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BAB II 

KAJIAN MASALAH 1 

A. Soal Cerita dan Kesulitan Belajar 

1. Soal Cerita 

a. Pengertian Soal Cerita 

Menurut Mark John I (1985, hlm. 3) cerita diartikan sebagai tuturan yang 

membentangkan bagaimana terjadinya suatu hal (peristiwa, kejadian, dan 

sebagainya) atau karangan yang menuturkan perbuatan, pengalaman, atau 

penderitaan orang, kejadian dan sebagainya baik sungguh-sungguh terjadi 

maupun yang hanya rekaan belaka atau lakon yang ditunjukan atau dipertunjukan 

dalam gambar hidup. 

Soal cerita  merupakan  soal  yang  dapat disajikan dalam  bentuk  lisan  

maupun  tulisan,  soal cerita  yang  berbentuk  tulisan  berupa  sebuah  kalimat  

yang  mengilustrasikan  kegiatan  dalam kehidupan  sehari-hari  (Ashlock, 2003, 

hlm. 80).  Soal  cerita  yang  diajarkan  diambil  dari  hal-hal yang terjadi  dalam  

kehidupan  sekitar  dan  pengalaman  siswa.  Demikian  pula  soal  cerita  

hendaknya meliputi  aplikasi  secara  praktis  situasi  sosial  ataupun  beberapa  

lapangan  studi  yang  mungkin (Ashlock, 2003, hlm. 240). 

Dalam menyelesaikan soal cerita siswa harus mengetahui dan harus 

memahami proses berpikir atau langkah-langkah bagaimana mendapatkan 

jawaban dari soal tersebut. Jadi berdasarkan pengertian soal cerita yang diuraikan 

menurut para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa soal cerita merupakan soal 

yang menyajikan dalam bentuk cerita pendek berupa masalah kehidupan sehari-

hari. 

Abidin (1989, hlm. 10) Mengemukakan bahwa soal cerita disajikan dalam 

bentuk cerita pendek. Cerita yang diungkapkan dapat merupakan masalah 

kehidupan sehari–hari atau masalah lainnya. Bobot masalah yang diungkapkan 

akan mempengaruhi panjang pendeknya cerita  tersebutt. Makin besar bobot 

masalah yang diungkapkan, memungkinkan panjang cerita yang disajikan. Untuk 

dapat menyelesaikan soal cerita dengan baik, siswa harus dapat menemukan apa 

yang diketahui, yang dicari dan operasi hitung apa yang digunakan dan mencari 
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alternative lain untuk penyelesaan yang didapatnya. Hal-hal yang menjadikan 

materi itu sulit adalah:  

1) Kemampuan dan keterampilan berthitung yang kurang dalam menyelesaikan 

soal-soal cerita.  

2) Kemampuan berbahasa, karena tidak sedikit soal-soal operasi hitung 

campuran yang dituangkan dalam bentk soal cerita terutama yang 

menyangkut penerapan, maka bagi siswa yang kurang memahami kalimat dan 

kata-kata dalam soal dapat dipastikan siswa tersebut tidak dapat mengarahkan 

jawaban sesuai dengan jalan penyelesaian yang dikehendaki. 

3) Tingkat kemampuan berfikir siswa yang rendah. Pada umumnya siswa 

sekolah dasar kemampuan berfikirnya mulai kongkrit, sementara suatu ilmu 

menyangkut ide-ide abstrak. Oleh karena itu, penguasaan siswa tentang soal 

matematika yang berbentuk soal cerita, memerlukan pemahaman. 

4) Kurang memahami atau mengerti materi yang diajarkan. 

Berdasarkan paparan tersebut, bahwa soal cerita dapat disajikan dalam bentuk 

cerita yang pendek atau panjang sesuai dengan masalah yang disajikan, dan dalam 

penyajian soal ceritanya pun harus sesuai dengan kehidupan nyata siswa.  

Penyelesaian soal cerita tidak hanya memperhatikan jawaban akhir saja, tetapi 

proses penyelesaiannya harus diperhatikan. Agar terlihat alur berpikirnya siswa 

diharapkan menyelesaikan soal cerita melalui suatu proses tahap demi tahap. 

