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Abstrak 

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

masalah verbal pada materi persamaan garis lurus. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subjek 

penelitian terdiri dari 29 siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Salatiga tahun pelajaran 2015/2016. Pengumpulan 

data dilakukan menggunakan tes tertulis, dan wawancara. Dalam penelitian ini ditemukan 49,76% subjek 

mengalami kesulitan belajar konsep, 26,83% subjek mengalami kesulitan belajar prinsip, dan 23,41% subjek 

mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan verbal. Siswa dikatakan kesulitan belajar konsep jika 

siswa tidak memahami konsep yang terdapat dalam persamaan garis lurus. Siswa mengalami kesulitan belajar 

prinsip ditunjukkan dengan siswa salah dalam melakukan operasi hitung bilangan serta siswa salah dalam 

memasukkan angka ke dalam rumus. Kesulitan dalam memecahkan permasalahan verbal ditunjukkan dengan 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami maksud dari permasalahan yang terdapat dalam soal cerita 

matematika.   

 
Kata Kunci: Kesulitan belajar matematika, gradien, persamaan garis lurus. 

 

A. PENDAHULUAN 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan disetiap jenjang 

sekolah, baik tingkat Sekolah Dasar, Menengah maupun Perguruan Tinggi. Secara umum, 

matematika memiliki 6 karakteristik (Sri Wardhani, 2010) yaitu: (1) memiliki objek kajian 

yang abstrak, (2) mengacu pada kesepakatan, (3) berpola pikir deduktif, (4) konsisten dalam 

sistemnya, (5) memiliki simbol yang kosong dari arti, (6) memperhatikan semesta 

pembicaraan. Karena karakteristik ini, matematika sampai saat ini masih menjadi momok 

yang menakutkan bagi siswa, yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar. 

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. Hasil survei dari TIMSS (Trend in International Mathematics and Science) 

menunjukan pada tahun 2011 Indonesia menempati posisi ke – 39 dari 63 negara dengan poin 

386. Hal ini menunjukkan bahwa rata – rata prestasi belajar Matematika siswa di Indonesia 

masih rendah, karena jauh berada di bawah rata – rata Internasional yang memiliki poin 500. 

Hasil ini menunjukkan bahwa siswa – siswa masih mengalami kesulitan dalam mempelajari 

matematika. 
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Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dimana anak didik tidak dapat belajar secara 

wajar, yang disebabkan adanya hambatan dalam belajar (Djamarah, 2011: 235). Kesulitan 

belajar matematika disebut juga diskalkulia (dyscalculia). Istilah diskalkulia memiliki 

konotasi medis yang memandang adanya keterkaitan dengan gangguan sistem syaraf pusat. 

Menurut Lerner (1981: 35), ada beberapa karakteristik anak berkesulitan belajar matematika, 

yaitu: adanya gangguan dalam hubungan keruangan, abnormalitas persepsi visual, asosiasi 

visual motor, perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, gangguan penghayatan 

tubuh, kesulitan dalam bahasa dan membaca, score performance IQ jauh lebih rendah dari 

pada skor verbal IQ. Kesulitan atau kendala belajar yang dialami siswa dapat disebabkan oleh 

faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa, 

misalnya kesehatan, bakat minat, motivasi, intelegensi dan sebagainya. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar diri siswa misalnya dari lingkungan 

sekolah, lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. 

Secara lebih khusus dalam belajar matematika yang baik menurut Rusfendi (2009 : 76) : 

“Agar anak didik memahami dan mengerti konsep matematika, seyogyanya diajarkan dengan 

urutan konsep murni selanjutnya dengan konsep terapan di samping itu harus disesuaikan 

dengan tingkat – tingkat proses anak didik atau peserta didik belajar. Menurut Reber (1998), 

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. 

Soejono (1984: 4) mengemukakan penyebab – penyebab kesulitan belajar matematika 

yaitu: (1) kesulitan belajar konsep, (2) kesulitan belajar prinsip, (3) kesulitan belajar 

pemecahan permasalahan verbal. 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 siswa tentang konsep 

atau beberapa istilah yang tidak diketahui, tidak mampu menetapkan variabel untuk 

menyusun persamaan, dan sebagainya. 
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Berdasarkan laporan hasil ujian nasional tahun pelajaran 2012/2013 Badan Standar 

Nasional Pendidikan (BSNP) kemampuan daya serap pelajaran matematika seluruh SMP di 

Jawa Tengah pada materi pokok persamaan garis lurus dengan persentase daya serap 59,08%, 

pada materi pokok garis dan sudut memiliki presentase daya serap sebesar 66,09%, 

sedangkan pada materi pokok fungsi memiliki presentase daya serap sebesar 64,13%. 

