulita dalam belajar tentang jumlah dan aritmetika. Lebih lanjut Rubinsten & 

Sury (2011: 3) menyatakan bahwa dyscalculia adalah gangguan pada otak, yang 

berarti bahwa kerusakan kognitif berupa kekurangan pada keterampilan 

berhitung yang dihubungkan dengan kekurangan saraf yang tinggal di daerah 
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otak parietalis (intra). Kekurangan-kekurangan ini dapat ditemukan di structural 

dan tingkat fungsional yang sama pada anak-anak maupun pada orang dewasa. 

Dari defiisi di atas peneliti memandang bahwa kesulitan belajar 

matematika merupakan beragam gangguan dalam pemahaman mendasar 

mengenai matematika sehingga menyebabkan peserta didik tidak dapat belajar 

sebagaimana mestinya dan hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan keinginan 

serta tingkat intelegensinya. 

Sahebjamei & Mokhles (2012: 790) mengemukakan bahwa “mathematics 

disorders or dyscalculia idiom is one of the learning disabilities which influences 

learning and application of mathematical skills and conceptions”. Kekacauan 

matematika atau dyscalculia adalah salah satu kesulitan belajar yang 

mempengaruhi belajar dan penggunaan keterampilan serta konsep matematika. 

Kekacauan tersebut membuat siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika. 

Ahli belajar (learning theorist) Gagne (Bell, 1981: 108) telah membagi 

objek-objek matematika, yaitu materi yang dipelajari siswa menjadi objek 

langsung dan objek tak langsung. Objek langsungnya adalah fakta, keterampilan, 

konsep, dan prinsip. Sedangkan objek tak langsungnya adalah kemampuan yang 

secara tidak langsung akan dipelajari siswa ketika mereka mempelajari objek 

langsung matematika seperti kemampuan berpikir logis, kemampuan 

memecahkan masalah, sikap positif terhadap matematika, ketekunan, ketelitian, 

dan lain-lain. 
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Berdasarkan objek matematika tersebut ditentukan model pembelajaran 

yang tepat. Menurut Bell ( 1981: 108-109) objek langsung dibagi menjadi empat 

macam, yaitu: 

a. Fakta (Fact) 

Merupakan sebarang kesepakatan dalam matematika misalnya “2” memuat 

fakta yang digunakan untuk kata “dua”, “+” adalah fakta yang digunakan 

sebagai simbol operasi “penjumlahan”. 

b. Keterampilan (Skill) 

Merupakan prosedur-prosedur atau operasi-operasi yang diharapkan dapat 

digunakan dengan cepat dan akurat, misalnya algoritma. 

c. Konsep (Concept) 

Konsep adalah ide abstrak yang memungkinkan seseorang untuk 

mengklasifikasi suatu objek atau kejadian dan kemudian menentukan apakah 

objek atau kejadian itu merupakan contoh atau bukan contoh dari ide abstrak 

tersebut. Contohnya: himpunan, himpunan bagian, persamaan, 

pertidaksamaan, segitiga, dan kubus. 

d. Prinsip (Principle) 

Merupakan rangkaian konsep disertai dengan keterkaitan antar konsep-

konsep itu. Biasanya berupa teorema atau dalil. Contohnya pertayaan 

“kuadrat sisi miring pada segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dua 

sisi yang lain”. 

Taksonomi Bloom yang telah direvisi menurut Anderson & Krathwohl 

(2010: 5) melibatkan dua dimensi, yaitu dimensi proses kognitif dan dimensi jenis 
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pengetahuan. Anderson & Krathwohl (2010: 5) membagi pengetahuan peserta 

didik atas 4 jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan faktual, pengetahuan 

konseptual, pengetahuan prosedural dan pengetahuan metakognitif. Dimensi 

proses kognititf terdiri atas enam kategori, yaitu kategori mengingat, kategori 

memahami, kategori menerapkan, kategori menganalisis, kategori mengevaluasi, 

dan kategori mencipta. 

Anderson dan Krathwohl (2001: 45) pengetahuan faktual meliputi elemen-

elemen yang digunakan oleh para ahli dalam menyampaikan ilmu akademisnya, 

memahami, dan mengaturnya secara sistematis. Pengetahuan ini berisi elemen-

elemen dasar yang harus diketahui peserta didik yang biasanya berupa simbol-

simbol yang berkaitan dengan beberapa referensi konkret atau benang-benang 

simbol yang menyampaikan informasi penting. Sejalan dengan Anderson dan 

Krathwohl, Kuswana (2012: 114) memandang pengetahuan faktual sebagai 

pengetahuan yang mempunyai ciri-ciri tampak lebih nyata dan operasional, serta 

bersifat penjelasan singkat atau bersifat kebendaan yang diobservasi dengan 

mudah. 

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 45-46), dan Kuswana (2012: 119), 

pengetahuan faktual mencakup pengetahuan terminologi, dan pengetahuan detail 

dan unsur-unsur atau elemen-elemen yang spesifik. Pengetahuan terminologi 

meliputi nama-nama dan simbol-simbol verbal dan non verbal. Contohnya 

pengetahuan peserta didik mengenai simbol-simbol yang digunakan dalam 

penamaan sudut, seperti , , , dan . Pengetahuan yang detail dan elemen-
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elemen yang spesifik mengacu pada pengetahuan peristiwa-peristiwa, tempat-

tempat, orang-orang, tanggal, dan sumber informasi. 

Kuswana (2012: 114) memandang pengetahuan konseptual sebagai 

pengetahuan yang lebih rumit dalam bentuk pengetahuan yang tersususn secara 

sistematis. Lebih lanjut, Anderson dan Krathwohl (2001: 48) mendefinisikan 

pengetahuan konseptual sebagai pengetahuan yang meliputi skema-skema mental 

atau teori-teori eksplisit dan implisit dalam model-model, dan teori-teori ini 

menunjukkan pengetahuan yang seseorang miliki mengenai bagaimana pokok 

bahasan tertentu diatur dan disusun, bagaimana bagian-bagian atau potongan-

potongan informasi yang berbeda saling berhubungan dan berkaitan dalam suatu 

cara yang lebih sistematis, serta bagaimana bagian-bagian ini berfungsi bersama-

sama. 

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 48-52), dan Kuswana (2012: 120-

121), pengetahuan konseptual meliputi tiga jenis, yaitu pengetahuan klasifikasi 

dan kategori, pengetahuan prinsip dan generalisasi, serta pengetahuan teori, 

model, dan struktur. Pengetahuan klasifikasi dan kategori meliputi kategori, kelas, 

pembagian, dan penyusunan spesifik yang digunakan dalam pokok bahasan yang 

berbeda. Pengetahuan prinsip dan generalisasi digunakan untuk mempelajari 

fenomena atau memecahkan masalah. Pengetahuan prinsip dan generalisasi 

meliputi pengetahuan dari abstraksi-abstraksi tertentu yang merangkum 

pengamatan-pengamatan fenomena. Prinsip dan generalisasi bersama-sama 

membawa sejumlah fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa spesifik, menggambarkan 

proses-proses dan hubungan-hubungan antara detail-detail spesifikasi ini (detail-
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detail yang membentuk klasifikasi dan kategori), serta menjelaskan proses-proses 

dan hubungan-hubungan antar klasifikasi dan kategori. Pengetahuan teori, model, 

dan struktur meliputi pengetahuan prinsip-prinsip dan generalisasi-generalisasi 

bersama dengan hubungan-hubungan di antara mereka yang menyajikan 

pandangan sistematis, jelas, dan bulat mengenai suatu fenomena, masalah, atau 

pokok bahasan yang kompleks. Mereka dapat menunjukkan hubungan antara satu 

dengan yang lain. 

