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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menggunakan konsep, prinsip, 

dan pemecahan masalah verbal pada materi SPLDV. Jenis penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari tiga siswa SMA kelas XI tahun pelajaran 2015/2016. 

Pengumpulan data dilakukan menggunakan tes tertulis dan wawancara. Dalam penelitian ini 

ditemukan bahwa ketiga subjek mengalami kesulitan dalam konsep, satu subjek mengalami 

kesulitan belajar prinsip, dan dua subjek mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan verbal. Analisis kesulitan juga memberikan hasil bahwa terdapat subjek yang 

melakukan lebih dari satu tipe kesulitan dalam penyelesaian soal SPLDV. Kesulitan-kesulitan 

tersebut menunjukkan bahwa subjek masih harus diberikan penguatan konsep, prinsip dan 

pemecahan masalah verbal secara bertahap dan berulang dengan penjelasan, petunjuk, untuk 

meminimalisasi bahkan memperbaiki kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal SPLDV. 

  

 

Kata Kunci: Kesulitan belajar matematika, SPLDV. 

 

PENDAHULUAN 

Mata pelajaran matematika merupakan mata pelajaran yang masih menjadi sorotan 

penting karena banyak siswa pada umumnya mengalami kesulitan dalam memecahkan 

masalah-masalah matematika, seperti untuk memahami soal, memilih strategi atau 

pendekatan pemecahan masalah, menafsirkan solusi, dan menyelesaikan model. Hudoyo 

(1998), menyatakan belajar matematika merupakan proses membangun atau 

mengkontruksikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip dalam matematika. Ketika belajar 

matematika, siswa diharuskan untuk mengindentifikasi objek-objek tersebut secara 

mendalam untuk memperoleh pemahaman yang utuh, akan tetapi pada pembelajaran di 

sekolah saat ini lebih mementingkan ketuntasan materi ajar dibandingkan dengan 

membangun pemahaman konsep-konsep dan prinsip- prinsip dalam matematika. 

Pemahaman konsep dalam setiap pembelajaran sangatlah penting, terutama dalam 

pembelajaran matematika mengingat bahwa belajar matematika merupakan belajar 

berpikir, dan membuktikan dengan logika, selain itu juga harus sistematis, terurut dan 
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teratur dari suatu materi ke materi yang lain, dari yang konkrit ke yang abstrak, atau dari 

yang mudah ke yang sukar. Pengetahuan  konseptual dan pengetahuan prosedural 

dibutuhkan untuk memahami konsep dalam matematika. Hubungan antara kesalahan dan 

kesulitan dapat diperhatikan pada kalimat “jika seorang siswa mengalami kesulitan maka 

ia akan membuat kesalahan” (Depdikbud: 1982).  

Proses pembelajaran yang terjadi di sekolah bagian dari usaha guru, Dari berbagai usaha 

yang telah dilakukan oleh guru, ternyata masih terjadi kesulitan belajar yang dihadapi oleh 

siswa. Cooney,at all (1975: 204). Prestasi belajar yang rendah merupakan salah satu bukti 

adanya kesulitan dalam belajar siswa, guru dalam hal ini adalah orang yang bertanggung 

jawab yang seharusnya dapat memahami kesulitan belajar anak didiknya dan kemudian 

memberikan bantuan pemecahannya. Kesulitan dalam belajar adalah suatu kondisi dimana 

anak didik tidak dapat belajar secara wajar, yang disebabkan adanya ancaman, hambatan, 

ataupun gangguan dalam belajar (Djamarah, 2011: 235).  

Kesulitan belajar merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning artinya 

belajar dan disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar 

seharusnya adalah ketidak mampuan belajar (Abdurrahman, 2003). Jenis–jenis kesulitan 

belajar dibagi menjadi 3 yaitu Learning disability, Under Achiever, dan Slow Leaner.Salah 

satu gejala yang menyebabkan learning disability adalah ketidakmampuan belajar 

matematika (Reber, 1998). Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia, 

sementara itu kesulitan belajar hitung yang akut disebut akalkulia. Ada 3 elemen pelajaran 

berhitung yang harus dikuasai oleh anak. Ketiga elemen tersebut adalah konsep, 

komputasi, dan pemecahan masalah. Kesulitan belajar berhitung merupakan jenis kesulitan 

belajar terbanyak disamping membaca. Padahal seperti halnya keterampilan membaca, 

keterampilan menghitung merupakan sarana yang sangat penting untuk menguasai bidang 

studi lainnya. 