Perolehan tersebut mengindikasikan bahwa siswa memiliki daya serap terendah ketika 

menghadapi soal dengan materi pokok persamaan garis lurus. 

Materi persamaan garis lurus sampai saat ini masih menjadi materi yang sulit untuk 

dipelajari siswa. Retno Dewi Tanjungsari, dkk (2011). menemukan kesulitan siswa dalam 

mempelajari persamaan garis lurus yang berupa (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 

gradien tegak lurus dan kesalahan dalam operasi bilangan; (3) kesulitan dalam menggunakan 

konsep termasuk didalamnya 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 didalamnya kurangnya kemampuan 

perencanaan (strategy knowledge) dan dalam kemampuan penyelesaian (algorithmic 

knowledge) ditunjukkan dengan tidak mengerjakan soal, kurang langkah, belum selesai, 

kurangnya ketelitian siswa dalam mengerjakan. 

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan belajar konsep, prinsip, dan 

pemecahan masalah verbal siswa kelas VIII C SMP Negeri 5 Salatiga dalam mempelajari 

materi persamaan garis lurus. Kemudian, setelah mengetahui kesulitan belajar siswa, kita 

sebagai calon guru dapat mendeskripsikan kesulitan – kesulitan siswa dalam mempelajari 

persamaan garis lurus. Hasil penelitian dapat memberikan informasi serta pengalaman 

tentang permasalahan yang terjadi saat siswa mempelajari materi persamaan garis lurus. 

Untuk itu, guru dapat mencari tindakan alternatif dalam mengatasi kesulitan belajar siswa dan 

guru dapat meningkatkan pembelajaran matematika khususnya pada materi persamaan garis 

lurus. 
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B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan suatu 

penelitian yang diupayakan untuk mengamati permasalahan tentang materi persamaan garis 

lurus dan berorientasi pada kendala – kendala siswa saat mempelajari materi persamaan garis 

lurus. 

Subjek dalam penelitian ini adalah 29 siswa kelas VIII-C SMP N 5 Salatiga, tiga 

diantaranya diwawancarai. Ketiga siswa tersebut diambil, berdasarkan pada nilai terrendah 

instrumen tes tertulis.   

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri didukung dengan tes 

tertulis, dan wawancara. Tes tertulis terdiri dari 7 soal dirancang untuk dapat mendiagnosis 

kesalahan – kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan persoalan persamaan garis 

lurus. Berdasarkan hasil tes tersebut diidentifikasi kesulitan siswa berupa kesalahan-

kesalahan siswa dalam menjawab soal yang berkaitan dengan konsep dan prinsip tentang 

Persamaan Garis Lurus. Pedoman wawancara dirancang untuk mempermudah peneliti dalam 

menggali informasi hasil pekerjaan siswa pada tes persamaan garis lurus yang diberikan. 

Tujuh soal tes tertulis persamaan garis lurus terdiri dari beberapa indikator utama yaitu 

1) gradien, 2) persamaan garis, 3) soal cerita. Soal dengan indikator utama gradien dan 

persamaan garis digunakan untuk mengukur kesulitan siswa mengenai konsep dan prinsip, 

sedangkan soal cerita digunakan untuk mengukur kesulitan siswa dalam memecahkan 

permasalahan verbal. Berikut tabel 1 adalah kisi – kisi penulisan soal tes. 

 

 

Tabel 1. Kisi – Kisi Penulisan Soal 
Indikator 

Utama 
Sub Indikator Soal No. Soal 

Gradien 

Menentukan gradien garis yang 

melalui dua titik. 

Tentukan gradien garis yang melalui 

titik A(8, −1) dan titik B (2, − 13)! 
1 

Menentukan gradien dari grafik 

fungsi linear. 

Perhatikan gambar berikut! 

 
Tentukan gradien dari gambar di 

atas! 