Anderson dan Krathwohl (2001: 52), dan Kuswana (2012: 114), 

mengartikan pengetahuan prosedural sebagai pengetahuan bagaimana melakukan 

sesuatu. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian 

langkah-langkah yang akan diikuti. Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 53-

55), dan Kuswana (2012: 121-122), pengetahuan prosedural meliputi pengetahuan 

tentang keterampilan bidang tertentu dan algoritma, pengetahuan tentang teknik 

dan metode pada bidang tertentu, dan pengetahuan kriteria penggunaan prosedur 

secara tepat. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian 

langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Kadang langkah-

langkah tersebut diikuti perintah yang pasti, di waktu yang lain keputusan-

keputusan harus dibuat berdasarkan langkah-langkah mana yang dilakukan 

selanjutnya. Pengetahuan teknik dan metode pada bidang tertentu meliputi 

pengetahuan yang secara luas merupakan hasil dari persetujuan atau norma-norma 

disipliner dari pengetahuan yang lebih langsung merupakan suatu hasil observasi, 

eksperimen, atau penemuan. Dari segi pengetahuan kriteria pengguanaan prosedur 

secara tepat, para ahli tahu kapan dan dimana menerapkan pengetahuan mereka. 
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Mereka memiliki kriteria yang membantu mereka menggunakan jenis-jenis 

pengetahuan prosedural spesifik suatu subjek yang berbeda. 

Kuswana (2012: 114) mengartikan pengetahuan metakognitif sebagai 

pengetahuan mengenai pengertian umum dan pengetahuan tentang salah satu 

pengertian pokok. Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 55) pengetahuan 

metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya 

dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. 

Menurut Anderson dan Krathwohl (2001: 56-59), dan Kuswana (2012: 122-123) 

pengetahuan metakognitif terdiri dari pengetahuan strategi, pengetahuan tugas 

kognitif (pengetahuan konteks dan kondisional), dan pengetahuan tentang diri 

sendiri. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan mengenai strategi-strategi 

umum untuk pembelajaran, berfikir, dan pemecahan masalah. Pengetahuan 

strategi meliputi pengetahuan beragam strategi yang dapat peserta didik gunakan 

untuk mengingat materi, makna inti dari teks, atau mengerti apa yang mereka 

dengar di ruang kelas atau baca dalam buku-buku dan materi-materi pelajarn 

lainnya. Contohnya untuk mengingat nilai sudut pada tiap kuadran peserta didik 

membuat singkatan ”all, sin, tas, cos”, di mana urutan singkatan ini berada 

menunjukkan nilai posotif dari nilai trigonometrinya. Pada pengetahuan tugas 

kognitif (pengetahuan konteks dan kondisional) peserta didik mengembangkan 

pengetahuannya ini mencerminkan baik strategi-strategi umum apa yang 

digunakan dan bagaimana mereka. Namun pengetahuan tidak dapat mencukupi 

untuk keahlian dalam pembelajaran. Para peserta didik juga harus 

mengembangkan pengetahuan kondisional untuk strategi-strategi kognitif umum. 
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Dengan kata lain mereka perlu mengembangkan beberapa pengetahuan mengenai 

kapan dan mengapa menggunakan strategi-strategi secara tepat. Pengetahuan 

tentang diri sendiri mencakup mengenai apa yang prestasi didik tahu dan apa yang 

mereka tidak tahu. Ilmuan mengetahui kapan mereka mengetaui sesuatu dan 

kemudian mereka memiliki beberapa strategi untuk menemukan informasi yang 

dibutuhkan secara tepat. Jika para peserta didik tidak menyadari bahwa mereka 

tidak mengetahui beberapa aspek mengenai pengetahuan faktual atau pengetahuan 

konseptual atau bahwa mereka tidak mengetahui bagaimana melakukan 

pengetahuan prosedural, tidak mungkin mereka akan melakukan usaha apapun 

untuk mempelajari materi baru. 

Batasan-batasan tentang kesulitan belajar di atas memberikan pemahaman 

bahwa kesulitan belajar adalah kesulitan mencapai tujuan yang sekaligus 

merupakan gejala kegagalan. Kondisi yang terjadi dalam kesulitan belajar terpisah 

dari kondisi lainnya karena memiliki gejala-gejala tersendiri. Apabila dikaitkan 

dengan pengertian belajar secara umum, maka dapat dikatakan bahwa kesuliatan 

belajar merupakan adanya kondisi penghambat untuk mengadakan perubahan 

tingkah laku karena terjadi kesulitan dalam merespon setiap kondisi yang terjadi 

dalam lingkungannya. Kaitannya dengan pengajaran di sekolah, maka kesulitan 

belajar merupakan suatu kondisi dimana seseorang mengalami hambatan untuk 

mengetahui atau memahami suatu materi atau pelajaran. 

Batasan kesulitan dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang 

menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal dalam 

mengerjakan soal geometri dilihat dari langkah-langkah penyelesaian siswa. Yang 
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menyebabkan kesulitan matematika siswa sangat banyak. Hal ini dipertegas oleh 

Cooney (1975: 210-213), mengungkapkan bahwa penyebab kesulitan dapat 

datang dari berbagai sumber dan faktor. Berbagai faktor tersebut, antara lain: 

faktor psikologis, faktor sosial, faktor emosional, faktor intelektual, dan faktor 

pedagogis. Diantara faktor-faktor tersebut, menurut Cooney (1975: 213), faktor 

pedagogis merupakan faktor yang banyak berperan sebagai penyebab kesulitan 

belajar siswa. Karena faktor pedagogis mempunyai peran utama dalam kesiapan 

belajar siswa. 

Semua orang harus mempelajari matematika walaupun bidang studi ini 

dianggap sulit oleh sebagian orang. Matematika harus dipelajari karena 

merupakan suatu sarana untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. 

Kesulitan belajar matematika harus diatasi sedini mungkin. Jika tidak, siswa akan 

menghadapi banyak masalah karena hamper semua bidang studi memerlukan 

matematika yang sesuai. Tingkat kesulitan yang dialami siswa antara yang satu 

dengan yang lainnya berbeda sehinggan menimbulkan perbedaan tingkah laku 

belajar di kalangan anak didik. 

Belajar matematika selalu berkenaan dengan ide-ide atau konsep abstrak 

yang tersusun secara hierarki. Maka belajar matematika harus dilakukan secara 

bertahap dan kontinu. Belajar matematika merupakan belajar dengan 

menggunakan struktur-struktur matematika dan juga mencari hubungan antara 

konsep dan struktur matematika. 