Dalam mempelajari matematika, siswa mempunyai dasar kesulitan khusus. Sehubungan 

dengan hal itu, Soejono (1984: 4) mengemukakan penyebab – penyebab kesulitan belajar 

matematika. Kesulitan dalam menggunakan konsep misalnya siswa lupa nama singkatan 

atau nama teknik suatu objek, ketidakmampuan mengingat satu atau lebih syarat cukup 

dan sebagainya. Hal tersebut menyebabkan siswa kesulitan dalam menggunakan prinsip 

karena siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan 

prinsip sebagai butir pengetahuan baru. Penyebab lain kesulitan dalam menggunakan 

prinsip yaitu siswa tidak dapat menggunakan prinsip karena kejelasan tentang prinsip 

tersebut dan sebagainya. Sementara itu kesulitan dalam memecahkan soal berbentuk 

verbal penyebabnya adalah tidak mengerti apa yang dibaca akibat kurangnya pengetahuan 
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siswa tentang konsep atau beberapa istilah yang tidak diketahui, tidak mampu menetapkan 

variabel untuk menyusun persamaan, dan sebagainya.  

Kesulitan khusus Dalam mempelajari matematika siswa mempunyai dasar. sehubungan 

dengan hal itu Soejono (1984:4) mengemukakan sebagai berikut: Kesulitan dalam 

matematika ada 3 yaitu kesulitan dalam konsep, prinsip dan verbal. 1) Kesulitan dalam 

menggunakan konsep: a) Siswa lupa nama singkatan/ nama teknik suatu objek; b) 

Ketidakmampuan mengingat satu atau lebih syarat cukup dan sebagainya. 2) Kesulitan 

dalam mengunakan prinsip: a) Siswa tidak mempunyai konsep yang dapat digunakan 

untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan baru; b)  Siswa tidak dapat 

menggunakan prinsip karena kurang kejelasan tentang prinsip tersebut dan sebagainya. 3) 

Kesulitan memecahkan soal berbentuk verbal: a)Tidak mengerti apa yang dibaca, akibat 

kurangnya pengetahuan siswa tentang konsep atau beberapa istilah yang tidak diketahui; 

b) Tidak mampu menetapkan variabel untuk menyusun persamaan dan sebagainya. 

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Retno Dewi Tanjungsari, Edy Soedjoko, dan Mashuri yang berjudul “Diagnosis Kesulitan 

Belajar Matematika SMP pada Materi Persamaan Garis Lurus”. Penelitian mereka 

bertujuan untuk mengetahui jenis kesulitan siswa dalam memahami dan menggunakan 

konsep/prinsip dalam materi Persamaan Garis Lurus. Subjek dalam penelitian mereka 

adalah siswa kelas VIII-C SMP Negeri 2 Kertanegara Kabupaten Purbalingga tahun 

pelajaran 2011/2012. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

dokumentasi, tes, danwawancara. Hasilpenelitiandansimpulan yang diperoleh antara lain 

jenis kesulitan siswa dalam materi persamaan garis lurus adalah (1) kesulitan dalam 

kemampuan menerjemahkan (linguistic knowledge) ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

menafsirkan bahasa soal; (2) kesulitan dalam menggunakan prinsip termasuk didalamnya 

siswa tidak memahami variabel, kurangnya penguasaan dasar-dasar aljabar dan kurangnya 

kemampuan memahami (schematic knowledge) yang ditunjukkan dengan kesalahan dalam 

mengubah bentuk persamaan, kesalahan dalam komputasi aljabar, kesulitan dalam 

menerapkan prinsip gradient tegak lurus dan kesalahan dalam operasi bilangan; (3) 

kesulitan dalam menggunakan konsep termasuk di dalamnya ketidakmampuan untuk 

mengingat konsep, ketidakmampuan mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep dan 

kurangnya kemampuan memahami (schematic knowledge) yang ditunjukkan dengan 

kurang lengkap dalam menuliskan rumus; dan (4) kesulitan dalam kemampuan algoritma 

termasuk di dalamnya kurangnya kemampuan perencanaan (strategy knowledge) dan 

dalam kemampuan penyelesaian (algorithmic knowledge) ditunjukkan dengan tidak 
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mengerjakan soal, kurang langkah, belum selesai, kurangnya ketelitian siswa dalam 

mengerjakan. 