2 

Persamaan 

garis lurus 

Menentukan persamaan garis 

lurus jika diketahui satu titik dan 

bergradien m. 

Tentukan persamaan garis yang 

melalui titik P(2,3) dan bergradien ½! 3 
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Menentukan persamaan garis 

yang sejajar dengan suatu 

persamaan linear dan melalui satu 

titik. 

Tentukan persamaan garis yang 

sejajar dengan garis 2x+5y – 1=0 dan 

sejajar dan melalui titik (2,3)! 
4 

Menentukan persamaan garis 

lurus jika diketahui dua titik. 

Tentukan persamaan garis yang 

melalui titik A(2,3) dan B(3,5)! 
5 

Soal cerita 

Menyelesaikan permasalahan 

nyata tentang persamaan garis 

lurus. 

Sebidang tanah dengan harga 

perolehan Rp50.000.000,00 

diperkirakan mengalami tingkat 

kenaikan konstan Rp200.000,00 per 

tahun dalam kurun waktu 5 tahun. 

Tentukan persamaan garis harga 

tanah tersebut dan harga tanah setelah 

5 tahun! 

6 

Di desa Madukoro, pertambahan 

penduduk tiap tahunnya selalu tetap. 

Pada tahun 2005 dan tahun 2011 

jumlah penduduk di kota itu berturut-

turut 600 orang dan 900 orang. 

Berapa jumlah penduduk di desa itu 

pada tahun 2015? 

7 

Siswa dikatakan kesulitan belajar konsep saat siswa telah memperoleh pengajaran suatu 

konsep, tetapi belum menguasainya mungkin karena lupa sebagian atau seluruhnya. Mungkin 

pula konsep yang dikuasainya kurang cermat. Siswa dikatakan menguasai prinsip apabila ia 

dapat mengidentifikasi konsep – konsep yang terkandung di dalam prinsip tersebut, 

menentukan hubungan antar konsep, dan menerapkan prinsip tersebut ke dalam situasi 

tertentu. Penyebab umum kesulitan belajar prinsip adalah (1) siswa tidak dapat mempunyai 

konsep yang dapat digunakan untuk mengembangkan prinsip sebagai butir pengetahuan yang 

perlu, (2) miskin dari konsep dasar secara potensial merupakan sebab kesulitan belajar 

prinsip yang diajarkan dengan metode kontekstual (contoh nyata), (3) siswa kurang jelas 

dengan prinsip yang telah diajarkan.  

Keberhasilan dalam memecahkan persoalan berbentuk verbal tergantung kemampuan 

pemahaman verbal, yaitu kemampuan memahami soal berbentuk cerita dan kemampuan 

mengubah soal verbal menjadi model matematika, biasanya dalam bentuk persamaan serta 

kesesuaian pengalaman siswa dengan situasi yang diceritakan dalam soal. Indikator kesulitan 

belajar ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Indikator Kesulitan Belajar 

Jenis – Jenis Kesulitan 

Belajar 
Indikator 

Kesulitan Belajar Konsep 1. Ketidakmampuan mengingat konsep. 

2. Ketidakmampuan mendeduksi informasi berguna dari suatu konsep. 

3. Kurangnya kemampuan memahami yang ditunjukkan dengan 

kurang lengkap dalam menuliskan rumus. 

Kesulitan Belajar Prinsip 1. Siswa tidak memahami variabel.  

2. Kurangnya penguasaan dasar – dasar aljabar. 

3. Kurangnya kemampuan siswa dalam mengubah ke dalam bentuk 

persamaan. 

4. Kesulitan dalam menerapkan prinsip gradien tegak lurus. 
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5. Kesalahan dalam operasi bilangan. 

Pemecahan Masalah Verbal 1. Kurangnya kemampuan dalam memahami soal berbentuk cerita. 

2. Ketidakmampuan mengubah soal verbal menjadi model 

matematika. 

 

Prosedur penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah peneliti datang ke sekolah yang 

akan diteliti. Setelah itu, peneliti memilih satu kelas yang akan dijadikan subjek penelitian. 

Kemudian, peneliti memberikan soal tes tertulis tentang materi persamaan garis lurus. 

Peneliti mengoreksi jawaban pekerjaan siswa terhadap tes yang diberikan dengan 

memberikan poin 0 jika jawabannya salah, dan memberikan poin 1 jika jawabannya benar. 

