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ABSTRAK

Persamaan garis lurus merupakan materi yang diajarkan di kelas VIII SMP dan
sangat penting untuk dipelajari karena memiliki banyak kontribusi dalam
kehidupan sehari-hari. Namun, penelitian di lapangan menunjukkan hasil yang
memprihatinkan dalam pembelajaran materi persamaan garis lurus. Penelitian
ini bertujuan untuk mendeskripsikan hasil belajar siswa pada materi persamaan
garis lurus dan mengidentifikasi kesulitan serta penyebab kesulitan yang dialami
siswa di kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
yang didukung dengan kualitatif. Tes ini diberikan kepada siswa VIII-3 dengan
mengambil sampel 24 siswa. Instrumen yang digunakan berupa tes dan
wawancara. Untuk hasil belajar siswa, berdasarkan uji hipotesis dengan
menggunakan uji-t pada taraf signifikan
dan derajat kebebasan = 23.
Pada uji-t diperoleh
dan dari tabel distribusi
diperoleh
1,71. Kriteria pengujian adalah: tolak

jika

dimana diperoleh
, maka
ditolak. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di
kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 belum
mencapai ketuntasan. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa dalam memahami
materi persamaan garis lurus antara lain: 1) Kesulitan dalam menentukan
gradien dari persamaan garis yang diketahui.; 2) Kesulitan dalam menentukan
gradien jika diketahui satu garis yang sejajar; 3) Kesulitan dalam menentukan
gradien jika diketahui satu garis yang tegak lurus; 4) Kesulitan dalam
menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu
titiknya; 5) Kesulitan dalam melakukan operasi bilangan; 6) Kesulitan dalam
memahami soal-soal mengenai persamaan garis lurus; 7) Kesulitan dalam
menentukan langkah apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal; 8)
Kesulitan dalam menentukan rumus yang akan digunakan.
Kata Kunci: Kesulitan belajar siswa, persamaan garis lurus
PENDAHULUAN
Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam pembelajaran. Sudjana
(2010:22) mendefinisikan, “Hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan
tingkah laku sebagai hasil belajar dalam pengertian yang lebih luas mencakup bidang
kognitif, afektif, dan psikomotorik”. Dimyati dan Mudjiono (2009:3) juga
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menyebutkan, “Hasil belajar merupakan hasil dari suatu interaksi tindak belajar dan
tindak mengajar. Tindak mengajar diakhiri dengan proses evaluasi hasil belajar dari sisi
guru. Hasil belajar merupakan berakhirnya pengajaran dari puncak proses belajar dari
sisi siswa”.
Berdasarkan pengertian hasil belajar di atas maka dapat disimpulkan bahwa
hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima
pengalaman belajarnya. Kemampuan-kemampuan tersebut mencakup aspek kognitif,
afektif, dan psikomotorik. Hasil belajar dapat dilihat melalui kegiatan evaluasi yang
bertujuan untuk mendapatkan data pembuktian yang akan menunjukkan tingkat
kemampuan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran.
Salah satu materi pembelajaran matematika yang harus dikuasai oleh siswa
kelas VIII adalah Persamaan Garis Lurus. Soal-soal mengenai materi persamaan garis
lurus banyak dijumpai dalam soal Ujian Nasional (UN), Ujian Seleksi Nasional Masuk
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), dan ujian lainnya. Oleh karena itu, siswa dituntut
untuk dapat memahami dengan baik materi persamaan garis lurus. Astuty dan Andi
(2012:2) menyatakan, “Berdasarkan observasi dan hasil wawancara guru matematika
SMP Negeri I Nanggulan Kulon Progo, garis lurus merupakan materi yang sulit bagi
siswa. Hal ini dapat dilihat dari tahun ke tahun nilai rata-rata kelas masih di bawah
KKM dan ketuntasan banyak siswa kurang dari 50% setiap kelasnya. Selain itu, siswa