Berdasarkan latar belakang di atas akan dilakukan penelitian terkait kesulitan belajar 

siswa kelas XI SMA dalam mempelajari materi SPLDV . Tujuan dari penelitian ini adalah 

mendeskripsikan kesulitan–kesulitan siswa dalam mempelajari SPLDV. Penelitian ini juga 

dapat memberikan informasi serta pengalaman tentang permasalahan yang terjadi saat 

siswa mempelajari materi SPLDV.  

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk 

mengidentifikasi mendeskripsikan kesulitan–kesulitan siswa dalam mempelajari SPLDV. 

Subjek penelitian ini adalah 3 siswa kelas XI yang sebelumnya telah mempelajari materi 

SPLDV. Teknik pengambilan subjek adalah purposive sampling. Instrumen penelitian 

berupa soal SPLDV yang disesuaikan dengan karakteristik soal. Subjek juga diwawancari 

untuk menggali penjelasan subjek tentang jawaban-jawaban yang sudah ditulis di lembar 

aktivitas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Kisi – Kisi Soal 
Kompetensi 

Inti 
Kompetensi Dasar Indikator Utama Sub Indikator No. Soal 

 Memahami 

sistem 

persamaan 

linier dua 

variabel 

dalam 

pemecahan 

masalah. 

 Menyelesaikan 

sistem persamaan 

linier dua 

variabel.   

 Menjelaskan 

perbedaan persamaan 

linier dua variabel 

 (PLDV) dan sistem 

persamaan linier dua 

variabel  (SPLDV). 

 Memberi contoh 

sistem persamaan 

linier dua variabel 

 (SPLDV) dalam 

berbagai bentuk dan 

variabel. 

Siswa dapat :  

 Membedakan suatu 

PLDV dan SPLDV 

dengan cara 

memperhatikan dari 

beberapa persamaan 

yang diberikan. 

 

1 
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 Menentukan 

Himpunan 

penyelesaian  

Siswa dapat : 

 Menjelaskan cara 

menentukan himpunan 

penyelesaian dari soal 

SPLDV 

 Menyelesaikan 

permasalah pada soal 

dengan menggunakan 

metode yang ada pada 

SPLDV 

2 

 Soal cerita 

Siswa dapat : 

 Menentukan persamaan 

dari soal cerita 

 Menjelaskan cara 

menentukan himpunan 

penyelesaian dari soal 

cerita 

 Menyelesaikan 

permasalah pada soal 

dengan menggunakan 

metode yang ada pada 

SPLDV 

3 

 

Data yang diperoleh berupa jawaban dan hasil wawancara. Data tersebut kemudian 

dianalisis dengan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman ( dalam sugiyono, 

2010), yang terdiri dari proses data collection, data reduction, data display dan 

conclusion drawing/verification. Kemudian data akan dianalisis untuk dimana level 

pemahaman yang dimiliki masing-masing subjek.  

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Subjek pada penelitian ini adalah siswa SMA kelas XI dengan jumlah 3 siswa. 

Subjek ini diberi tes melalui 3 soal dari materi SPLDV. Berdasarkan data yang diperoleh 

dari hasil tes dan wawancara, berikut analisis level pemahaman siswa dalam kesulitan 

belajar SPLDV:  

Tabel 2. Analisis kesulitan subjek 

No. Subjek 
No. Soal 

1 2 3 

Subjek 1 K √ K,P,V 

Subjek 2 K K,P K,P,V 

Subjek 3 K √ √ 

Keterangan: 



 
 

6 
 

K : Kesulitan Konsep  

P : Kesulitan Prinsip  

V : Kesulitan Verbal  

√ : Jawaban Benar 

 

Deskripsi Kesulitan Konsep  

Berdasarkan Soal tes tertulis nomor 1 yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan pemahaman konsep tiga subjek. Soal no 1 dengan batasan masalah sebagai 

berikut, Tunjukkan mana yang merupakan contoh SPLDV dan mana contoh dari PLDV 

dan berikan alasannya ! a. ; b. ; c. ; 

d. ; e. . Subjek masih mengalami kesulitan konsep, terdapat 

dua konsep dasar yang sebenarnya harus dipahami yaitu konsep SPLDV, dan konsep 

PLDV. Kesulitan yang dialami subjek adalah subjek tidak bisa membedakan contoh 

dari SPLDV dan PLDV.  