Tahap akhir dari pengambilan data yaitu peneliti memilih beberapa subjek untuk 

diwawancarai mengenai kesulitan belajar yang dipilih berdasarkan tiga siswa dengan hasil tes 

terrendah. Setelah itu, peneliti menganalisis hasil tes tertulis dan wawancara terhadap subjek 

lalu mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tes tertulis diperiksa dan dipilah – pilah menurut jawaban yang benar dan yang salah. 

Hasil penilaian terhadap kesulitan – kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal matematika 

terkait persamaan garis lurus ditunjukkan pada tabel 3. 

Tabel 3. Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan 

Soal Terkait Persamaan Garis Lurus 

No. Nama 

No. Soal 

Jml 
Gradien Persamaan Garis Lurus Soal Cerita 

1 2 3 4 5 6 7 

K P K P K P K P K P K P V K P V 

1 Subjek 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 11 

2 Subjek 2 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

3 Subjek 3 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

4 Subjek 4 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

5 Subjek 5 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

6 Subjek 6 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 

7 Subjek 7 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

8 Subjek 8 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 6 

9 Subjek 9 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

10 Subjek 10 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 8 

11 Subjek 11 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 8 

12 Subjek 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 

13 Subjek 13 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

14 Subjek 14 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 6 

15 Subjek 15 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 7 

16 Subjek 16 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 10 
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17 Subjek 17 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 

18 Subjek 18 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 

19 Subjek 19 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 5 

20 Subjek 20 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 

21 Subjek 21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 

22 Subjek 22 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 

23 Subjek 23 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 7 

24 Subjek 24 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 9 

25 Subjek 25 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 9 

26 Subjek 26 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 7 

27 Subjek 27 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 10 

28 Subjek 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 

29 Subjek 29 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 

Jumlah 16 9 17 20 0 12 20 1 0 6 27 2 26 22 5 22 205 

Keterangan: 

K : Kesulitan belajar Konsep 

P : Kesulitan belajar Prinsip 

V : Kesulitan belajar Pemecahan Masalah Verbal 

1 : Siswa mengalami Kesulitan belajar 

0 : Siswa tidak mengalami kesulitan belajar/jawaban benar. 

Nilai sempurna: 7, Nilai tertinggi: 5,5 (Subjek 28) 

 

Berdasarkan Tabel 3, diperoleh jumlah siswa yang mengalami kesulitan belajar dari 

beberapa indikator. Pada materi gradien yang diberikan pada soal nomor 1 dan 2, sebanyak 

16 siswa mengalami kesulitan belajar konsep dari gradien yang diketahui dua titik dan 9 

siswa mengalami kesulitan belajar prinsip. Sedangkan pada materi gradien pada grafik fungsi 

linear yang diketahui salah satu absis/ordinat, 17 siswa mengalami kesulitan belajar konsep, 

20 siswa mengalami kesulitan belajar prinsip. 

Pada materi persamaan garis lurus yang diberikan pada soal nomor 3 – 5, tidak ada yang 

mengalami kesulitan belajar konsep persamaan garis yang diketahui 1 titik dan bergradien m 

akan tetapi sebanyak 12 siswa mengalami kesulitan belajar prinsip. Pada indikator materi 

tentang persamaan garis yang sejajar dan melalui satu titik, terdapat 20 siswa yang 

mengalami kesulitan belajar konsep, dan 1 siswa mengalami kesulitan belajar prinsip. 

Sedangkan pada indikator materi persamaan garis yang melalui dua titik, terdapat 6 siswa 

yang mengalami kesulitan prinsip. 

Pada soal cerita tentang permasalahan harga tanah, ditemukan 27 siswa mengalami 

kesulitan belajar konsep, 2 siswa mengalami kesulitan belajar prinsip, dan 26 siswa 

mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan verbal. Sedangkan pada soal cerita 

tentang pertambahan penduduk, terdapat 22 siswa mengalami kesulitan belajar konsep, 5 
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siswa mengalami kesulitan belajar prinsip, dan 22 siswa mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah verbal. 

Setelah peneliti melakukan penskoran terhadap hasil tes tertulis siswa, peneliti 

mengelompokkan jawaban siswa yang ditampilkan pada tabel 4 berikut. 

Tabel 4. Presentase Jawaban Siswa Per Nomor Soal 

No. 

