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RINGKASAN 

Matematika merupakan suatu cabang ilmu pasti (sains) yang merupakan mata pelajaran wajib 

di sekolah, baik dari tingkat sekolah dasar hingga menengah. Matematika juga merupakan 

salah satu mata pelajaran yang diujikan dalam Ujian Nasional (UN) sehingga pemahaman 

konsep akan materi yang diajarkan di sekolah harus mampu mengakomodasi kebutuhan 

siswa, baik saat akan mengikuti ujian maupun untuk penerapan ilmu di jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. Namun sampai saat ini masih banyak siswa yang menganggap matematika 

sebagai mata pelajaran yang sulit, tidak menyenangkan dan menjadi momok dalam 

pembelajaran. Permasalahan utamanya adalah ketidaksesuaian antara gaya belajar yang 

diinginkan siswa dengan gaya belajar yang diterapkan oleh guru. Dimana pada umumnya 

guru menyajikan materi pembelajaran berdasarkan pada silabus yang menjadi target capaian 

pembelajaran, sehingga guru lebih banyak mengajar dengan cara menerangkan konsep, 

memberi contoh dan latihan soal sesuai contoh. Hal ini memicu daya kreatif dan nalar siswa 

menjadi kurang terasah. Dampak yang ditimbulkan adalah kemampuan siswa dalam 

menyelesaikan soal – soal matematika dengan tingkat kesulitan sedikit lebih tinggi dari 

contoh soal menjadi kurang kompetitif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jenis 

– jenis kesulitan yang dialami siswa ketika menyelesaikan soal Penilaian Tengah Semester (PTS) 

mata pelajaran Matematika pada ujian PTS Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2018-2019 di SMPN 

30 Surabaya. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif dengan data yang digunakan adalah lembar 

jawaban siswa kelas VIII-E SMPN 30 Surabaya sebanyak 32 siswa peserta ujian. Berdasarkan hasil 

penelitian didapatkan bahwa lebih dari 90% siswa tidak mampu mendapatkan informasi yang 

diketahui dan ditanyakan pada soal, hal ini terlihat dari sedikitnya siswa yang menuliskan 

kembali di dalam lembar jawaban tentang apa yang diketahui dan ditanyakan di dalam soal. 

Dengan persentase siswa menjawab benar sebanyak 41%, maka dapat ditunjukkan bahwa 

lebih dari separuh siswa yang mengikuti ujian tidak mampu menjawab pertanyaan di dalam 

soal dengan benar. Jenis kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal PTS mata 

pelajaran matematika semster ganjil adalah kesulitan dalam memahami konsep, dengan 

tingkat kesulitan paling dominan terutama pada soal jenis barisan geometri, kesulitan dalam 

menerjemahkan barisan dalam bentuk gambar ke barisan bilangan, dan kesulitan dalam 

melakukan perhitungan. kesulitan yang dialami siswa lebih dominan kepada pemahaman konsep 

yang kurang. 
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PRAKATA 

Syukur Alhamdulillah,  penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan 

Maha Penyayang, atas segala karunianya sehingga laporan penelitian PPL Universitas Dr. 

Soetomo tentang “Analisis Kesulitan Siswa Dalam Mengerjakan Soal Penilaian Tengah 

Semester (PTS) Semester Ganjil Mata Pelajaran Matematika  (Studi Kasus di Kelas  VIII di 

SMP Negeri 30 Surabaya Tahun Ajaran 2018/2019)” dapat terlaksana. Tanpa ridho-Nya, 

mustahil penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar. 

Kegiatan ini dapat  terlaksana atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga 

pada kesempatan ini, penulis ucapkan  terima kasih kepada : 

1. Rektor, Ketua LPM, dan Dekan FKIP yang telah memberikan kesempatan dan ijin 

untuk melakukan kegiatan pengabdian masyarakat. 

2. Keluargaku, atas segala dukungan selama ini. 

3. Seluruh dosen dan karyawan FKIP yang telah membantu hingga penelitian ini 

berjalan lancar. 

Akhir kata, meskipun laporan penelitian PPL Universitas Dr. Soetomo jauh dari kata 

sempurna, penulis berharap laporan penelitian ini bisa bermanfaat. 

 

Surabaya, 02 Februari 2019 
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