 

  

Gambar 1. Kesalahan Konsep no. 1. Pada subjek 1 

Subjek 1 melakukan kesalahan dalam menunjukan jika persamaan pada soal nomer 

1(c) adalah bagian dari SPLDV. Sedangkan pada 1(d) subjek menunjukkan jika persamaan 

tersebut adalah bentuk dari PLDV. Hasil tes tertulis tersebut juga didukung dengan hasil 

wawancara deangan subjek1 tentang alasan subjek, berikut cuplikan dari wawancara 

dengan subjek1: 

Cuplikan wawancara  

P :  ”Kenapa yang (c) kamu bilang bagian dari SPLDV? “ 

S1 :  “Karena emh… itu memiliki dua variabel yang berpangkat satu, karena di Sistem persamaan 

linier dua variabel itu terdapat dua variabel, apa? Dengan mempunyai dua pangkat yang sama-

sama dengan pangkatnya satu“ 

P :  ”Kemudian, Emh… untuk alasan pada alasan SPLDV sendiri itu apa? “ 

S1 : “Alasan saya sendiri jika SPLDV itu persamaan 2 variabel yang mempunyai pangkat masing-

masing yang tertinggi itu sama dengan 1“ 

P :  ”Kemudian untuk contoh dari PLDV?“ 

S1 :  “Contoh dari PLDV, menurut saya (b) sama (d)“ 

P : ”Kenapa? “ 
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S1 :  “Karena menurut saya variabel disitu… apa ya? Saya kurang tau yang PLDV karena saya 

kurang memahami jadi saya Cuma memilih yang PLDV itu yang (b) dan yang (d)“ 

P : ”Jadi menurut kamu dari Soal tersebut yang termasuk SPLDV adalah yang (a), (c) dan (e)“ 

S1 :   “iya“ 

 

 

       Gambar 2. Kesalahan Konsep No. 1 pada Subjek 2 

Pada subjek 2 sudah mampu menunjukan contoh dari SPLDV dengan benar, akan tetapi 

subjek tidak mampu memberikan alasan yang dengan hanya menjawab tidak tahu. 

Cuplikan wawancara  

P : “Kemudian untuk soal nomor 1, kamu mengalami kesulitan yang bagaimana pada soal nomor 1?  

“ 

S2 : ”Bingung nentuin PLDVnya “ 

P :   “Kalau SPLDVnya gak? “ 

S2 :  ” gak“ 

P :  “Terus contoh dari 5 persamaan yang menurut kamu  dari SPLDV?“ 

S2 : ”Yang (a), (b) dan (e)  “ 

P :  “Kenapa kamu bilang itu adalah bentuk dari SPLDV? “ 

S2 : ”Tidak tau alasannya “ 

P :  “Owh.., kalau bentuk dari PLDV? “ 

S2 : ”Yang (c) sama (d) “ 

P :  “ Itu apa alasannya?“ 

S2 : ” Waktu diterangin guru keingetnya yang itu“ 

P :   “Keingetnya yang itu?“ 

S2 :  ”Yang kayak gitu “ 

P :  “Jadi maksudnya yang bedanya SPLDV sama PLDV tahu gak?“ 

S2 : ”E… Lupa “ 

 

 

Gambar 3. Kesalahan Konsep No. 1 pada Subjek 3 

Subjek 3 sudah mampu menunjukan contoh dari SPLDV dan PLDV dengan benar, 

namun subjek 3 masih mengalami kesulitan pada konsep. Kesulitan dalam konsep disini, 
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subjek 3 tidak mampu memberikan alasan yang tepat, terlihat pada hasil wawancara 

dengan subjek 3, sebagai berikut: 

