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Abstrak— Kajian ini bertujuan untuk membahas mengenai kesulitan aritmetika pada 

level dasar serta cara mendiagnosis dan meremediasinya. Dalam bidang matematika 

kesulitan siswa digolongkan menjadi beberapa jenis yaitu mastering basic number 

facts, arithmetic weakness, the written symbol system and concrete materials, the 

language of math, dan visual-spatial aspect of math. Kesulitan Aritmetika (arithmetic 

weakness) dianggap sebagai penyumbang kesulitan matematika terbesar bagi siswa. 

Hal ini karena kemampuan aritmetika dibutuhkan dalam mempelajari konsep 

matematika lainnya. Untuk mengatasi kesulitan aritmetika perlu dilakukan diagnosis 

dan remediasi yang tepat. Diagnosis kesulitan aritmetika dapat dilakukan melalui tes 

yang meliputi procedural knowledge, conceptual knowledge, logical operations on 

numbers, dan estimation of size. Setelah diagnosis dilakukan, selanjutnya diadakan 

remediasi untuk masing-masing siswa yang mengalami kesulitan.   

Kata kunci: Diagnosis, Kesulitan Aritmetika, Remidiasi 

 

I. PENDAHULUAN 

Setiap siswa memiliki keunikan masing-masing dalam belajar. Cara mereka memahami suatu konsep 

berbeda antara satu dengan yang lainnya. Walaupun mendapatkan pembelajaran yang seragam, pada 

dasarnya siswa membangun konsepnya sendiri. Kemampuan mereka untuk memahami suatu materi akan 

berbeda satu sama lain karena dipengaruhi oleh kemampuan awal yang dimiliki. Mereka belajar dengan 

cara mengaitkan konsep yang telah dipahami dengan konsep yang baru didapatkan [1]. Akibatnya, dalam 

proses belajar ini siswa akan mengalami perbedaan kesulitan pula.  

Kesulitan belajar menghambat siswa untuk mencapai level yang lebih tinggi sehingga, siswa gagal 

dalam memahami pembelajaran. Ketidakberhasilan siswa dalam belajar tidak boleh dipandang sebagai 

suatu keadaan biasa di mana terdapat anggapan bahwa wajar jika ada siswa yang berhasil dalam belajar 

dan ada siswa yang gagal [2]. Kegagalan siswa seharusnya menjadi tantangan bagi guru untuk dapat 

menjalankan perannya sebagai fasilitator pembelajaran secara lebih optimal. Saat ini, pembahasan 

mengenai kesulitan belajar telah mendapat perhatian di banyak negara.  Scherer, et. al [3]  menyatakan 

bahwa kesulitan belajar di UK dikenal sebagai "learning difficulty" sedangkan di Kanada, Italia dan 

Australia disebut sebagai "learning disability". Perbedaan penggunaan istilah ini sebenarnya 

mengisyaratkan pada persoalan serupa yang harus segera diatasi.  

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran di mana siswa masih mengalami banyak kesulitan. 

Matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang memuat banyak rumus yang perlu dihafal [4]. Selain 

itu, kesulitan ini juga berasal dari ketidakmampuan siswa untuk memproses informasi yang digunakan 

pada salah satu atau keseluruhan materi matematika seperti geometri atau aritmetika [5]. Secara lebih 

spesifik, Garnet dan Frank [6] menggolongkan lima jenis kesulitan belajar matematika yaitu mastering 

basic number facts, arithmetic weakness/math talent, the written symbol system and concrete materials, the 

language of math, dan visual-spatial aspect of math. Sementara itu, Lerner  [7] menyampaikan bahwa 

kesalahan yang sering dikakukan oleh siswa dalam belajar matematika diantaranya adalah kurang paham 

tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, dan kesalahan penggunaan proses. 

 Berkaitan dengan jenis kesulitan belajar matematika, Dowker [8] menyatakan bahwa penyumbang 

kesulitan belajar matematika terbesar bagi anak adalah aritmetika, baik itu pada pemecahan masalah, nilai 

tempat ataupun dalam mengingat fakta. Menurut DiPerna, Lei dan Reid [9] kemampuan aritmetika pada 

level awal sering dijadikan sebagai prediktor pada hasil belajar di level yang lebih tinggi. Oleh sebab itu, 

penanganan kesulitan aritmetika perlu dilakukan pada siswa sejak masih di level dasar. Hal ini karena jika 

kesulitan aritmetika tidak segera teratasi di level awal, dikhawatirkan akan menjadi penghambat di level-

level berikutnya. Tulisan ini akan membahas mengenai diagnosis kesulitan aritmetika pada level sekolah 
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dasar dan cara meremedinya, sehingga diharapkan permasalahan anak mengenai aritmetika dapat diatasi 

sedini mungkin. 