Soal 
Indikator 

Presentase Jawaban 

Benar Salah 

1. Menentukan gradien garis yang melalui dua titik. 41,38% 58,62% 

2. Menentukan gradien dari grafik fungsi linear. 24,14% 75,86% 

3. 
Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui satu titik dan 

bergradien m. 
58,62% 41,38% 

4. 
Menentukan persamaan garis yang sejajar dengan suatu persamaan 

linear dan melalui satu titik. 
27,59% 72,41% 

5. Menentukan persamaan garis lurus jika diketahui dua titik. 79,31% 20,69% 

6. Menyelesaikan permasalahan nyata tentang persamaan garis lurus. 50% 50% 

7. Menyelesaikan permasalahan nyata tentang persamaan garis lurus. 24,14% 75,86% 

 

Klasifikasi jawaban siswa ke dalam kesulitan belajar yang ditampilkan pada tabel 5. 

Tabel 5. Analisis Kesulitan Belajar Siswa 

No. Soal 
Tipe Kesulitan Belajar 

Total 
Konsep Prinsip Verbal 

1 16 9 0 25 

2 17 20 0 37 

3 0 12 0 12 

4 20 1 0 21 

5 0 6 0 6 

6 27 2 26 55 

7 22 5 22 49 

Jumlah 102 55 48 205 

Presentase 49,76% 26,83% 23,41%  

 

Deskripsi Kesulitan Konsep 

Berdasarkan tabel 4, didapatkan siswa yang mengalami kesulitan konsep sebanyak 

49,76%. Pada soal nomor satu, siswa diminta untuk menentukan gradien yang melalui dua 

titik. Jumlah siswa yang mengalami kesulitan konsep adalah sebanyak 16 siswa. Kesulitan 

konsep yang mereka hadapi adalah konsep gradien yang melalui dua titik. Ditemukan siswa 

yang menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik. Namun, setelah persamaan 

garisnya sudah diketahui, siswa tidak dapat menentukan gradien dari garis tersebut, dengan 

kata lain siswa tidak memahami rumus dari gradien garis yang melalui dua titik. 
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(a) Gradien garis yang melalui dua titik 

 

 
(b) Gradien garis dari grafik fungsi linear 

Gambar 1: Kesulitan Belajar Konsep 

   

Soal tes tertulis nomor dua digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang 

gradien dari suatu grafik linear. Dalam soal ini, dapat ditemukan 17 siswa yang mengalami 

kesulitan konsep. Pada soal nomor dua, terdapat dua konsep yang ditanamkan siswa yaitu 

konsep gradien grafik, dan konsep gradien garis yang melalui dua titik. Kesulitan yang 

dialami siswa adalah siswa tidak mengetahui rumus yang digunakan untuk menemukan 

gradien dari suatu grafik linear. 

Soal tes tertulis nomor tiga digunakan untuk mengukur kemampuan siswa tentang 

persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan memiliki suatu gradien. Dalam soal ini 

tidak terdapat siswa yang mengalami kesulitan konsep. Semua siswa mengetahui konsep 

untuk menentukan persamaan garis lurus yang diketahui satu titik dan memiliki suatu 

gradien. 

Pada soal nomor empat, siswa diminta untuk menentukan persamaan garis yang sejajar 

dan melalui satu titik yang telah ditentukan. Jumlah siswa yang mengalami kesulitan konsep 

pada soal ini sebanyak 20 siswa. Konsep yang digunakan untuk menjawab soal nomor empat 

merupakan konsep khusus, yang mana terdapat aturan – aturan tertentu yang digunakan untuk 

menentukan persamaan garis yang sejajar dan melalui satu titik. Kesulitan konsep yang 

ditemukan pada soal ini adalah siswa belum memahami konsep yang terdapat dalam soal ini. 

Siswa belum memahami cara untuk menemukan persamaan garis yang sejajar dan melalui 

satu titik. 

Kemudian, soal tes tertulis nomor lima siswa diminta untuk menentukan persamaan garis 

yang melalui dua titik. Konsep yang terdapat dalam soal ini adalah konsep persamaan garis 
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yang melalui dua titik. Peneliti tidak menemukan siswa yang mengalami kesulitan konsep 

pada soal nomor lima ini. 