Selain itu dapat terlihat pula pemahaman siswa terhadap konsep yang digunakan 

dalam soal cerita tersebut. 

 

b. Karakteristik Soal Cerita 

Karakteristik pada seseorang memiliki sesuatu yang khas atau mencolok dari 

seseorang tersebut. Misalnya soal cerita yang ada didalam pelajaran matematika 

biasanya disajikan dalam bentuk kalimat sehari-hari agar lebih mudah dipahami 

oleh siswa dan umumnya merupakan aplikasi dari konsep matematika yang 

dipelajari.  

Menurut Shovchik (1996) mengemukakan secara umum karakteristik adalah 

Secara umum karakteristik soal pemecahan masalah adalah soal yang menuntut 

siswa untuk : 
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1) Menggunakan beragam prosedur dimana para siswa dituntut untuk 

menemukan hubungan antara pengalaman sebelumnya dengan masalah yang 

diberikan untuk mendapatkan solusi. 

2) Melibatkan manipulasi atau operasi dari pengetahuan yang telah diketahui 

sebelumnya. 

3) Memahami konsep-konsep dan istilah-istilah matematika. 

4) Mencatat kesamaan, perbedaan dan perumpamaan. 

5) Mengidentifikasi hal-hal kritis dan memilih prosedur dan data yang benar. 

6) Mencatat perincian yang tidak relevan. 

7) Memvisualisasikan dan menginterpretasikan fakta-fakta yang kuantitatif atau 

fakta-fakta mengenai tempat dan hubungan antar fakta. 

8) Membuat generalisasi dari contoh-contoh yang diberikan. 

9) Mengestimasi dan menganalisa. 

 

2. Kesulitan Belajar 

a. Pengertian Kesulitan Belajar 

Faktor inteligensi tidak selalu menyebabkan terjadinya kesulitan belajar pada 

anak yang rendah (kelainan mental), akan tetapi juga disebabkan oleh faktor-

faktor noninteligensi. Dengan demikian, IQ yang tinggi belum tentu menjamin 

keberhasilan Belajar.  

Warkitri dkk mengemukakan kesulitan belajar adalah suatu gejala yang 

nampak pada siswa yang ditandai adanya hasil belajar rendah dibanding dengan 

prestasi yang dicapai sebelumnya. Jadi, kesulitan belajar itu merupakan suatu 

kondisi dalam proses belajar yang ditandai oleh adanya hambatan-hambatan 

tertentu dalam mencapai hasil belajar. 

Sabri (1995, hlm. 88) mengemukakan bahwa kesulitan belajar adalah 

kesukaran siswa dalam menerima atau menyerap pelajaran di sekolah, kesulitan 

belajar yang dihadapi oleh siswa ini terjadi pada waktu mengikuti pelajaran yang 

disampaikan atau ditugaskan oleh seorang Guru. Berhubungan dengan pelajaran 

matematika, siswa yang mengalami kesulitan belajar antara lain disebabkan oleh 

hal- hal sebagai berikut: 
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1) Siswa tidak bisa menangkap konsep dengan benar. Siswa belum sampai ke 

proses abstraksi dan masih dalam dunia konkrit. Dia belum sampai 

kepemahaman yang hanya tahu contoh-contoh, tetapi tidak dapat 

mendeskripsikannya. 

2) Siswa tidak mengerti arti lambang-lambang Siswa hanya menuliskan/ 

mengucapkan tanpa dapat menggunakannya. Akibatnya, semua kalimat 

matematika menjadi tidak berarti baginya. 

3) Siswa tidak dapat memahami asal-usul suatu prinsip Siswa tahu apa rumusnya 

dan menggunakannya, tetapi tidak mengetahui dimana atau dalam konteks 

apa prinsip itu digunakan.  

4) Siswa tidak lancar menggunakan operasi dan prosedur. Ketidaksamaan 

menggunakan operasi dan prosedur terdahulu berpengaruh kepada 

pemahaman prosedur lainnya. 

5) Ketidaklengkapan pengetahuan ketidaklengkapan pengetahuan akan 

menghambat kemampuan siswa untuk memecahkan masalah matematika, 

sementara itu pelajaran terus berlanjut secara berjenjang. 