Siswa dikatakan mengalami kesulitan belajar apabila siswa tidak mampu 

mencapai ketuntasan belajar baik secara klasikal maupun secara individual, secara 
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individual suatu penguasaan materi disebut dikuasai oleh siswa bila ia dapat 

menjawab dengan benar atau memperoleh skor sekurang-kurangnya 65% dari 

jumlah skor ideal setiap materi penguasaan. Sedangkan secara klasikal suatu 

penguasaan disebut sudah dikuasai oleh sekelompok siswa bila telah terdapat 

sekurang-kurangnya 85% siswa telah menguasai materi tersebut. 

Agar dapat membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar matematika, 

perlu mengenal kesalahan umum yang dilakukan oleh anak dalam menyelesaikan 

soal dalam bidang studi matematika. Beberapa kekeliruan umum tersebut adalah 

“kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, pengguanaan proses yang 

keliru, perhitungan, dan tulisan yang tidak terbaca”. Selain itu untuk mengatasi 

kesulitan yang dialami siswa terlebih dahulu harus disadari bahwa siswa 

mengalami kesulitan belajar dan kemudian diidentifikasikan; konsep, algoritma, 

atau prinsip yang sulit dipahami siswa yang ditinjau dari segi kognitif yaitu 

berdasarkan pemahaman faktual, konseptual dan prosedural. 

b. Faktor-faktor Kesulitan Siswa dalam Mengerjakan Soal Geometri  

Faktor-faktor kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  yang 

dimaksud adalah hal-hal yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan soal-soal matematika khususnya dalam kompetensi geometri. 

Faktor-faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut perlu 

diselidik alasannya. Untuk menyelidiki hal tersebut diperlukan pengetahuan 

tentang faktor kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri . Kesulitan siswa 

yang ditandai dengan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal dalam 

mengerjakan soal geometri hanya dapat diduga dan ditelusuri penyebabnya. 
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Untuk menduga dan menelusurinya perlu dilihat dari jenis kesulitan yang dialami 

siswa. 

Menurut Staves (Westwood, 2000: 18) “points out that one of the main 

problems encountered by students with learning difficulties is translating between 

their own intuitive and concrete understanding of the real world and the language 

used to describe and quantify for mathematical purpose in school”. Hal tersebut 

menjelaskan bahwa salah satu masalah utama yang dihadapi siswa yang 

mengalami kesulitan belajar adalah menerjemahkan antara pemahaman mereka 

sendiri secara intuitif dan pemahaman konkrit tentang dunia nyata dan bahasa 

yang digunakan untuk menggambarkan dan mengukur keperluan matematika di 

sekolah. 

Siswa yang mengalami kesulitan belajar, tentu saja mengalami kendala 

dalam menyelesaikan dan memecahkan permasalahan matematika yang 

dihadapinya. Jihad (2008: 154) mengemukakan bahwa kendala yang terjadi dalam 

pembelajaran matematika berkisar pada karakteristik matematika yang abstrak, 

masalah media, masalah siswa atau guru. Kendala tersebut melahirkan kegagalan 

pada siswa, hal ini bisa terjadi karena: 

1) Siswa tidak dapat menangkap konsep dengan benar. 

2) Siswa tidak menangkap arti dari lambang-lambang. 

3) Siswa tidak memahami asal-usul suatu prinsip. 

4) Siswa tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur. 

5) Pengetahuan siswa tidak lengkap. 

Kelima hal tersebut merupakan penyebab kesulitan siswa dalam 
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menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan matematika. 

Kennedy, Tipps & Johnson (2008: 37) juga mengemukakan bahwa 

“difficulty learning mathematics can stem from a variety of sources, including 

emotional, learning, and cognitive disabilities”. Kesulitan belajar matematika 

siswa dapat berasal dari bermacam-macam sumber, yakni ketidakmampuan 

dalam mengolah emosi, proses belajar, maupun kognitif siswa.  Sedangkan 

Vuijk, et al (2011: 280) mengemukakan bahwa “our cohort of children 

experienced problems in  a  wide  variety  of  areas:  they  (frequently)  had  a  

lowered  IQ,  learning disabilities in one or more academic skills”. Kesulitan 

belajar dalam satu atau lebih keterampilan akademik merupakan salah satu area 

dari masalah pengalaman siswa. Berbagai hal tersebut dapat ditinjau sebagai 

sumber atau faktor yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar 

sehingga siswa mengalami kesulitan ketika akan mengelesaikan soal matematika. 

 Menurut Natawidjaja (Suwarto, 2013: 90) dan Irham & Wiyani (2013: 

264), faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar dapat berasal dari faktor 

internal dan eksternal. Faktor internal meliputi intelegensi/kemampuan intelektual, 

perasaan dan kepercayaan diri, kematangan untuk belajar, usia, jenis kelamin, 

kebiasaan belajar, kemampuan mengingat, kemampuan mengindera, kurangnya 

bakat khusus, kurangnya motivasi, situasi pribadi (emosi), faktor jasmaniah, dan 

faktor bawaan (buta warna, kidal, dan cacat tubuh). Faktor eksternal meliputi 

faktor lingkungan sekolah (sikap guru, cara mengajar, situasi sosial, ruang belajar, 

dan waktu belajar), situasi dalam keluarga peserta didik (sikap orang tua), kualitas 

pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan lingkungan sosial. 
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Cooney, et al (1975: 210) menyebutkan beberapa hal yang menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan masalah matematika. Faktor-

faktor tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Faktor Fisiologis 

Menurut Brueckner dan Bond (Cooney, 1975: 210) terdapat hubungan antara 

faktor fisiologis dan kesulitan siswa dalam pembelajaran. Faktor-faktor 

fisiologis yang dimaksud antara lain: lemahnya penglihatan, kurang tajamnya 

pendengaran, sulit mengeja, kurang dalam memperhatikan sesuatu, masalah 

dengan pita suara, sesak nafas, keterbelakangan mental, dan sebagainya. 

Faktor-faktor tersebut memerlukan penanganan terutama oleh dokter. 

b. Faktor Sosial 

Guru dan orang tua siswa sering tidak memperhatikan faktor sosial sebagai 

penyebab kesulitan siswa. Apabila faktor tersebut diketahui maka kesulitan 

siswa dapat diminimalkan dan diatasi. Faktor-faktor sosial yang dimaksud 

antara lain: kurangnya motivasi dan penghargaan di lingkungan keluarga, 

budaya lingkungan yang kurang menguntungkan seperti begadang, kurangnya 

pendidikan informal keluarga seperti berkunjung ke museum, kurangnya 

buku-buku referensi, dan sebagainya. 
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c. Faktor Emosional 

Faktor-faktor emosional yang dapat menyebabkan siswa kesulitan dalam 

pembelajaran matematika antara lain: takut belajar matematika, muncul rasa 

cemas dan khawatir belajar matematika, putus hubungan dengan teman dekat, 

muncul perasaan gagal, tertekan dan sebagainya. 