Cuplikan wawancara  

 P :  “Kenapa kamu bisa mengatakan kalau 1 (a), (b) dan (e) itu adalah  SPLDV? “ 

S3 : ” Karena soal tersebut memiliki 2 persamaan dan 2 variabel“ 

P :  “Sedangkan PLDV, kenapa (c) dan (d)“ 

S3 : ”Karena soal tersebut memiliki 1 persamaan dan terdiri dari 2 variabel“ 

P :   “Jadi menurut kamu  SPLDV itu berarti memiliki  2 persamaan dan dua variabel, sedangkan 

PLDV berarti memiliki persamaan dan terdiri dari 2 variabel“ 

S3 :  ”Iya“ 

 

Subjek 3 hanya menjelaskan SPLDV adalah terdiri dari 2 variabel dan 2 persamaan 

tanpa menyebutkan derajat pangkatnya. 

Soal nomor 1 mewakili untuk melihat pemahaman dari konsep subjek. Diwakili dengan 

soal yang terdiri dari 5 pertanyaan untuk subjek mampu menunjukan contoh dari SPLDV 

dan PLDV. Didapat hasil analisis dari soal nomor 1, bahwa subjek 1 dan 2 mengalami 

kesulitan pada konsep dari materi SPLDV. Pada subjek 1 mengalami kekeliruan 

sedangkan pada subjek 2, subjek merasa lupa dengan materi SPLDV konsep yang pernah 

ditanamkan sudah tidak diingat lagi. Lain halnya dengan subjek 3 yang mampu 

menunjukan dengan benar dan mampu memberikan alasan dengan konsep yang sederhana. 

 Berdasarkan wawancara tersebut, kesulitan belajar konsep yang dialami oleh subjek 

adalah dalam hal memahami konsep yang terdapat dalam matematika pada membedakan 

dan memberikan alasan dari contoh SPLDV dan PLDV. Jika dilihat berdasarkan tes 

tertulis dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek, maka kesulitan belajar 

konsep yang dialami oleh subjek adalah subjek konsep yang pernah diajarkan guru tidak 

tertanam dengan baik, sehingga subjek tidak terlalu paham dan lupa dengan yang pernah 

diajarkan. 

 

Deskripsi Kesulitan Prinsip 

Kesulitan prinsip yang diwakili dengan soal nomor 2. Kesulitan prinsip yang dialami 

subjek adalah subjek sudah mengetahui bagaimana cara menentukan himpunan 

penyelesaian serta metode-metode apa saja yang ada pada SPLDV, Akan tetapi subjek 

kurang teliti dalam pengerjaannya. Pada nomor 2, peneliti menemukan 1 subjek yang 

mengalami kesulitan prinsip. Kesulitan prinsip yang dialami subjek adalah subjek salah 

dalam mengeliminasi serta keliru dalam menjumlahkan atau mengurangi. Batasan masalah 

pada soal nomor 2 yaitu:  menentukan himpunan penyelesaian dari   
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Gambar 4. Kesalahan Prinsip No. 2 pada Subjek 2 

Subjek 2 mengalami kesulitan prinsip pada soal nomor 2. Subjek sudah mengetahui 

tentang metode pada SPLDV, bahkan subjek juga paham jika persamaan tersebut 

merupakan SPLDV meskipun tidak tahu alasannya. Namun, subjek kurang teliti dalam 

penjumlahan atau pengurangan pada pekerjaannya, dapat dilihat subjek menggunakan 

operasi pengurangan tapi terjadi kesalahan pada saat mengurangi, seharusnya pada 

perkerjaan tersebut dilakukan operasi penjumlahan. Subjek mengeliminasi  dengan 

operasi pengurangan tanpa menyadari tanda jika “ (-2)-2= -4” tetapi pada pekerjaan subjek 

menuliskan jika operasinya telah benar untuk mengeliminasi  

Wawancara antara peneliti dengan siswa juga ditemukan siswa yang mengalami 

kesulitan belajar prinsip yang dikutip oleh cuplikan wawancara berikut: 

Cuplikan wawancara  

P :  “ Untuk soal nomor 2, menurut kamu ini SPLDV apa PLDV?“ 

S2 : ” SPLDV“ 

P :   “Kenapa SPLDV?“ 

S2 :  ” E….. tidak tau alasannya hehehe“ 

P :  “Tetap gak tau alasannya y! terus kesulitan apa yang kamu alami pada soal nomor 2?“ 