 

b. Faktor-faktor Penyebab Kesulitan Belajar 

Menurut Muhibbin Syah faktor- faktor anak didik meliputi gangguan atau 

kekurangmampuan psiko-fisik anak didik, yaitu sebagai berikut:  

1) Yang bersifat kognitif (ranah cipta), antara lain seperti rendahnya kapasitas 

intelektual/inteligensi anak didik.  

2) Yang bersifat afektif (ranah rasa), antara lain seperti labilnya emosi dan sikap.  

3) Yang bersifat psikomotor (ranah karsa), antara lain seperti terganggunya alat- 

alat indera penglihatan dan pendengaran (mata dan telinga). 

Abdurrahman (2009, hlm. 13) menjelaskan bahwa penyebab utama kesulitan 

belajar (learning disabilities) adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya 

disfungsi neorulogis, sedangkan penyebab utama problem belajar (learning 

problems) adalah faktor eksternal, yaitu antara lain berupa strategi pembelajaran 

yang keliru, pengelolan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi 

belajar anak, dan pemberian ulang penguatan (reinforcement) yang tidak tepat. 
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Selanjutnya Bingolbali, Akkoc, Ozmantar dan Demir (2011, hlm. 42) 

mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan kesulitan beajar yaitu: Inspired 

by the work of Bachelard (1938/2002) on epistemological obstacles, Brousseau 

(1997) and later on Cornu (1991) introduce epistemological, psychological 

(cognitive) and pedagogical (didactical) obstacles in an attempt to make sense of 

students‟ mathematical difficulties. Cornu (1991), based on the work of 

Brousseau (1997), describes epistemological obstacles as occurring due to the 

nature of the mathematical concepts themselves. In elucidating epistemological 

obstacles, Cornu (1991, p. 159) cites Bachelard (1938/2002) and indicates that 

“epistemological obstacles occur both in the historical development of scientific 

thought and in educational practice”. Terinspirasi dari karya Bachelard 

(1938/2002) mengenai kendala epistomologis, Brosseau (1997) dan Cornu (1991) 

menyebutkan kendala epistomologis, psikologis (kognitif) pedagogis (didaktik) 

untuk menjelaskan kesulitan belajar matematika. Cornu (1991), berdasarkan 

karya Brosseau (1997) menjelaskan kendala epistomologis timbul karena sifat 

konsep matematika itu sendiri. Ketika memaparkan kendala epistomologis ini, 

Cornu (1991, h.159) mengutip pernyataan Bachelard (1938/2002) dan 

mengindikasikan bahwa kendala epistomologis muncul pada perkembangan 

sejarah pemikiran ilmiah dan juga pada praktik pendidikan. 

Menurut Bahri Djamarah (2011, hlm. 235) dalam bukunya menjelaskan faktor 

kesulitan belajar dari anak didik meliputi: 

1) Faktor anak didik Anak didik adalah subjek dalam belajar. Dialah yang 

merasakan langsung penderitaan akibat kesulitan belajar. Kesulitan belajar 

yang dialami oleh anak didik tidak hanya bersifat menetap, tetapi juga yang 

bisa dihilangkan dengan usaha- usaha tertentu. Faktor penyebab kesulitan 

belajar anak didik ini adalah: 

a) Inteligensi (IQ) yang kurang baik. 

b) Bakat yang kurang atau tidak sesuai dengan bahan pelajaran yang diberikan 

oleh guru.  

c) Aktifitas belajar yang kurang, lebih banyak malas daripada melakukan 

aktifitas belajar.  
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d) Kebiasaan belajar yang kurang baik, belajar dengan penguasaan ilmu 

pengetahuan pada tingkat hafalan tidak dengan pengertian.  

e) Tidak ada motivasi dalam belajar, sehingga materi pelajaran sukar diterima 

dan diserap oleh anak didik. 