Soal tes tertulis nomor enam merupakan soal cerita matematika. Dalam soal cerita ini, 

siswa diminta untuk menentukan persamaan garis dan harga tanah dari permasalahan yang 

dihadapi. Konsep yang terdapat dalam soal ini adalah konsep persamaan garis. Sebanyak 27 

siswa belum mengetahui konsep yang terdapat dalam permasalahan tersebut. Bahkan siswa 

belum mampu untuk menentukan persamaan garis yang terdapat dalam soal cerita. Untuk 

menentukan harga tanah, siswa menggunakan cara lain yang bukan merupakan konsep yang 

terdapat dalam persamaan garis lurus. 

Pada soal tes tertulis nomor tujuh, siswa diminta untuk menentukan persamaan garis 

yang melalui dua titik dan disajikan dalam suatu permasalahan nyata. Di dalam soal ini 

terdapat konsep tentang persamaan garis yang melalui dua titik. Sebanyak 22 siswa 

mengalami kesulitan konsep tentang persamaan garis yang terdapat dalam soal ini. Bahkan 

dalam mengerjaka soal ini, siswa menggunakan cara lain yang tidak terdapat dalam konsep 

persamaan garis lurus. 

Selain menggunakan tes tertulis, peneliti menggunakan wawancara terhadap tiga subjek 

yang dipilih berdasarkan hasil terrendah siswa. Peneliti menemukan kesulitan belajar konsep. 

Berdasarkan wawancara, kesulitan belajar konsep yang dialami oleh siswa adalah dalam hal 

memahami konsep yang terdapat dalam matematika pada umumnya dan persamaan garis 

lurus khususnya. Dalam wawancara tersebut, subjek kesulitan dalam menghafalkan rumus 

yang terdapat pada persamaan garis lurus. 

Jika dilihat berdasarkan tes tertulis dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada 

subjek, maka kesulitan belajar konsep yang dialami oleh siswa adalah siswa belum bisa 

memahami konsep yang diajarkan oleh guru. 

 

Deskripsi Kesulitan Prinsip 

Sementara itu, presentase siswa yang mengalami kesulitan prinsip sebesar 26,83%. 

Siswa yang mengalami kesulitan prinsip pada nomor satu sebanyak 9 siswa. Pada soal ini, 

kesulitan prinsip yang dialami siswa adalah siswa sudah mengetahui bagaimana cara 

menentukan gradien garis yang melalui dua titik. Namun, siswa kurang teliti dalam 

memasukkan angka ke dalam rumus yang telah didapatkan. 

Sedangkan pada nomor dua, peneliti menemukan 20 anak yang mengalami kesulitan 

prinsip. Kesulitan prinsip yang dialami siswa adalah siswa salah dalam memasukkan angka 



11 
 

ke dalam rumus. Adapula siswa yang sudah benar dalam memasukkan angka dan rumus, 

namun siswa tidak teliti dalam melakukan operasi bilangan.  

Kesulitan prinsip yang ditemukan pada soal nomor tiga adalah dalam hal operasi 

bilangan. Sebanyak 12 siswa mengalami kesulitan yang sama saat mengerjakan soal nomor 

tiga. Mereka sudah mengetahui konsep persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan 

memiliki suatu gradien, namun siswa masih salah dalam melakukan operasi bilangan. 

    

     Gambar 3. Kesalahan Prinsip No. 3              Gambar 4. Kesalahan Prinsip No. 4 

Adapun 1 siswa yang mengalami kesulitan prinsip pada soal nomor empat. Ia sudah 

mengetahui tentang konsep gradien garis yang sejajar. Namun, ia kurang teliti dalam 

menentukan gradien garis yang dimaksud dalam soal. Pada soal nomor lima, peneliti 

menemukan 6 siswa yang mengalami kesulitan prinsip. Kesulitan prinsip yang dilakukan 

siswa adalah siswa kurang teliti dalam melakukan operasi hitung bilangan bulat.  

Terdapat 2 siswa yang masih mengalami kesulitan prinsip pada soal nomor enam. 

Kesulitan yang mereka hadapi adalah siswa tidak dapat memasukkan angka yang terdapat 

pada soal ke dalam konsep persamaan garis. Dalam hal ini, siswa sebenarnya sudah dapat 

menentukan m, x, dan c. Namun, siswa kurang teliti dalam mensubstitusi m, x, dan c ke dalam 

bentuk persamaan garis. Sementara itu, pada soal nomor tujuh terdapat 5 siswa yang 

mengalami kesulitan prinsip. Mereka kurang teliti dalam melakukan operasi bilangan. 