S2 : ” Em… Tidak ada“ 

P :  “Bisa mengerjakannya?“ 

S2 : ”Bisa“ 

P :  “Apa sih yang diperintahkan pada soal nonor 2?“ 

S2 : ”Carilah penyelesaian pada persamaan berikut, hehe…“ 

P :  “Kemudian untuk pengerjaannya sendiri metode apa saja yang kamu tahu pada SPLDV? “ 

S2 : ” Eliminasi, subtitusi dan campuran“ 

P :   “Kamu sendiri mengerjakannya dengan metode yang mana?“ 

S2 :  ”Eliminasi “ 

P :  “Cara pengerjaanmu gimana ya?“ 

S2 : ” Tidak tau“ 

P :  “kog tidak tau? Langkah pertama kamu menggunakan metode yang mana?“ 

S2 : ” Eliminasi“ 

P :  “Eliminasi, kemudian eliminasi lagi atau? “ 

S2 : ”Eliminasi lagi toh! “ 

P :  “Ini eliminasi  Apa…“ 

S2 : ”em… Bukan “ 
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P :   “Apa ayo…“ 

S2 :  ”E… dengan car, gak tau namanya “ 

P :  “owh… gak tau namanya “ 

S2 : ”Kemudian nilai , kamu mendapatkan nilai  nya sendiri berapa?“ 

P :  “  nya 1 “ 

S2 : ” Yakin dengan jawaban nomor 2?“ 

P :  “Belum yakin “ 

 

Berdasarkan cuplikan wawancara di atas, terlihat subjek mengalami kesulitan belajar 

prinsip saat melakukan operasi pengurangan angka yang terdapat pada pekerjaan subjek. 

Jika dilihat berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara, kesulitan belajar prinsip yang 

ditemukan adalah: subjek masih kurang teliti dan masih salah dalam melakukan operasi 

pengurangan. 

Deskripsi Kesulitan Pemecahan Masalah Verbal 

Subjek dikatakan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah verbal karena 

subjek tidak memahami maksud yang terdapat dalam soal. Dalam soal cerita pada soal 

nomor 3, subjek kesulitan dalam membuat model dari soal cerita tersebut. Batasan 

masalah pada pemecahan masalah verbal tertuang pada soal cerita berikut: Tujuh tahun 

yang lalu usia Ayah sama dengan enam kali usia Budi. Empat tahun yang akan datang dua 

kali usia ayah sama dengan lima kali usia Budi ditambah Sembilan tahun. Berapakah usia 

Ayah sekarang? Kesulitan dalam memecahkan masalah verbal yaitu subjek kesulitan 

karena belum paham maksud yang terdapat dalam soal, sehingga mereka belum 

memahami apa yang diketahui dan yang ditanyakan 
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Gambar 5. Kesulitan Memecahkan Permasalahan Verbal No. 3 Pada Subjek 1 

Peneliti menemukan kesulitan belajar subjek 1 dalam memecahkan permasalahan 

verbal bahkan saat mewawancarai subjek yang dikutip dalam cuplikan wawancara berikut: 

Cuplikan wawancara  

P :  “ Berarti lanjut ke soal nomor 3, soal nomor 3 berbentuk soal cerita, pada soal nomor 3 apakah 

kamu mengalami kesulitan pada pengerjaannya?“ 

S1 : ” emh… Iya sangat-sangat mengalami kesulitan“ 

P :  “Kenapa?“ 

S1 : ” Karena saya tidak terlalu mengerti pada (tujuh tahun yang lalu usia ayah sama dengan usia 

Budi, persamaan yang satu menurut saya   kemudian dari persamaan dari yang 1 dan 

yang kedua dari cara-cara saya tetap saja hasilnya tidak ketemu“ 

P :  “Persamaan dari soal cerita tersebut adalah bentuk dari ? “ 

S1 : ” Ini kan persamaan yang PLSPD ya “ 

P :  “SPLDV?“ 

S1 : ”Iya SPLDV “ 

P :  “Dengan metode apa kamu mengerjakan soal nomor 3?“ 

S1 : ”Saya menggunakan Eliminasi dengan hasil akhir usia ayah 42 tahun dan usia Budi 18 tahun“ 