d. Faktor Intelektual 

Faktor intelektual dan motivasi merupakan hal yang menjadi perhatian lebih 

guru-guru saat siswa mengalami kesulitan matematika. Guru sering 

mendeskripsikan kesulitan yang dialami siswa sebagai keengganan untuk 

mencoba memecahkan masalah matematika atau juga dapat dikatakan sebagai 

kurangnya minat terhadap matematika. Siswa yang sulit untuk melakukan 

abstraksi, generalisasi, deduksi, serta mengingat kembali tentang suatu 

konsep dan prinsip biasanya mengalami kesulitan matematika. Salah satu 

tujuan pembelajaran matematika adalah siswa mampu memecahkan masalah 

matematika dengan tepat. Aktivitas intelektual ini sangat memerlukan minat 

dan bakat matematis dari siswa, tidak hanya sekedar mengerti dan mengingat 

pengetahuan matematika yang dimiliki. Kurangnya minat intelektual akan 

menjadi kendala besar bagis siswa dalam meneyelesaikan masalah 

matematika. 

e. Faktor Pedagosis 

Faktor pedagogis yang menyebabkan siswa kesulitan menyelesaikan masalah 

matematika berkaitan erat dengan kesiapan siswa belajar matematika. 

Kesiapan siswa dalam menggunakan konsep dan prinsip matematika sangat 
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mempengaruhi proses penyelesaikan masalah. Kesiapan siswa dalam 

pembelajaran matematika dipengaruhi langsung oleh guru yang juga 

merupakan faktor pedagosis yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan masalah matematika. Guru yang tidak siap menerapkan 

suatu konsep atau prinsip matematika, guru yang memiliki materi terlalu sulit, 

guru yang kurang dapat memotivasi siswa belajar, guru yang memberikan tes 

terlalu sulit merupakan sebagian faktor pedagogis yang menyebabkan siswa 

sulit dalam menyelesaikan masalah matematika. 

Sementara itu Bell (1981: 402) menuturkan bahwa kesulitan dalam 

menyelesaikan masalah matematika salah satunya disebabkan oleh kesulitan 

membaca langsung materi matematika dari buku, namun tidak mampu memahami 

apa yang sedang dibacanya. Bell (1981: 408) menunjukkan cara terbaik untuk 

mengidentifikasi penyebab kesulitan belajar siswa adalah dengan meminta siswa 

membaca permasalahan matematika dengan keras kemudian meminta siswa 

menginterpretasikannya per kalimat. 

Dari faktor-faktor yang menyebabkan siswa kesulitan dalam belajar 

matematika, dapat dikelompokkan secara umum yakni faktor dari luar dan faktor 

dari dalam diri siswa. Faktor dari luar diri siswa yakni antara lain hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan (sosial dan keluarga), kebudayaan, kebijakan, 

(sekolah dan pemerintah), dan sistem pendidikan. Faktor dari dalam diri siswa 

berkaitan dengan hal-hal kesiapan siswa (baik fisik, psikis, maupun penguasaan 

materi matematika), emosional, dan motivasi diri. 
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Dari berbagai kajian di atas, masalah matematika merupakan hambatan yang 

dialami siswa dalam memperoleh solusi persoalan matematika. Menyelesaikan 

masalah matematika merupakan proses yang menantang dan memerlukan 

informasi, kreativitas, kemurnian berpikir, imajinasi, dan sifat matematis yang 

sangat diperlukan untuk memperoleh solusi bagi persoalan matematika. 

Kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  dimaksudkan sebagai 

ketidakmampuan siswa pada satu atau lebih langkah penyelesaian masalah 

matematika baik yang berkaitan dengan fakta, konsep, dan prosedur. Identifikasi 

kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  diperlukan untuk menganalisis 

jenis kesulitan tersebut. Jenis kesulitan siswa yang dimaksudkan adalah kesulitan-

kesulitan yang dapat dikategorikan sebagai objek-objek tertentu dan dilihat dari 

jenis kesalahan yang dibuat siswa pada hasil jawaban penyelesaian masalah 

matematika dalam mengerjakan soal geometri. Selanjutnya faktor-faktor kesulitan 

siswa yang dimaksudkan adalah hal-hal yang menjadi sumber atau menyebabkan 

siswa mengalami kesulitan dalam pembelajaran geometri. 

3. Tes Diagnostik Kesulitan Belajar Siswa 

Menurut Oriondo & Dallo-Antonio (1998: 228), “diagnostic test is a test 

used to locate the nature, and if possible the causes, of disability in 

performance”. Tes diagnostik didefinisikan sebagai tes yang digunakan untuk 

mengetahui ketidakmampuan dalam kinerja, dan jika mungkin mengetahui 

penyebabnya. Sedangkan, Nitko & Brookhart (2011: 130) mendefinisikan bahwa 

“diagnostic assessment  is  conducted  to  identify what  knowledge and  skills  a  

student  has mastered and potential reasons for nonmastery”. Tes diagnostik 
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sebagai penilaian yang dilakukan untuk mengidentifikasikan pengetahuan dan 

keterampilan yang telah dikuasai siswa dan kemungkinan alasan untuk siswa 

yang kurang menguasainya. Identifikasi ketidakmampuan dalam kinerja, 

penguasaan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki siswa dalam tes 

diagnosik berkaitan dengan kesulitan belajar yang dialami siswa khususnya 

dalam menyelesaikan soal matematika. 

Nitko & Brookhart (2011: 131) juga mengemukakan bahwa: 
 

diagnostic   assessment   of   learning   difficulties   serves   two   related 
purposes:  (1)  to  identify  which  learning  targets  a  student  has  not 
mastered and (2) to suggest possible causes or reasons why the students 
has not mastered the learning targets. 

 
Tes diagnostik kesulitan belajar memiliki dua tujuan yaitu: untuk 

mengidentifikasi target belajar yang belum dikuasai siswa dan untuk 

menunjukkan kemungkinan penyebab atau alasan mengapa siswa belum 

menguasai target pembelajaran. Weeden, Winter & Broadfoot (2002: 20) 

mendefinisikan tes diagnostik sebagai tes untuk menemukan indikasi seberapa 

jauh perbedaan antara penampilan/kemampuan awal dan kemampuan yang 

diharapkan. Tes diagnostik digunakan untuk mengeidentifikasi masalah-masalah 

spesifik yang mungkin dialami siswa. 

Sion dan Jingan (2008: 4) menyatakan tes diagnostik sebagai tes yang 

memberikan informasi bagi guru mengenai kemampuan awal siswa dan 

miskonsepsi siswanya sebelum memulai aktivitas belajar. Tes diagnostik juga 

memberikan informasi tentang batas terendah untuk memulai aktivitas belajar. 