Wawancara antara peneliti dengan siswa juga ditemukan siswa yang mengalami 

kesulitan belajar prinsip. Berdasarkan wawancara, terlihat subjek mengalami kesulitan belajar 

prinsip saat memasukkan angka yang terdapat ke dalam soal ke dalam rumus. Jika dilihat 

berdasarkan hasil tes tertulis dan wawancara, kesulitan belajar prinsip yang ditemukan 

adalah: (1) siswa masih kurang teliti dan masih salah dalam melakukan operasi bilangan, (2) 

siswa salah memasukkan angka ke dalam rumus yang sudah tersedia, (3) siswa belum bisa 

mengubah angka yang terdapat pada soal ke dalam bentuk persamaan. 

 



12 
 

Deskripsi Kesulitan Pemecahan Masalah Verbal 

Soal tes tertulis nomor satu sampai dengan nomor lima bukan merupakan soal tentang 

pemecahan masalah verbal sehingga peneliti tidak menemukan siswa yang mengalami 

kesulitan siswa dalam memecahkan permasalahan verbal. Presentase siswa yang mengalami 

kesulitan belajar dalam memecahkan permasalahan verbal adalah 23,41%. Pada soal nomor 

enam, peneliti menemukan 26 siswa yang mengalami kesulitan dalam memecahkan 

permasalahan verbal. Dalam soal ini, siswa dikatakan mengalami kesulitan dalam 

memecahkan masalah verbal karena siswa tidak memahami maksud yang terkandung dalam 

soal. Mereka tidak memahami bahwa dalam soal, siswa tidak hanya diminta untuk 

menentukan harga tanah saja, akan tetapi siswa juga diminta untuk menentukan persamaan 

garis yang terdapat dalam permasalahan tersebut. 

Terdapat pula 22 siswa mengalami kesulitan belajar dalam memecahkan permasalahan 

verbal pada soal nomor tujuh. Kesulitan yang mereka alami adalah mereka belum paham 

maksud yang terdapat dalam soal, sehingga mereka belum mengetahui apa yang harus 

mereka kerjakan. 

 

Gambar 5. Kesulitan memecahkan permasalahan verbal No. 7 

Peneliti menemukan kesulitan belajar siswa dalam memecahkan permasalahan verbal 

saat mewawancarai subjek ketiga. Berdasarkan wawancara, siswa mengalami kesulitan dalam 

memahami kalimat yang ada di soal dan tidak jelas dengan maksud dari soal. Jika dilihat dari 

tipe kesulitan belajar, maka siswa mengalami kesulitan memecahkan permasalahan verbal. 
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D. KESIMPULAN 

Kesimpulan 

Setelah melakukan penelitian dengan menggunakan tes tertulis dan wawancara, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa kesulitan siswa dalam belajar Persamaan Garis Lurus adalah 

kesulitan konsep, kesulitan prinsip, dan kesulitan memecahkan masalah verbal. Siswa 

mengalami kesulitan konsep ditunjukkan dengan: (1) Siswa lupa rumus tentang persamaan 

garis lurus, (2) Siswa tidak memahami rumus yang telah diajarkan oleh guru ditunjukkan 

dengan kurang lengkap dalam menuliskan rumus, (3) Siswa belum menguasai konsep – 

konsep persamaan garis lurus yang ditunjukkan dengan belum mampunya siswa dalam 

mengerjakan permasalahan nyata dengan menggunakan konsep – konsep persamaan garis 

lurus. 

Sedangkan siswa dikatakan mengalami kesulitan prinsip saat siswa melakukan kesalahan 

dalam melakukan operasi bilangan, dan siswa salah dalam menaruh angka yang terdapat 

dalam soal ke dalam rumus. Siswa dapat dikatakan mengalami kesulitan dalam memecahkan 

masalah verbal ketika siswa mengalami kesulitan dalam memahami kalimat yang terdapat 

dalam soal cerita matematika. 