2) Faktor Sekolah 

Sekolah adalah lembaga pendidikan formal tempat pengabdian guru dan 

rumah rehabilitasi anak didik. Sebagai lembaga pendidikan yang besar tentunya 

sekolah juga mempunyai dampak yang besar bagi anak didik. Kenyamanan dan 

ketenangan anak didik dalam belajar sangat ditentukan oleh kondisi dan system 

sosial dalam menyeiakan lingkungan yang kondusif. Bila tidak, sekolah akan ikut 

terlibat menimbulkan kesulitan belajar bagi anak didik. Faktor- faktor penyebab 

kesulitan belajar dari sekolah seperti Sekolah adalah lembaga pendidikan formal 

tempat pengabdian guru dan rumah rehabilitasi anak didik. Sebagai lembaga 

pendidikan yang besar tentunya sekolah juga mempunyai dampak yang besar bagi 

anak didik. Kenyamanan dan ketenangan anak didik dalam belajar sangat 

ditentukan oleh kondisi dan system sosial dalam menyeiakan lingkungan yang 

kondusif. Bila tidak, sekolah akan ikut terlibat menimbulkan kesulitan belajar 

bagi anak didik. Faktor- faktor penyebab kesulitan belajar dari sekolah seperti : 

a) Pribadi guru yang tidak baik. 

b) Guru yang tidak berkualitas dalam pengambilan metode yang digunakan 

dalam mengajar. 

c) Suasana sekolah yang kurang mnyenangkan, misalnya bising karena letak 

sekolah berdekatan dengan jalan raya. 

d) Waktu sekolah dan disiplin yang kurang.  

e) Perpustakaan belum lengkap dengan buku-buku pelajarannya untuk anak 

didik. 

 

B. Bagaimana Kesulitan Yang Dialami Siswa SD Dalam Mengerjakan Soal 

Cerita? 

1. Rahmawati, A. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kesulitan Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Berbasis 

Pembelajaran Pemecahan Masalah Kelas V SD Negeri Gebangsari 03” 



33 
 

 
 

mengemukakan bahwa kesulitan menyelesaikan soal cerita dapat dibuktikan 

melalui kesalahan- kesalahan dalam mengerjakan soal. Siswa sering melakukan 

kesalahan mengubah soal cerita ke dalam kalimat matematika. Sehingga tidak 

sesuai dengan pemecahan masalah yang diajarkan oleh guru.  

Terdapat beberapa kendala yang dialami, diantaranya saat pembelajaran 

berlangsung sering kali siswa tidak fokus dalam mengikuti pembelajaran. Saat 

pembelajaran matematika siswa kurang bersemangat dalam belajar, masih banyak 

siswa yang kesulitan berkonsentrasi. Ditandai dengan kesalahan saat 

mengerjakan soal matematika. Nilai matematika yang didapatkan siswa saat 

ulangan banyak yang dibawah KKM. Hal ini sesuai dengan observasi yang 

dilakukan saat melihat lembar kerja siswa yang diberikan oleh guru kelas. Pada 

nilai ulangan harian yang didapatkan menunjukkan bahwa siswa kelas V yang 

berjumlah 37 siswa terdapat 15 siswa yang mendapat nilai dibawah KKM yaitu 

65 (tidak tuntas). Peneliti bertujuan untuk mengetahui apakah kesulitan yang 

dialami siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika, penelitian yang 

digunakan adalah penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan observasi untuk 

mengetahui proses pembelajaran pemecahan masalah yang dilakukan guru. Soal 

tes digunakan untuk mengetahui kesulitan yang dialami oleh siswa.  

Hasil penelitian yang telah dilakukan ditemukan siswa yang kesulitan dalam 

menyelesaikan soal cerita berbasis pembelajaran pemecahan masalah. Hal ini 

dapat dilihat dari hasil analisis jawaban siswa dimana siswa tidak dapat 

menentukan kata kunci pada soal cerita materi volume balok yaitu meliputi 

panjang (P) yang harus dituliskan dengan huruf P kapital. Lebar (l) yang harus 

dituliskan dengan l kecil dan tinggi (t) yang harus ditulis dengan t kecil.  

Penelitian yang sudah dilakukan masih ada beberapa siswa yang salah dalam 

menentukan kata kunci materi volume balok. Ternyata siswa tidak menyadari 

bahwa yang sudah dituliskan ternyata salah. Siswa diharuskan menentukan kata 

kunci terlebih dahulu, setelah menentukan kata kunci, siswa harus menuliskan 

diketahui dan ditanya untuk dapat menyelesaikan soal. Sebenarnya sudah 

menuliskan diketahui dan dijawab dengan benar. Tetapi siswa tidak 

memperhatikan dengan seksama bahwa penulisan diketahui dan ditanya harus 
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disertai dengan satuan angka yang terdapat di soal. Setelah menuliskan diketahui 

dan ditanya siswa menentukan metode yang digunakan.  