Berdasarkan beberapa pengertian tes diagnostik tersebut, dapat 

didefinisikan bahwa tes diagnostik adalah tes yang dipergunakan untuk 
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mengeidentifikasi letak kelebihan dan kekurangan, pengetahuan awal, jarak antara 

kemampuan awal dan kemampuan yang diharapkan, dan miskonsepsi siswa, serta 

upaya untuk mengetahui penyebab kekurangan-kekurangan tersebut. Dengan 

demikian ada empat hal yang berkaitan dengan tes diagnostik, yaitu tes untuk: (1) 

mengeidentifikasi dan mengetahui letak kelebihan dan kekurangan tertentu yang 

terdapat pada siswa, (2) mengetahui ketidakmampuan dalam kinerja siswa dan 

jika mungkin mengetahui penyebabnya, (3) mengetahui kemampuan awal dan 

menemukan indikasi seberapa jauh perbedaan antara kemampuan awal dan 

kemampuan yang diharapkan, dan (4) mengetahui miskonsepsi siswa. Meskipun 

antara tes diagnostik dengan tes formatif terlihat hampir sama, tetapi keduanya 

mempunyai perbedaan. Tes diagnostik digunakan untuk mengetahui jarak antara 

kemampuan awal siswa dengan kemampuan yang diharapkan, sedangkan tes 

formatif digunakan untuk mengetahui apakah jarak antara kemampuan awal dan 

kemampuan akhir dapat dieliminir. 

Oriondo dan Dallo-Antonio (1998: 5-6) dan Gronlund (1985: 11) 

menyatakan bahwa tes diagnostik dapat digunakan untuk mendeteksi kesulitan 

belajar yang tidak dapat digunakan untuk mendeteksi kesulitan belajar yang tidak 

dapat diungkapkan oleh tes formatif atau tidak dapat dicek oleh pembelajaran 

remedial dan penyesuaian-penyesuaian pembelajaran lain. Disamping itu, juga 

untuk mengungkapkan penyebab kesulitan belajar. Oleh karena itu, tes diagnostik 

lebih menyeluruh dan mendalam. 

Tes diagnostik kesulitan belajar apabila dikaitkan dengan matematika, dapat 

dinyatakan sebagai tes diagnostik kesulitan belajar matematika, yakni tes yang 
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dipergunakan untuk menemukan letak kesulitan belajar siswa pada materi 

matematika yang menjadi target analisis. Informasi yang diperoleh dapat 

digunakan guru untuk menyusun perencanaan pembelajaran matematika, juga 

menjadi indikasi seberapa sulit atau mudah materi matematika yang akan 

diajarkan. Guru juga dapat mengatahui penyebab kesulitan belajar tersebut, 

sehingga dapat ditanggulangi secara benar sesuai dengan kasus yang ditemukan. 

Neill (2000) mengemukakan bahwa tes diagnostik kesulitan belajar 

matematika berkaitan dengan informasi kemampuan tentang “(a) Keterampilan 

Dasar (Basic Skills) – melaksanakan suatu urutan operasi dasar (basic operations); 

(b) Aplikasi (Application) – menerapkan urutan-urutan operasi dasar ke langkah-

langkah yang lebih kompleks, dan (c) Analisis (Analysis) – menunjukkan 

pemahaman konseptual dari prinsip-prinsip dan hubungan dalam operasi 

matematika”. 

Melalui tes diagnostik kesulitan belajar matematika, dapat diketahui pada 

materi matematika yang mana dan tingkat kognitif yang mana siswa mengalami 

kesulitan belajar. 

Tes diagnostik adalah tes untuk mengetahui kelemahan khusus yang 

dimiliki oleh peserta didik yang tidak berhasil, juga untuk mengetahui kesulitan 

(kelemahan) dan kekuatan peserta didik itu dalam suatu mata pelajaran (KBBI). 

Jadi, diagnostik merupakan tes yang dirancang khusus untuk mengetahui 

kelemahan-kelamahan konsep atau miskonsepsi yang berada dalam diri siswa. 

Kelemahan-kelamahan atau miskonsepsi yang berada dalam diri siswa harus 

segera dideteksi oleh guru sedini mungkin untuk memberikan bantuan atau terapi 
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yang lebih tepat sehingga siswa tersebut tidak akan mengalami kesulitan yang 

lebih besar dikemudian hari. Miskonsepsi-miskonsepsi yang berada pada diri 

siswa harus segera dihilangkan agar siswa tidak mengalami kesulitan di dalam 

mempelajari konsep yang lebih sulit atau lebih kompleks (Suwarto, 2013: v). 

Menurut Mardapi (2012: 111), tes diagnostik digunakan untuk mengetahui 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh peserta didik, termasuk kesalahan 

pemahaman konsep untuk mata pelajaran tertentu. Senada dengan Mardapi, 

menurut Suwarto (2013: 94), tes diagnostik berguna untuk mengetahui kesulitan 

belajar yang dihadapi siswa, termasuk kesalahan konsep. Tes diagnostik dilakukan 

apabila diperoleh informasi bahwa sebagian besar siswa gagal dalam mengikuti 

proses pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Dengan demikian tes 

diagnostik sangat penting dalam rangka membantu siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dan dapat diatasi dengan segera apabila guru atau pembimbing 

peka terhadap siswa tersebut. Hasil tes diagnostik memberikan informasi tentang 

konsep-konsep yang belum dipahami dan yang telah dipahami. Oleh karena itu, 

tes ini berisi materi yang dirasa sulit oleh siswa, namun tingkat kesulitan tes ini 

cenderung rendah. 

Tes diagnostik belajar siswa diperlukan meskipun informasi tentang 

kelemahan dan kesulitan belajar siswa telah dipeoleh melaui tes seperti tes 

formatif, dan pekerjaan rumah. Informasi tersebut masih belum cukup terinci 

memperlihatkan sebab-sebab mendasar timbulnya kesulian belajar tersebut. 

Menurut Hamzah (2014: 343), tes diagnostik hasil belajar merupakan salah satu 

tes melacak kesulitan belajar siswa. Memang keberhasilan belajar dipengaruhi 
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oleh keberadaan faktor guru yakni kesiapan guru dalam mengajar, penguasaan 

materi pengajaran oleh guru, kemampuan bawaan guru, dan kemampuan guru 

berkomunikasi. Sementara itu, pengaruh faktor siswa adalah: kesiapan belajar 

siswa, kebiasaaan belajar siswa, sikap belajar siswa, ada tidaknya kesulian yang 

dialami oleh siswa pada umumnya dan ada tidaknya kesulitan dalam mempelajari 

bidang studi tertentu. Kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor-faktor 

tersebut dan faktor lain diketahui sedini mungkin agar dapat segera ditangani 

seperti dengan tes diagnostik. 

Dengan demikian tes diagnostik merupakan upaya guru untuk mendapatkan 

informasi tentang kesulitan siswa dalam belajar. Dengan diketahuinya kesulitan 

belajar siswa, guru akan dapat mencarikan bantuan yang tepat kepada siswa. 

Dalam buku tes diagnostik yang diterbitkan Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah Tahun 2007 dikemukakan sejumlah karakteristik dari tes diagnostik 

yaitu: 

a. dirancang untuk mendeteksi kesulitan belajar siswa, karena itu format dan 

respons yang dijaring harus didesain memiliki fungsi diagnostik, 

b. dikembangkan berdasar analisis terhadap sumber-sumber kesalahan atau 

kesulitan yang mungkin menjadi penyebab munculnya masalah (penyakit) 

siswa, 

c. menggunakan soal-soal bentuk supply response (bentuk uraian atau jawaban 

singkat), sehingga mampu mengungkap informasi secara lengkap. Bila ada 

alasan tertentu sehingga menggunakan bentuk selected response (misalnya 

bentuk pilihan ganda), harus disertakan penjelasan mengapa memiliih 
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jawaban tertentu sehingga dapat meminimalisir jawaban tebakan, dan dapat 

dapat ditentukan tipe kesalahan atau masalahnya, dan 

d. disertai rancangan tindak lanjut (pengobatan) sesuai dengan kesulitan 

(penyakit) yang teridentifikasi. 