 

II. PEMBAHASAN 

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesulitan aritmetika, diagnosis kesulitan aritmetika, dan cara 

meremidiasi kesulitan aritmetika pada level dasar. 

A. Kesulitan Aritmetika 

Cornoldi dan Lucangeli [10] menyatakan bahwa kesulitan aritmetika dapat digolongkan menjadi dua 

macam yaitu Basic Arithmetic dan Arithmetic Problem Solving. Basic Arithmetic berkaitan erat dengan 

pengetahuan numerik siswa, sedangkan Arithmetic Problem Solving membutuhkan Basic Arithmetic tetapi 

juga membutuhkan pemikiran yang lebih kompleks. Pada kasus Basic Arithmetic, sering kali siswa 

memiliki pemahaman konsep matematika yang mumpuni, namun mengalami masalah dalam perhitungan. 

Saat melakukan perhitungan siswa tidak teliti dalam menghadapi simbol operasi yang disajikan. Siswa 

mengalami masalah pada operasi perhitungan yang komplek, kasus menyimpan, ataupun meminjam. 

Geary dan Hoard [11] mengungkapkan bahwa siswa yang mengalami kesulitan aritmetika memiliki 

kemampuan perhitungan yang minim dan tidak memahami perhitungan-perhitungan dasar. Kesulitan ini 

juga kadang berkaitan dengan kesulitan perhitungan dasar (basic number fact). 

Garnett [12] menyatakan bahwa kesulitan basic number fact ini adalah pada perhitungan dasar dalam 

keempat tanda perhitungan (+, -, :, x). Siswa yang mengalami kesulitan aritmetika biasanya akan 

mengalami kesulitan pada hal-hal yang pada umumnya dapat dilakukan secara otomatis oleh siswa lainnya. 

Mereka akan kesulitan untuk secara langsung memberikan jawaban atas pertanyaan 6+7, 9 dikali 8 dan 

sejenisnya. Pada beberapa kasus siswa masih membutuhkan bantuan jari atau alat bantu lainnya dalam 

menentukan nilai-nilai seperti 5+7, 9+8, ataupun 15 +  6.  Di awal pengenalan perhitungan, penggunaan 

benda konkrit memang diperlukan karena untuk membentuk konsep siswa. Namun, mengingat 

kemampuan aritmetika akan dibutuhkan dalam proses mentransfer informasi yang berupa kata-kata atau 

numerik pada algoritma perhitungan yang diperlukan, maka secara bertahap penggunaan bantuan harus 

terus diminimalisir agar tidak menimbulkan pada level yang lebih tinggi.  

Selanjutnya, Arithmetic Problem Solving merupakan aktivitas matematika kompleks yang melibatkan 

kemampuan berpikir pada level yang lebih tinggi [13]. Level berpikir ini disesuaikan dengan tingkat 

pendidikan siswa. Sebagai contoh bagi siswa kelas 4 permasalahan seperti “ Banyak kelereng Aan adalah 

tiga kali dari banyaknya kelereng Anwar, dan banyak kelereng Anwar seperempat dari banyaknya kelereng 

Fai. Jika kelereng Fai berjumlah 24 butir, berapakah banyak kelereng Aan?” akan membutuhkan 

Arithmetic Problem Solving. Permasalahan ini menuntut kemampuan pemecahan masalah siswa dan juga 

kemampuan aritmetika siswa. Mereka yang mengalami kesulitan Arithmetic Problem Solving tidak akan 

mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan sejenis sehingga memerlukan remidiasi yang tepat. 

B. Diagnosis Kesulitan Aritmetika 

Kemampuan aritmetika akan mempengaruhi konsep matematika lainnya, sehingga kesulitan aritmetika 

perlu diatasi sedini mungkin. Langkah pertama untuk mengatasi kesulitan artimetika adalah dengan 

melakukan diagnosis kesulitan aritmetika. Mengetahui tipe kesalahan yang dilakukan oleh siswa akan 

membantu guru untuk melakukan remediasi yang sesuai bagi masing-masing siswa. Berdasarkan 

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat pola kesamaan mengenai kesulitan 

aritmetika yang paling sering terjadi pada siswa.  

Kesulitan aritmetika yang paling sering dialami oleh siswa menurut Dowker [8] adalah memory for 

arithmetical facts, word problem solving, dan carrying out multi-step arithmetic. Memory for arithmetical 

facts terjadi saat siswa susah untuk mengingat hasil perhitungan sederhana yang lazim digunakan misalnya 

9+5. Word problem solving terjadi saat siswa mengalami kesulitan untuk mentransformasikan masalah 

yang disajikan dalam bentuk cerita ke model perhitungan matematika yang sesuai. Tipe ini berkaitan 

dengan Arithmetic Problem Solving yang membutuhkan pemikiran kognitif  lebih tinggi. Kemudian, 

carrying out multi-step terjadi saat siswa kesulitan menyelesaikan perhitungan yang disajikan secara lebih 

kompleks.  