Dalam menentukan metode yang digunakan seharusnya siswa menuliskan 

dengan runtut yaitu diketahui, ditanya dan dijawab serta menuliskan kesimpulan 

dengan tepat. Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa kesulitan yang 

dialami siswa yaitu dalam penulisan simbol matematika, tidak menuliskan 

diketahui dan ditanya dengan tepat, tidak menggunakan metode dengan tepat, 

kesalahan dalam menentukan hasil akhir dan menuliskan kesimpulan. 

 

2. Utari, Dian Rizky,dkk. (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kesulitan Belajar Matematika dalam Menyelesaikan Soal Cerita” 

Mengemukakan bahwa siswa berkesulitan belajar matematika sering melakukan 

kekeliruan dalam belajar berhitung dan kekeliruan dalam menyelesaikan soal 

cerita. Kesulitan yang sering dialami oleh siswa yaitu kesulitan saat mengerjakan 

soal cerita karena kurang mampu memahami maksud soal dan kebingungan saat 

menentukan operasi hitung yang akan dipakai.  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis kesulitan belajar 

matematika yang dialami siswa, faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar, dan 

mengungkapkan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar 

matematika di kelas IV Sekolah Dasar. Kesulitan belajar matematika 

menyelesaikan soal cerita yang terjadi di kelas IV SD meliputi kesulitan 

memahami konsep, kesulitan dalam keterampilan, dan kesulitan memecahkan 

masalah. Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika berasal dari 

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

meliputi IQ atau intelegensi, sikap siswa dalam belajar matematika, motivasi 

belajar siswa yang masih rendah, kesehatan tubuh yang tidak optimal, dan 

kemampuan pengindraan siswa yang kurang. Sedangkan faktor eksternal yang 

berasal dari luar siswa antara lain kurangnya variasi mengajar guru, penggunaan 

media pembelajaran yang belum maksimal, sarana prasarana di sekolah, serta 

lingkungan keluarga.  

Kesulitan yang sering dialami oleh siswa yaitu kesulitan saat mengerjakan 

soal cerita karena kurang mampu memahami maksud soal dan kebingungan saat 
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menentukan operasi hitung yang akan dipakai. Biasanya siswa membutuhkan 

waktu yang sangat lama dalam menyelesaikan soal berbentuk cerita. Siswa sering 

melakukan kesalahan saat menghitung dan siswa kurang teliti dalam mengerjakan 

soal cerita matematika. Permasalahan tentang rendahnya hasil belajar matematika 

siswa dan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal cerita matematika 

mengindikasikan adanya kesalahan dalam proses belajar mengajar sehingga 

diperlukan adanya perbaikan.  

Penelitian tersebut menjelaskan bahwa kesalahan siswa menyelesaikan soal 

cerita pada materi pecahan dilihat dari aspek-aspek pemecahan masalah, (1) 

Aspek memahami masalah, yaitu siswa mengalami kesalahan dalam memaknai 

bahasa soal cerita dan kesalahan membuat model matematikanya. Penyebabnya 

adalah reasoning (penalaran) siswa yang tidak lengkap atau salah dan kemampuan 

matematika siswa yang rendah, (2) Aspek merencanakan pemecahan masalah 

yaitu siswa mempunyai kesalahan dalam menghubungkan antara data untuk 

mencari data yang dicari dan kesalahan dalam menghubungkan antara konsep 

satu dengan konsep yang lain. Penyebab kesalahan pada aspek ini adalah 

pemikiran humanistik siswa, dan (3) Aspek melakasanakan rencana pemecahan 

masalah, yaitu kesalahan dalam mengimplementasikan rumus yang tidak tepat 

dan penggunaan angka ataupun satuan yang tidak tepat dalam model matematika. 