Tes diagnostik memiliki dua fungsi utama, yaitu: 

a. Mengidentifikasi masalah atau kesulitan yang dialami siswa, 

b. Merencanakan tindak lanjut berupa upaya-upaya pemecahan sesuai masalah 

atau kesulitan yang telah teridentifikkasi. 

Kurikulum yang ada sekarang didasarkan pada penguasaan kompetensi, 

oleh karena itu dalam merencanakan tes diagnostik sebaiknya dilakukan untuk 

memeriksa kompetensi yang bermasalah dimana siswa mengalami kesulitan 

dalam belajar sehingga belum mencapai ketuntasan (KKM), kemudian 

menentukan kemungkinan sumber masalahnya. Secara garis besar langkah-

langkah dalam mengembangkan tes diagnostik (Depdiknas, 2007: 5) adalah: 

a. Mengidentifikasi kompetensi dasar yang belum tercapai ketuntasannya, 

b. Menentukan kemungkinan sumber masalah, 

c. Menentukan bentuk dan jumlah soal yang sesuai, 

d. Menyusun kisi-kisi soal, 

e. Mereviu soal, 

f. Menyusun kriteria penilaian. 

Telah dijelaskan bagaimana merencanakan dan melaksanakan tes 

diagnostik. Kegiatan berikutnya adalah bagaimana menganalisis hasil tes 

diagnostik. Kegiatan analisis ini meliputi pengolahan berupa pemeriksaan, 



 

53 

penskoran dan penafsiran hasil tes secara cermat dan akurat sehingga dapat 

digunakan untuk memberikan tindak lanjut. 

Penskoran tes diagnostik pada prinsipnya tidak berbeda dengan penskoran 

pada tes-tes lain, tetapi membutuhkan penelusuran dan interpretasi respon yang 

lebih cermat untuk menemukan fungsi diagnostiknya. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan ketika melakukan penskoran dan penafsiran hasil tes diagnotik. 

a. Memberikan skor tertinggi jika jawaban siswa lengkap dan skor terendah jika 

jawaban siswa paling minim, kegiatan penskoran juga harus mampu merekam 

jenis kesalahan (type error) yang ada dalam respon siswa. Siswa dengan skor 

sama, misalnya sama-sama 0 (berarti responnya salah) belum tentu memiliki 

type error yang sama juga, karena itu mengidentifikasi penyebab terjadinya 

kesalahan jauh lebih bermakna dibandingkan dengan menentukan berapa 

jumlah kesalahannyan atau berapa skor total yang dicapainya. Hasil 

identifikasi type error menjadi dasar interpretasi yang akurat. 

b. Untuk memudahkan identifikasi dan anlisis terhadap berbagai type error yang 

terjadi, setiap type error  dapat diberi kode yang ditentukan guru, misalnya: 

A = terjadi miskonsepsi 

B = kesalahan mengubah satuan 

C = kesalahan menggunakan formula 

D = kesalahan perhitungan, dan seterusnya 

c. Bila tes diagnostik terhadap suatu indikator dibangun oleh sejumlah butir soal 

perlu ditentukan batas pencapaian untuk menentukan bahwa seorang siswa itu 

dinyatakan “sakit” (bermasalah). Juga perlu ditentukan batas toleransi untuk 
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jumlah dan jenis type error yang boleh terjadi. Batas pencapaian nillai ini 

dapat ditentukan sendiri oleh guru berdasar pengalamannya atau berdiskusi 

dengan teman sejawat. Batas pencapaian bisa dilakukan berdasarkan 

pencapaian KKM misalnya 75, namun karena tes diagnostik dimaksudkan 

sebagai dasar untuk memberikan bantuan, maka lebih aman jika 

menggunakan batas pencapaian tinggi, misalnya 80%. 

d. Penskoran terdap butir soal pemecahan masalah (problem solving) hendaknya 

mampu merekam setiap kemampuan yang dibutuhkan untuk memecahkan 

masalah tersebut, meliputi: 

1) kemampuan menerjemahkan masalah ke dalam bahasa sains (linguistic 

knowledge); 

2) kemampuan mengidentifikasi skema penyelesaian masalah (schematic 

knowledge); 

3) kemampuan mengidenifikasi tahapan-tahapan penyelesaian masalah 

(strategy knowledge); 

4) kemampuan melakukan tahapan-tahapan penyelesaian masalah 

(algorithmic knowledge); 

5) masing-masing komponen kemapuan di atas mendapat skor sesuai 

kompleksitas cakupannya dan dapat berbeda antara soal satu dengan 

yang lainnya. 

e. Tes diagnostik menggunakan acuan krteria (criterion-referenced), karena 

hasil tes diagnostik yang dicapai oleh siswa tidak digunakan untuk 

membandingkan siswa tersebut dengan kelompoknya melainkan terhadap 
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kriteria tertentu sehingga ia dapat diklasifikasikan “sakit dan membutuhkan 

terapi” atau “sehat” sehingga dapat mengikuti kegiatan pembelajaran 

berikutnya. 

Kegiatan guru menindaklanjuti hasil tes diagnostik siswa jika dianalogikan 

dengan kegiatan pengobatan oleh dokter kepada pasiennya setelah dilakukan 

serangkaian diagnosis. Tindak lanjut tersebut berupa perlakuan-perlakuan yang 

sesuai dengan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi siswa. Ibarat pemberian 

obat, dosisnya tidak boleh terlalu rendah atau terlalu tinggi, apalagi sampai salah 

memberikan obat. Karena hal yang demikian justru akan memperberat atau 

menimbulkan masalah baru bagi siswa. 

Kesembuhan pasien di rumah sakit tidak hanya ditentukan oleh jenis dan 

dosis obat yang diberikan oleh dokter, lingkungan rumah sakit, perhatian keluarga 

dan lain-lain. Demikian juga kegiatan tindak lanjut untuk menyelesaikan 

permasalahan siswa, tidak hanya tertuju kepada siswa itu sendiri, melainkan juga 

kepada semua pihak yang menimbulkan permasalahan siswa, misalnya 

profesionalitas guru, lingkungan sekolah, masyarakat, dan keluarga. Bahkan 

menyelesaikan permasalahan belajar siswa terkadang bisa menjadi lebih rumit 

dibandingkan mengobati suatu penyakit, karena keunikan dan kompleksitas 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Di bawah ini diuraikan beberapa hal yang perlu diperhatikan agar dapat 

menindaklanjut hasil tes diagnostik dengan baik (Depdiknas 2007: 14-15). 

a. Kegiatan tindak lanjut dilakukan betul-betul berdasarkan hasil analisis tes 

diagnostik secara cermat. Tindak lanjut tidak selalu berupa kegiatan remedial 
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di kelas, tetapi juga dapat berupa tugas rumah, observasi lingkungan, kegiatan 

tutor sebaya, dan lain-lain sesuai masalah atau kesulitan yang dihadapi siswa. 