masih mengalami kesulitan dalam menggambar grafik dari persamaan garis lurus,
menentukan gradien dan persamaan dari suatu grafik garis lurus”.
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tanjungsari, dkk (2012:1) menyimpulkan,
“Hasil penelitian dan simpulan mengenai diagnosis kesulitan belajar matematika SMP
pada 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 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”.
Hasil penelitian dari Reni (2013:4) menyimpulkan bahwa, “Berdasarkan hasil
penelitian, terdapat empat kesulitan yang dialami oleh siswa dalam mengerjakan soal
persamaan garis lurus. Kesulitan tersebut antara lain: (1) kesulitan dalam memahami
soal, (2) kesulitan dalam menggambarkan dan membaca grafik, (3) kesulitan dalam
memeriksa kembali hasil hitungan yang tepat, dan (4) kesulitan dalam menentukan
konsep yang sesuai yang telah dipelajari.”
Berdasarkan pengalaman penulis dalam mengajar siswa SMP kelas IX, penulis
melihat bahwa masih ada siswa yang belum mampu menyelesaikan soal-soal berbentuk
persamaan garis lurus. Ini terbukti dengan adanya siswa yang meminta untuk dijelaskan
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kembali mengenai materi persamaan garis lurus yang seharusnya sudah dapat dikuasai
oleh siswa di kelas VIII. Hal ini terjadi karena siswa belum begitu memahami konsep
dari materi persamaan garis lurus. Mereka tidak tahu langkah-langkah apa yang dapat
dilakukan untuk menyelesaikan soal-soal persamaan garis lurus.
Dari hasil wawancara dengan salah seorang guru matematika kelas VIII di SMP
Negeri 6 Banda Aceh menunjukkan bahwa salah satu materi yang belum mencapai
ketuntasan hasil belajar adalah materi persamaan garis lurus. Siswa sering mengalami
kendala dalam menyelesaikan soal-soal persamaan garis lurus, terutama dalam
menentukan gradien dan persamaan garis lurus.
METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif
yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Arikunto (2010:27) mengatakan,
“Penelitian kuantitatif banyak dituntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan
data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Sedangkan
penelitian kualitatif adalah penelitian yang sumber datanya berupa kata-kata lisan atau
tertulis yang dicermati peneliti, dan benda-benda yang diamati sampai detailnya agar
dapat ditangkap makna yang tersirat dalam dokumen atau bendanya”.
Jenis dan Sumber Data
Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif karena bertujuan untuk
mengetahui hasil belajar dan kesulitan siswa dalam mempelajari materi persamaan
garis lurus di kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015.
Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP Negeri 6
Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015. Kelas VIII yang tersedia di SMP Negeri 6
Banda Aceh sebanyak 8 kelas. Peneliti tidak meneliti seluruh populasi yang ada
melainkan hanya satu kelas sebagai sampel penelitian.
Dari delapan kelas yang ada, peneliti mengambil satu kelas secara random dan
kelas yang diambil yaitu kelas VIII-3 dengan jumlah siswa sebanyak 28 orang. Namun,
dikarenakan pada hari peneliti melaksanakan penelitian 4 orang siswa tidak hadir, maka
siswa yang ikut dalam penelitian sebanyak 24 siswa.
Pengumpulan Data
Pada penelitian ini, pengumpulan data dengan menggunakan teknik tes dan
wawancara.
Ketuntasan Belajar Siswa
Berdasarkan kriteria ketuntasan belajar yang dilihat dari nilai Kriteria
Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 85, maka diperoleh bahwa dari 24 siswa terdapat 2
siswa (8,33%) sudah tuntas dan 22 siswa (91,67%) masih belum tuntas.
Pengujian Hipotesis
Hipotesis yang akan diuji pada taraf signifikan
adalah:

dalam penelitian ini
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(Siswa kelas VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015
memiliki hasil belajar yang sudah tuntas dalam menyelesaikan masalah
persamaan garis lurus)
(Siswa kelas VII SMP Negeri 1 Banda Aceh tahun pelajaran 2013/2014
memiliki hasil belajar yang belum tuntas dalam menyelesaikan masalah
persamaan garis lurus)

dimana:

dan

.

Dengan taraf signifikan
dan derajat kebebasan dk =
dari tabel distribusi diperoleh
1,71. Kriteria pengujian adalah: tolak

,

jika
dimana diperoleh -7,69
, maka
ditolak. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di kelas
VIII SMP Negeri 6 Banda Aceh tahun pelajaran 2014/2015 belum mencapai
ketuntasan.
Hasil Penelitian
Kesulitan Siswa dalam Menyelesaikan Soal-soal Persamaan Garis Lurus
Kesulitan-kesulitan siswa secara umum adalah sebagai berikut; (1) kesulitan
dalam menentukan gradien dari persamaan garis yang diketahui, (2) kesulitan dalam
menentukan gradien jika diketahui satu garis yang sejajar, (3) kesulitan dalam
menentukan gradien jika diketahui satu garis yang tegak lurus; (4) kesulitan dalam
menentukan persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu titiknya, (5)
kesulitan dalam melakukan operasi bilangan, (6) kesulitan dalam memahami soal-soal
mengenai persamaan garis lurus, (7) kesulitan dalam menentukan langkah apa yang
harus digunakan untuk menyelesaikan soal, (8) kesulitan dalam menentukan rumus
yang akan digunakan.
Pembahasan
Bila ditinjau dari segi ketuntasan belajar, maka hasil belajar belum dapat
mencapai ketuntasan belajar secara klasikal. Adapun kriteria ketuntasan belajar ditinjau
dari dua aspek, yaitu ketuntasan individu dan ketuntasan klasikal. Siswa dikatakan
tuntas secara individu apabila memperoleh nilai
sesuai Kriteria Ketuntasan
Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh SMP Negeri 6 Banda Aceh. Ketuntasan secara
klasikal tercapai bila paling sedikit 75% siswa di kelas tersebut tuntas belajar
(http://kurikulum13.com/info-30-kkm-kurikulum-2013.html).
Dari data tes hasil belajar yang diperoleh menunjukkan bahwa hanya 2 siswa
(8,3%) tuntas secara individu atau mendapat nilai 85 ke atas, selebihnya yaitu sebanyak
22 siswa (91,67%) tidak tuntas secara individu. Hal ini menunjukkan bahwa
penguasaan siswa pada materi persamaan garis lurus masih rendah sehingga analisa
lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui penyebab kesulitan siswa pada materi
persamaan garis lurus.
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Berdasarkan hasil tes dan wawancara, maka kesulitan yang dialami siswa dalam
menyelesaikan soal persamaan garis lurus adalah; (1) kesulitan pada pengetahuan
mengenai persamaan garis lurus, yaitu: (a) kesulitan menentukan gradien dari
persamaan garis lurus yang diketahui, (b) kesulitan menentukan persamaan garis lurus
jika diketahui gradien dan satu titik, (c) kesulitan menentukan persamaan garis lurus
jika diketahui dua titik, dan (d) kesulitan menentukan persamaan garis lurus jika
diketahui ada garis yang saling sejajar atau tegak lurus; (2) kesulitan dalam mengubah
bentuk persamaan garis lurus untuk menentukan gradien dari persamaan garis yang
diketahui. Siswa kesulitan dalam mengubah persamaan garis yang diketahui ke dalam
bentuk persamaan
; (3) kesulitan dalam penggunaan konsep gradien garis
yang saling sejajar
atau tegak lurus
. Beberapa siswa tidak
ingat untuk menggunakan konsep tersebut, padahal di dalam soal sudah diketahui
bahwa garisnya saling sejajar atau tegak lurus; (4) kesulitan dalam menggunakan
konsep dasar dari materi persamaan garis lurus, yaitu aljabar dan persamaan linier satu
variabel; (5) kesulitan dalam melakukan operasi bilangan, baik itu bilangan bulat
maupun pecahan. Siswa juga masih melakukan kesalahan dalam mengoperasikan
bilangan yang memiliki tanda yang berbeda, misalnya penjumlahan antara bilangan
negatif dan positif; (6) kesulitan dalam memahami maksud soal sehingga ada beberapa
siswa yang melakukan cara yang salah dalam menyelesaikan soal. Misalnya ketika
diketahui persamaan garis lurus kemudian diminta untuk menentukan gradiennya,
siswa mengartikan bahwa ia harus mensubtitusikan dengan
dan
untuk
mendapatkan gradien. Ada juga siswa yang tidak tahu cara apa yang harus ia lakukan
untuk mendapatkan jawaban dari soal dikarenakan tidak pahamnya siswa tersebut
terhadap apa yang diketahui dan ditanya dalam soal.
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap 6 orang siswa,
maka diperoleh informasi bahwa kesulitan-kesulitan yang dialami siswa cenderung
disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; (1) pemahaman materi prasyarat yang
masih rendah, (2) tidak mampu memahami konsep materi, (3) kurangnya latihan dalam
mengerjakan soal-soal persamaan garis lurus, (4) jarak pemberian tes dengan materi
cukup jauh.
Faktor dalam diri siswa juga dapat menjadi penyebab timbulnya kesulitan
dalam belajar seperti kurangnya perhatian siswa terhadap materi persamaan garis lurus,
cara belajar siswa yang salah karena pada dasarnya siswa memliki cara belajar berbedabeda sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selain itu, faktor dari luar diri
siswa juga jadi penyebab seperti kurangnya dukungan dan motivasi dari orang tua
dalam mengawasi anak untuk belajar. Sebagian orang tua hanya menyuruh anaknya
belajar tanpa mengawasi dan membimbing anaknya untuk belajar sehingga anaknya
tidak tahu bertanya kepada siapa saat anaknya mengalami kesulitan. Hal ini membuat
anak menjadi malas dalam belajar.
PENUTUP
Simpulan
Hasil belajar siswa pada materi persamaan garis lurus di kelas VIII SMP Negeri
6 Banda Aceh Tahun Pelajaran 2014/2015 belum mencapai ketuntasan. Hal tersebut
disebabkan siswa masih mengalami kesulitan. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa
dalam memahami materi persamaan garis lurus antara lain: a) menentukan gradien dari
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persamaan garis yang diketahui, b)menentukan gradien jika diketahui satu garis yang
sejajar, c. menentukan gradien jika diketahui satu garis yang tegak lurus, d. menentukan
persamaan garis lurus jika diketahui gradien dan salah satu titiknya, e. melakukan
operasi bilangan, f. memahami soal-soal mengenai persamaan garis lurus, g.
menentukan langkah apa yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal, dan h.
Kesulitan dalam menentukan rumus yang akan digunakan.
Penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam memahami materi persamaan
garis lurus adalah, a) Pemahaman materi prasyarat yang masih rendah, b. Tidak mampu
memahami konsep materi, c. Kurangnya latihan dalam mengerjakan soal-soal
persamaan garis lurus, dan d. Jarak pemberian tes dengan materi cukup jauh.
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