Saran 

Secara siswa mendapatkan hasil yang optimal pada mata pelajaran matematika, 

khususnya pada materi persamaan garis lurus, sebaiknya guru lebih menanamkan konsep 

persamaan garis lurus secara lebih mendetail. Terlebih, pada materi persamaan garis lurus 

terdapat banyak sekali konsep yang harus dikuasai siswa. Setelah konsep sudah dikuasai 

siswa, guru memberikan contoh soal secara bertahap berkaitan dengan konsep yang sudah 

diajarkan, beserta prinsip yang digunakan. Kemudian, guru sebaiknya memberikan latihan 

soal dan pembahasan supaya jika siswa melakukan kesalahan dalam menjawab soal, siswa 

mengetahui letak kesalahan dan memperbaiki jawabannya. Dalam hal soal cerita, guru juga 

harus memberikan beberapa contoh permasalahan nyata tentang materi persamaan garis 

lurus, dan menuntun siswa agar dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Guru juga harus 

merangsang berpikir logis dari siswa, supaya siswa dapat memahami setiap kalimat dan 

permasalahan yang terdapat pada soal sehingga kesulitan belajar pada siswa khususnya pada 

materi persamaan garis lurus dapat teratasi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Mahmud, H. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: CV Pustaka Setia. 



14 
 

Musfiqon.  2012. Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan. Jakarta: PT Prestasi 

Pustakaraya. 

Emzir. 2008. Metodologi Penelitian Pendidikan: Kuantitatif dan Kualitatif. Jakarta: PT 

Rajagrafindo Persada. 

Sanjaya, Wina. 2013. Penelitian Pendidikan: Jenis, Metode, dan Prosedur. Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group. 

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya Offset. 

Jamal, Fakhrul. 2014. Analisis Kesulitan Belajar Siswa dalam Mata Pelajaran Matematika 

pada Materi Peluang Kelas XI IPA SMA Muhamadiyah Meulaboh Johan Pahlawan. Jurnal 

MAJU. Volume 1, No. 1. 

Dewi Tanjungsari, Retno dkk. 2012. Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika SMP Pada 

Materi Persamaan Garis Lurus. UJME. Volume 1, No.1. 

Uzer Usman, Moh dan Lilis Setiawati. 2002. Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar 

Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 

Sudjana, Nana. 1987. Proses – Proses Belajar Mengajar. Bandung: Balai Pustaka 

Dhoruri, Atmini dan Markaban. 2011. Pembelajaran Persamaan Garis Lurus di SMP. 

Yogyakarta: PPPPTK Matematika 

Hidayati, Fajar. 2010. SKRIPSI : Kajian Kesulitan Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 16 

Yogyakarta dalam Mempelajari Aljabar 

Soedjadi, R. 2000. Kiat Pendidikan Matematika di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jenderal 

Perguruan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional 

Mullis, Ina. V.S dkk. 2011. TIMSS 2011 International Result In Mathematics. Chestnut Hill: 

TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College 

Djumanta, Wahyudin. 2005. Mari Memahami Konsep Matematika untuk Kelas VIII Sekolah 

Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah. Bandung: Grafindo Media Pratama 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme 

http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/ujme


15 
 

www.kompasiana.com/agusnadi79/kesulitan-belajar-

matematika_55292a2af17e61a7448b45b5 

http://faizalnizbah.blogspot.com/2013/08/pengertian-kesulitan-belajar.html 

http://bibitrinipgsd.blogspot.com/2012/12/penanganan-anak-yang-kesulitan-belajar.html 

https://books.google.co.id/books?id=QWEez2PDuA8C&pg=PA173&lpg=PA173&dq=konse

p+-+konsep+dalam+persamaan+garis+lurus&source=bl&ots=zeGcVcKm-

v&sig=KMBJwYrRXDrUJywCW0MriY-

Ree8&hl=en&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=konsep%20-

%20konsep%20dalam%20persamaan%20garis%20lurus&f=false 

 

http://www.kompasiana.com/agusnadi79/kesulitan-belajar-matematika_55292a2af17e61a7448b45b5
http://www.kompasiana.com/agusnadi79/kesulitan-belajar-matematika_55292a2af17e61a7448b45b5
http://faizalnizbah.blogspot.com/2013/08/pengertian-kesulitan-belajar.html
http://bibitrinipgsd.blogspot.com/2012/12/penanganan-anak-yang-kesulitan-belajar.html