Kegiatan tindak lanjut juga tidak selalu dilakukan secara individu, tetapi 

dapat juga dilakukan secara kelompok bergantung kepada karakteristik 

masalah yang dihadapi siswa. 

b. Mengatasi permasalahan yang disebabkan oleh miskonsepsi membutuhkan 

kesabaran, keuletan dan kecerdasan guru. Penelitian Berg (1991) 

menunjukkan bahwa miskonsepsi sulit bila hanya diatasi melalui informasi 

atau penjelasan, oleh karena itu perlu dirancang aktivitas atau pengamatan 

secara langsung untuk memperbaikinya. 

c. Kegiatan tindak lanjut diberikan secara bertahap dan berkelanjutan. Tes 

diagnostik pada hakikatnya merupakan bagian dari ulangan harian, maka 

pelaksanaanya juga diatur sehingga tidak tumpang tindih (overlapping) dan 

tidak memberatkan siswa maupun guru. 

d. Perlu dirancang program sekolah yang mendukung dan memberikan 

kemudahan bagu guru untuk mengadministrasi, melaporkan, dan 

menindaklanjuti hasil tes diagnostik, misalnya penyediaan sarana dan tenaga 

teknis, pemberian insentif atau penghargaan, dan program-program lain yang 

mendukung profesionalitas guru, misalnya lokakarya, workshop, dan 

penelitian yang mengangkat hasil-hasil tes diagnostik. Selain untuk evaluasi 

di sekolah, bila memungkinkan hasil analisis tes diagnostik juga dikirimkan 

atau dilaporkan kepada orangtua siswa, sehingga secara bersama-sama dapat 

membantu siswa dalam memecahkan masalahnya. 
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Tes diagnostik merupakan tes dalam upaya mengidentifikasi belajar yang 

dialami siswa. Untuk dapat mengetahui kesulitan belajar yang dialami siswa 

dengan cepat dan tepat, tes diagnostik harus direncanakan, dilaksanakan, 

dianalisis secara cermah sehingga berfungsi diagnostik. Hasil analisis digunakan 

untuk memberikan tindak lanjut berupa pemberian bantuan dalam mengatasi 

kesulitan yang dialami siswa. 

B. Kajian Penelitian yang Relevan 

1. Dalam penelitian Natcha Prakitipong & Satoshi Nakamura (2006) di Thailand 

tentang Analysis of mathematics performance of grade five student in 

Thailand using newman procedure. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengungkap permasalahan terstruktur atau esai sebagian besar kesalahan 

siswa terjadi pada level pemahaman (comprehension) dan pada soal 

berbentuk pilihan ganda kesalahan siswa paling banyak dilakukan pada level 

transformasi. 

2. Dalam penelitian Seifi, Haghverdi dan Azizmohamadi tahun 2012 di Iran 

dengan judul Recognition of Students’ Difficulties in Solving Mathematical 

Word Problems from the Viewpoint of Teachers. Penelitian ini yang dicoba 

untuk mendeteksi berbagai kesulitan siswa dalam memecahkan masalah kata 

matematika dari perspektif-perspektif guru mereka. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa berbagai kesulitan siswa kebanyakan berasal dari 

kesalahan-kesalahan di dalam penyajian dan pemahaman masalah kata, 

membuat suatu rencana,  dan menggambarkan kosa kata yang terkait. 
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3. Dalam penelitian Idris tahun 2009 di Indonesia dengan judul Mengatasi 

Kesulitan Belajar dengan Pendekatan Psikologi Kognitif. Profesi mengajar 

tidaklah selalu mudah, seperti kebutuhan masing-masing pengetahuan dan 

keterampilan. Tanggung jawab guru tidak hanya untuk mentransfer ilmu 

pengetahuan siswa mereka, tetapi yang paling penting adalah untuk 

membantu mereka memecahkan kesulitan belajar. Siswa datang ke sekolah 

membawa masalah yang berbeda karena mereka berasal dari berbagai latar 

belakang yang berbeda. Beberapa datang ke sekolah dengan masalah-masalah 

pribadi mereka, dan beberapa dengan masalah keluarga. Oleh karena itu, guru 

harus menjadi dekat dengan para siswa mereka agar tahu kesulitan 

pembelajaran individual mereka dan membantu mereka cara belajar secara 

efektif. 

4. Penelitian Aryadi Wijaya, van den Heuvel-Panhuizen, Doorman dan Robitzch 

tahun 2014 tentang Difficulties in Solving Context-based PISA Mathematics 

Tasks: An Analysis of Students’ Errors di Indonesia pada siswa kelas IX dan 

X. Dalam  penelitian ini ditemukan bahwa kesalahan pemahaman dan 

transformasi paling dominan dilakukan siswa. Siswa lebih sedikit membuat 

kesalahan dalam pengolahan matematika dan  penafsiran solusi matematika 

dalam situasi dunia nyata. Ini berarti bahwa sebagian besar siswa dalam 

sampel penelitian mengalami kesulitan dalam tahap awal pemecahan tugas 

matematika berbasis konteks yaitu memahami masalah dunia nyata dan 

mengubahnya menjadi sebuah masalah matematika. 
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5. Blanco & Garrote (2007) melakukan penelitian tentang Difficulties in 

Learning Inequalities in Student of First Year of Pre-University Education in 

Spain dengan tujuan menganalisis kesalahan dan kesulitan siswa dalam 

mempelajari topik pertidaksamaan agar proses pembelajaran pada topik 

tersebut dapat ditingkatkan. Penelitian ini difokuskan pada keterampilan 

aljabar siswa. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua macam 

kesulitan yang berkenaan dengan pertidaksamaan, yaitu kesulitan aritmatika 

dan ketiadaan pemaknaan. Kesulitan aritmatika dapat dilihat pada kesalahan 

yang dibuat siswa pada prosedur, sedangkan kesulitan yang termasuk 

ketiadaan pemaknaan terjadi akibat siswa gagal memahami konsep dan proses 

aljabar. Letak kesulitan ada pada (1) konsep aljabar, (2) generalisasi 

aritmatika, (3) mengaitkan hubungan-hubungan, dan (4)  struktur aljabar.  

6. Penelitian Rumasoreng dan Sugiman tahun 2014 tentang Analisis Kesulitan 

Matematika Siswa SMA/MA dalam Menyelesaikan Soal Setara UN di 

Kabupaten Maluku Tengah. Dalam penelitian tersebut diperoleh jenis 

kesulitan yang paling dominan dialami siswa SMA/MA dalam 

menyelesaikan soal Ujian Nasional di Kabupaten Maluku Tengah ditinjau 

dari objek kajian kesulitan menggunakan fakta, kesulitan dalam 

keterampilan, kesulitan memahami  konsep dan kesulitan dalam menerapkan 

prinsip berturut-turut adalah: Pertama, (1) kesulitan  menerapkan prinsip, (2) 

kesulitan menggunakan fakta, (3) kesulitan  dalam keterampilan, dan (4) 

kesulitan memahami  konsep. Kedua, jika ditinjau menurut strata sekolah, 

kesulitan yang dialami oleh siswa pada  umumnya  linier  menurut  strata.  
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Sekolah pada  strata rendah tingkat kesulitannya adalah yang tertinggi, 

sekolah pada strata sedang tingkat kesulitannya adalah sedang, sedangkan 

sekolah pada strata tinggi tingkat kesulitannya adalah yang  terendah.  