P :  “Pada soal kamu mencari usia ayah terbih dahulu atau usia Budi dahulu?“ 

S1 : ”Saya mencari Usia Ayah terlebih dahulu “ 

P :  “Mengapa kamu bisa mencari usia Ayah terlebih dahulu?“ 

S1 : ”Karena gak tau kenapa saya kan tadi mengalikannya saya kan pake yang variabel  itukan 

variabel Ayah ketemunya Cuma 10“ 

P :  “Jadi umur ayah cuma 10? “ 

S1 : ”Bukan, 42 tahun “ 

P :  “Kenapa di situ cuma 10“ 

S1 : ” Gak itu saya Tulis usia ayah 42 tahun“ 

P :  “Dari mana angka 42 tahun?“ 

S1 : ”dari hasil saya cari tadi“ 

P :  “Yakin dengan jawan kamu?“ 

S1 : ”Yakin gak yakin, insyaallah yakin “ 

 

Subjek 1 mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal nomor 3 pada kutipan 

wawancara dapat dilihat bahwa sebenarnya subjek 1 belum paham dengan maksud soal 

tersebut. Subjek mengatakan bahwa terlebih dahulu mencari usia ayah sedangkan hasil 

akhir yang diminta pada soal adalah usia ayah, berarti harus terlebih dahulu mencari usia 

Budi. Lain halnya dengan pekerjaan dari subjek 2 dapat dilihat di bawah ini: 

 

          Gambar 6. Kesulitan Memecahkan Permasalahan Verbal No. 3 Pada Subjek 2 
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Kesulitan yang dialami pada subjek 2 terlihat dalam menentukan model matematika 

dari soal cerita tersebut. Pada kalimat pertama yang merupakan uraian dari model yang 

pertama subjek kesulitan menentukan model  yang tepat. Subjek 2 hanya menuliskan jika 

model yang di dapat pada soal tersebut adalah ” “, 

sehingga usia ayah didapat 40,2 tahun. Hasil dari pekerjaan subjek 2 menyatakan ada 

koma pada usia ayah dan Budi. 

Cuplikan wawancara  

P :  “Iya, kemudian untuk soal ini kan di bentuk dalam ke persamaan lagi dari soal cerita ke bentuk 

persamaan, persamaan yang kamu dapat seperti apa?“ 

S2 : ” “ 

 

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, subjek mengalami kesulitan dalam 

memahami kalimat yang ada di soal cerita yaitu untuk mengubah ke dalam bentuk model 

matematika. Jika dilihat dari tipe kesulitan belajar, maka siswa mengalami kesulitan 

memecahkan permasalahan verbal, sedangkan pada subjek 3 pada awal pengerjaan 

mengalami kesulitan tetapi pada akhirnya subjek 3 mampu menyelesaikan dengan benar. 

Dapat dilihat dari hasil pekerjaan subjek 3 di bawah ini: 

 

Gambar 7. Kesulitan Memecahkan Permasalahan Verbal No. 3 Pada Subjek 3 

Subjek 3 melakukan 6 kali percobaan dalam menyelesaikan soal nomor 3, hingga 

akhirnya yakin dengan jawaban dari pekerjaannya dapat dilihat dari cuplikan wawancawa 

dengan subjek 3 berikut ini: 

Cuplikan wawancara  

P : ” Berarti bisa ya untuk soal nomor 2 ya, Lanjut untuk soal nomor 3, soal nomor 3 ini kan bentuknya 

dalam soal cerita apakah kamu mengalami kesulitan dalam mengerjakannya?“ 

S3 :  “E… pada awalnya punya kesulitan“ 

P : ” Kesulitannya bagaimana?“ 

S3 :  “Menentukan persamaannya“ 

P : ”Kemudian bagaimana kamu bisa menemukan persamaannya?“ 

S3 :  ”Mencoba 6 kali “ 

P :  “Mencoba 6 kali baru akhirnya menemukan persamaannya? Pertama kali kamu menemukan 

persamaannya seperti apa“ 
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S3 : ”Iya, yang pertama… persamaan yang pertama itu  “ 