Kesalahan pada aspek ini disebabkan oleh reasoning (penalaran) tidak lengkap 

atau salah dan pemikiran humanistik siswa. Siswa mengalami kesulitan belajar 

matematika yaitu kesulitan memahami konsep, kesulitan dalam keterampilan 

berhitung, dan kesulitan dalam memecahkan masalah.  

Dalam penelitian ini, kesulitan memahami konsep yang dialami siswa yaitu 

kesulitan pada konsep penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut 

yang sama maupun penyebut yang berbeda. Kesulitan tersebut ditunjukkan ketika 

siswa tidak dapat menyelesaikan soal cerita penjumlahan dan pengurangan 

pecahan dengan penyebut yang sama maupun berbeda. Kurangnya pemahaman 

konsep menyebabkan siswa kesulitan mengerjakan soal cerita dikarenakan guru 

yang mengajarkan dengan cara yang kurang tepat dan tidak menggunakan contoh 

konkret yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. 
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3. Aminah, dkk. (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Kesulitan 

Siswa Dalam Menyelesaikan Soal Cerita Matematika Topik Pecahan Ditinjau 

Dari Gender” mengemukakan bahwa kesulitan itu dapat terlihat dalam proses 

pemecahan soal-soal matematika. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa 

kesulitan itu dapat terlihat dalam proses pemecahan soal-soal matematika. Fakta 

di lapangan menunjukkan bahwa salah satu kesulitan yang dialami siswa pada 

mata pelajaran matematika yaitu menyelesaikan soal cerita.  

Kesulitan yang paling banyak dialami oleh siswa perempuan adalah 

memahami soal, yaitu dimana siswa perempuan tidak mengungkapkan informasi 

yang lengkap seperti apa yang ditanyakan dan apa yang diketahui. Kesulitan ini 

yaitu pada langkah pertama dan langkah kedua. Terdapat dua siswa perempuan 

yang hanya menuliskan diketahui tapi tidak menuliskan apa yang ditanyakan, 

sedangkan tiga siswa tidak menuliskan apa yang diketahui tapi hanya menuliskan 

apa yang ditanyakan. Kemudian satu perempuan tidak menuliskan apa yang 

diketahui dan tidak menuliskan apa yang ditanyakan pada dua nomor terakhir 

yaitu nomor 4 dan nomor 5.  

Siswa mengalami kesulitan dalam menyamakan penyebut (konsep pecahan) 

seperti pada operasi penjumlahan ataupun pada pengurangan sehingga 

kebanyakan siswa perempuan mengalami kesalahan dalam menyelesaikan soal. 

Siswa laki-laki juga mengalami kesulitan dalam menyamakan penyebut, ratarata 

siswa laki-laki kurang teliti dalam menuliskan hasil akhir. 

 

4. Zalima, Errina Ida, dkk. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis 

Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Cerita Operasi Hitung Pada Bilangan 

Pecahan Campuran” mengemukakan bahwa siswa dengan kategori nilai tinggi,  

sedang, dan rendah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan operasi hitung  

bilangan pecahan campuran. Akan tetapi, siswa dengan kategori  nilai rendah 

mengalami kesulitan dalam mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa.  

Siswa    dengan    kategori    nilai    tinggi    tidak    mengalami    kesulitan 

menyamakan  penyebut. Akan  tetapi, siswa  dengan  kategori nilai sedang dan 

rendah mengalami kesulitan dalam menyamakan penyebut bilangan pecahan. 
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Siswa   dengan ketiga kategori nilai tinggi, sedang, dan rendah mengalami 

kesulitan dalam operasi hitung bilangan pecahan dengan 3 bilangan campuran. 

5. Acharya, Bed Raj. (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Factors 

Affecting Difficulties in Learning Mathematics by Mathematics Learners” 

mengemukakan bahwa saat memeriksa permasalahan yang terdapat pada 

siswa memiliki kecemasan dan perasaan tegang, khawatir, atau takut yang 

mengganggu kinerja dalam belajar matematika. Kecemasan peserta didik 

dalam pelajaran matematika mengacu pada kepercayaan diri dan mudah lupa 

pada materi pelajaran. Hal tersebut mempengaruhi proses pembelajaran 

matematika siswa. 