7. Penelitian Nava Kivkovich tahun 2015 tentang Alat untuk Memecahkan 

Masalah Geometri menggunakan Media Wacana Matematika. Penetilitian ini 

membahas strategi pengajaran dalam geometri untuk menyelesaikan masalah 

geometri. Penelitian ini didasarkan kombinasi pengajaran yang berfokus pada 

mediasi signifikan antara kelompok materi dan peserta didik secara 

heterogen. Inovasinya adalah dalam memberikan respon holistic terhadap 

kebutuhan guru mata pelajaran geometri. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh Ciltas & Tatar (2011) yang berjudul 

Diagnosing learning difficulties related to the equation and inequality that 

contain terms with absolute value. Mereka melakukan penelitian pada siswa 

yang sedang mempersiapkan diri untuk masuk ke universitas. Berdasarkan 

penelitian yang mereka lakukan ditemukan bahwa sebagian besar dari 

responden yang berpartisipasi menerapkan solusi dengan metode yang salah. 

Mereka menerapkan metode solusi yang praktis untuk mencapai solusi dalam 

waktu singkat. Selain itu mereka juga telah mengamati bahwa responden 

mengalami kesulitan dalam memecahkan ketimpangan yang mengandung 

istilah dengan nilai mutlak, dan dalam mnerapkan empat operasi dasar 

matematika. Selain itu ditemukan juga bahwa mereka keliru menunjukkan 

solusi atau mereka tidak menunjukkan himpunan penyelesaian; tidak 

memeriksa apakah ditemukan atau tidak ditemukan solusi karena mereka 
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tidak melakukan analisis interval, dan mereka mengalami kesulitan dalam 

menafsirkan interval yang ditemukan dalam pertidaksamaan. Hal itu 

terdeteksi dengan uji pengetahuan dan wawancara. 

9. Penelitian Prasetyo dan Rudhito tahun 2016 tentang Analisis Kemampuan dan 

Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Geometri Model TIMSS. Hasil 

penelitian menujukkan kategori kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal 

untuk topic bentuk geometri, kesebangunan, garis sejajar dan ukuran geometri 

tergolong rendah, topik ukuran sudut dan transformasi geometri tergolong 

sedang dan topik sistem koordinat tergolong tinggi. Kategori kemampuan 

siswa dalam menyelesaikan soal pada ranah pengetahuan tergolong sedang 

dan pada ranah penerapan dan penalaran tergolong rendah. Kesulitan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soalsoal tersebut antara lain lupa harus 

menggunakan rumusnya, kurang cermat dalam membaca soal, dan kurang 

memahami maksud dari soalnya. Sedangkan dari segi materi, siswa kurang 

memahami titik koordinat, besar sudut, kesebangunan, dan transformasi. 

Materi transformasi tidak diajarkan lagi di SMP tetapi sudah pernah diajarkan 

di SD, sedangkan materi keliling dan luas masih ada beberapa yang terbalik 

konsepnya. 

C. Kerangka Pikir 

Matematika merupakan pengetahuan dasar yang diperlukan peserta 

didik untuk menunjang keberhasilan belajarnya demimenempuh pendidikan 

yang lebih tinggi dan matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang sulit 

oleh sebagian siswa, bahkan ada yang menganggap matemtika sebagai 
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pelajaran yang menakutkan. Ditinjau dari keragaman materi pelajaran 

matematika, bahwa satu bahasan berkaitan dengan satu atau lebih bahasan 

yang lain, maka kesulitan siswa pada suatu bahasan akan berdampak 

kesulitan satu atau lebih bahasan yang lain. 

Penguasaan materi yang dipelajari merupakan tujuan dalam proses 

pembelajaran. Namun tujuan ini tidak selalu dapat dicapai sepenuhnya dalam 

proses belajar mengajar di dalam kelas. Pada mata pelajaran matematika 

khususnya, siswa banyak sekali mengalami kesulitan. Banyak siswa yang 

tidak mencapai standar ketuntasan minimum yang telah ditentukan. 

Matematika untuk Sekolah Menengah Pertama meliputi kompetensi 

aritmetika, aljabar, statistika dan peluang, dan geometri. 

Banyaknya siswa yang tidak mencapai ketuntasan minimum ini 

menunjukkan bahwa kesulitan belajar siswa perlu ditelusuri. Untuk 

mengetahui kesulitan siswa tersebut dilakukan tes diagnostik yang bertujuan 

untuk mengtahui jenis kesulitan yang dialami oleh siswa tersebut. Tidak 

setiap siswa yang mengalami kesalahan dalam mengerjakan tes diagnostik 

masuk ke dalam kategori mengalami kesulitan belajar matematika. Siswa  

yang mengalami kesulitan belajar adalah siswa yang tidak mencapai kriteria 

ketuntasan minimum. Siswa ini yang kemudian dianalis jenis kesulitan 

belajar matematikanya. 

Untuk memperoleh jenis kesulitan yang dialami siswa, terlebih dahulu 

diidentifikasi melalui tes diagnostik. Kesulitan siswa dalam mengerjakan tes 

diagnotik ini perlu diketahui pada bagian manakah yang membuat siswa 



 

63 

mengalami kesulitan dalam mengerjakannya. Kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal geometri juga perlu untuk memperoleh konfirmasi 

mengenai jenis kesulitan belajar matematika siswa tersebut, maka dilakukan 

wawancara. 

Pengelompokkan jenis kesulitan sisa pada penelitian ini berdasarkan 

dimensi pengetahuan, yaitu faktual, konseptual dan prosedural. Kesulitan 

siswa dalam mengerjakan tes diagnotik ini perlu diketahui, khususnya dalam 

mengerjakan soal geometri karena geometri merupakan salah satu kompetensi 

yang dianggap sulit oleh siswa. Apabila penyebab kesulitan siswa telah 

diketahui, maka penyebab tersebut perlu diperbaiki agar terdapat perubahan 

dari kesulitan menjadi bukan kesulitan. Perbaikan perlu dilakukan guru 

sebagai suatu tindakan guna untuk mengatasi siswa-siswa SMP Negeri di 

Kabupaten Ciamis yang mengalami kesulitan belajar dalam mengerjakan soal 

geometri. 
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Gambar I. Kerangka Pikir 

D. Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan kajian teori di atas dikemukakan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apa sajakah jenis kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal 

geometri SMP Negeri di Kabupaten Ciamis? 

2. Apa sajakah faktor yang menyebabkan siswa SMP Negeri di Kabupaten 

Ciamis mengalami kesulitan kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 

geometri ? 
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