P :  “Kemudian kenapa kamu mengubah persamaan tersebut? Apa kamu tidak yakin dengan jawaban 

pertama kamu? “ 

S3 : ”Iya “ 

P :  “ Sedangkan untuk  jawaban yang kamu tuliskan disini apa kamu sudah yakin dengan jawabannya?“ 

S3 : ”Iya yakin “ 

P :  “Karena? “ 

S3 : ”Karena kalau di dalam soal biasanya umur itu gak bisa ada koma“ 

 

Hasil akhir dari pekerjaan subjek 3 pada soal nomor 3 sudah benar dan subjek 3 juga 

sudah yakin dengan jawabannya pada nomor 3 pada percobaannya yang ke 6 berikut 

lanjutan cuplikan wawancara dengan subjek 3: 

Cuplikan wawancara  
P :  “Bagaimana cara kamu menentukan persamaan pertama dan kedua dari soal cerita tersebut?“ 

S3 : ”Dari kalimat yang pertama adalah persamaan yang pertama sedangkan kalimat yang kedua adalah 

persamaan yang kedua“ 

P :  “Itu gimana caranya? Itukan (Tujuh tahun yang lalu usia ayah sama dengan enam kali usia Budi) itu 

jadi persamaanny ?“ 

S3 : ”  “ 

P :  “Berarti untuk kalimat yang ke 2 adalah persamaan yang ke 2, itu kamu tuliskan menjadi? “ 

S3 : ” “ 

P : “Bagaimana cara kamu bisa menuliskan persamaan yang ke2 itu? “ 

S3 : ” Karena dilihat dari persamaan yang pertama, seperti kata-katanya itu seperti sama, Cuma ini kan 

yang lalu, yang ini kan yang akan datang , diganti dengan tanda ( –dan tanda +) “ 

P : “Apa dari persamaan tadi bisa langsung di kerjakan? “ 

S3 : ”Tidak , harus diubah lagi“ 

P :  “Menjadi?“ 

S3 : ” “ 

P :  “Dari persamaan itu kamu mengerjakannya mengunakan metode apa?“ 

S3 : ” Campuran“ 

P :  “Kemudian nilai atau umur siapa dulu yang kamu cari terlebih dahulu?“ 

S3 : ”Nilai  nya dulu umur Budi“ 

P : “Berapa umur Budi?“ 

S3 : ”13 tahun “ 

P : “Kemudian dari umur Budi yang sudah di ketahui, kamu mencari umur Ayah dengan metode apa?“ 

S3 : ” Metode subtitusi“ 

P :  “Menggunakan persamaan yang mana? “ 

S3 : ”Persamaan yang ke 2 yaitu “ 

P :  “Kemudian didapatkan umur ayah berapa tahun?“ 

S3 : ”43 tahun “ 

P :  “Udah yakin dengan jawabannya?“ 

S3 : ”Yakin“ 

 

 

PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa 

kesulitan belajar matematika siswa dalam materi SPLDV adalah; pada kesulitan belajar 

yang pertama yaitu konsep, subjek masih mengalami kesulitan dalam menentukan bentuk 
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dari SPLDV dan memberikan alasan yang tepat. Pada jenis kesulitan prinsip yang tertuang 

pada soal nomor 2, kedua subjek mampu menyelesaikan dengan baik, namun 1 subjek 

masih keliru dalam mengerjakan soal tersebut karena kurang teliti dalam mengerjakan soal 

nomor 2. Pada soal nomor 3 yang berbentuk soal cerita adalah penyelesaian dalam 

kesulitan belajar matematika jenis verbal, subjek mengalami kesulitan sekalipun 1 subjek 

mampu menyelesaikan dengan baik dengan 6 kali percobaan. 

Selain kesulitan belajar matematika siswa dalam materi SPLDV yang perlu 

diketahui dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa pembelajaran yang siswa 

terima di sekolah seringkali berfokus pada soal penyelesaian dalam bentuk hitung-

hitungan. Sementara teori atau pengetahuan tentang definisi kurang ditekankan dalam 

penyampaian materi, sehingga siswa dalam penelitian ini masih mengalami kesulitan 

belajar matematika pada materi SPLDV. 
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