Hasil dari kesulitan yang dialami siswa antara lain:  

a. Kecemasan matematis, kurangnya minat dan kurangnya sikap positif terhadap 

matematika, membuat pembelajaran matematika menjadi sulit. 

b. Kurangnya pengetahuan dasar siswa menimbulkan masalah dalam 

mempelajari matematika.  

c. Kurangnya tenaga siswa dalam mempelajari pembelajaran matematika.  

d. Kurangnya kesadaran orang tua, minat terhadap materi pelajaran 

mempengaruhi anaknya untuk belajar matematika.  

e. Karena kondisi ekonomi siswa yang rendah, mereka harus melakukan 

pekerjaan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga 

siswa kurang tertarik untuk belajar matematika.  

f. Siswa yang memang mendapat dukungan dan inspirasi dari orang tuanya 

hasilnya siswa lebih baik.  

g. Kurangnya motivasi dan konseling menyebabkan kesalahpahaman untuk 

belajar matematika. 

 

C. Pembahasan Kesulitan Yang Dialami Siswa SD Mengerjakan Soal Cerita 

Dari beberapa hasil penelitian terdapat kendala yang dialami, diantaranya saat 

pembelajaran berlangsung sering kali siswa tidak fokus dalam mengikuti 

pembelajaran. Saat pembelajaran matematika siswa kurang bersemangat dalam 

belajar, masih banyak siswa yang kesulitan berkonsentrasi. Seringkali siswa 

membutuhkan waktu yang sangat lama dalam menyelesaikan soal berbentuk 
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cerita. Siswa sering melakukan kesalahan saat menghitung dan siswa kurang teliti 

dalam mengerjakan soal cerita matematika. 

Salah satu hasil penelitian mengemukakan bahwa siswa yang mengalami 

kesulitan paling banyak dialami oleh siswa perempuan yang kurang untuk 

memahami soal cerita, dimana siswa perempuan kurang melengkapi informasi 

apa yang ditanyakan dan diketahuinya dari soal cerita tersebut. Sedangkan siswa 

laki-laki mengalami kesulitan yang berbeda, rata-rata siswa laki-laki dalam 

menyamakan penyebut  kurang teliti menuliskan hasil akhirnya.  

Siswa dengan kategori nilai tinggi, sedang, dan rendah mengalami kesulitan 

menyelesaikan soal cerita berbeda-beda diantaranya siswa dengan kategori nilai 

rendah mengalami kesulitan dalam mengubah pecahan campuran ke pecahan 

biasa. Siswa dengan kategori nilai sedang dan rendah mengalami kesulitan pada 

saat menyamakan penyebut bilangan pecahan. Sedangkan siswa dengan kategori 

nilai tinggi mengalami kesulitan menyamakan penyebut.  

Dengan adanya kesulitan yang dialami siswa salah satunya dalam 

menyelesaikan soal cerita siswa mendapatkan hambatan, gangguan atau kendala-

kendala dalam memahami pelajaran tersebut. Biasanya siswa tersebut mengalami 

kesulitan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyesaikan soal cerita 

tersebut dan apabila soal cerita tersebut terdapat perhitungan terkadang siswa 

kurang teliti dalam berhitung misalnya pada saat mengerjakan soal cerita 

matematika. Akan tetapi siswa yang mengalami kesulitan menyelesaikan soal 

cerita tidak hanya yang memiliki nilai rendah akan tetapi siswa yang memiliki 

nilai sedang dan nilai tinggi terkadang mengalami kesulitan menyelesaikan soal 

cerita tersebut. 

Dan terdapat dua faktor dalam siswa yang mempunyai kesulitan dalam 

menyelesaikan suatu masalah yang ada didalam pelajaran contohnya 

mengerjakan soal cerita, yaitu : 

1. Faktor internal yang berasal dari siswa meliputi IQ atau intelegensi, sikap 

siswa dalam belajar matematika, motivasi belajar siswa yang masih rendah, 

kesehatan tubuh yang tidak optimal, dan kemampuan pengindraan siswa yang 

kurang.  
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2. Faktor eksternal yang berasal dari luar siswa antara lain kurangnya variasi 

mengajar guru, penggunaan media pembelajaran yang belum maksimal, 

sarana prasarana di sekolah, serta lingkungan keluarga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