Sugihartono [14] menyatakan bahwa untuk mendiagnosis kesulitan belajar dapat dilakukan melalui dua 

teknik yaitu tes dan nontes. Teknik non tes terdiri dari wawancara, observasi, angket, sosiometri, dan 

dokumentasi. Selanjutnya, teknik tes terdiri atas tes psikologi dan tes yang berkaitan dengan materi 

pembelajaran. Secara khusus untuk mengetahui kesulitan aritmetika, teknik yang sering digunakan adalah 

teknik tes. [15] menyampaikan bahwa dalam mengukur kemampuan aritmetika siswa pada level dasar 

perlu dipisahkan antara tes penjumlahan dengan jawaban ≤ 10, pengurangan dengan bilangan terbesar ≤ 10 

dan penjumlahan yang kompleks dengan jawaban ≤ 100. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam 

mengamati kesulitan siswa terkait dengan aritmetika dasar.  
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Kemudian dari segi aspek yang diamati, Stock, Desoete, dan Roeyers [16] menyatakan bahwa 

pendiagnosisan kesulitan aritmetika dapat dilakukan melalui tes yang meliputi empat aspek yaitu : 

1. Procedural knowledge 

Pocedural knowledge, berkaitan dengan prosedur perhitungan yang dilakukan oleh siswa. Siswa 

yang memiliki masalah dengan kemampuan prosedural ini akan kesulitan untuk melakukan 

perhitungan sederhana dengan aturan tertentu. Misalnya siswa diminta untuk menghitung secara 

meloncat 4 angka yaitu 4, 8, 12, 16, 20, …. 

2. Conceptual knowledge 

Conceptual knowledge merepresentasikan pemahaman siswa mengenai mengapa suatu prosedur 

digunakan. Misalnya dalam perhitungan linear benda-benda, disajikan gambar beberapa kelinci 

kemudian diajukan pertanyaan tentang, berapa kelinci yang ada di sebelah sini? Berapa total 

jumlah kelinci? Jika dimulai dihitung dari kelinci yang kedua, maka berapakah jumlah kelinci? 

Mengapa? 

3. Logical operations on numbers 

Dua poin yang ditekankan pada sub test pendiagnosisan kesulitan aritmetika ini adalah 

pengurutan seri dan pengklasifikasian. Pada kasus pengurutan dapat digunakan media berupa 

kartu atau sejenisnya. Begitu pula pada klasifikasi, kartu juga tetap dapat digunakan misalnya 

mengelompokkan kartu berdasarkan persamaan yang dimiliki. 

4. Estimation of size 

Estimation of size berkaitan dengan pembandingan ukuran. Instrumen yang dapat digunakan 

untuk siswa kelas satu adalah mengenai perbandingan bulatan. Disajikan dua kelompok bulatan, 

lalu siswa diberi pertanyaan mengenai manakah kelompok yang memiliki bulatan yang lebih 

banyak. 

Contoh-contoh yang digunakan pada keempat aspek di atas adalah untuk siswa sekolah dasar atau 

sederajat. Pada pengetesan untuk siswa kelas atas tetap dapat menggunakan aspek-aspek tersebut dengan 

mengganti konteks dan level berpikir siswa.  

Berdasarkan uraian ini dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan diagnosis kesulitan aritmetika dapat 

dilakukan melalui tes yang memisahkan konsep penjumlahan, pengurangan dan operasi lainnya. 

Kemudian, aspek yang perlu mendapatkan perhatian adalah procedural knowledge, conceptual knowledge, 

logical operations on numbers, dan estimation of size. 

C. Cara Meremediasi Kesulitan Aritmetika 

Remediasi merupakan proses yang paling menentukan keberhasilan siswa selanjutnya. Jika proses ini 

berjalan dengan lancar maka siswa akan kembali pada jalur belajar yang benar. Dalam pembelajaran 

matematika yang materinya tersusun secara rapi dan berjenjang, remediasi kesulitan belajar pada level 

tertentu mendesak untuk dilakukan. Andaikan kesulitan siswa pada suatu level tidak segera diatasi maka 

kesulitan itu akan berpengaruh pada penguasaan materi matematika di level berikutnya. Akibatnya 

kecemasan terhadap pembelajaran matematika akan meningkat dan minat belajar matematika akan terus 

menurun.  

Mengingat bahwa kesulitan aritmetika merupakan penyumbang terbesar kesulitan belajar matematika 

siswa, remediasi kesulitan aritmetika harus sedini mungkin dilakukan. Garnett [12] menyampaikan bahwa 

untuk bisa membantu siswa dalam mengatasi permasalahan aritmetikanya guru perlu (1) memahami 

kelemahan komputasi siswa, (2) mempertahankan usaha terus menerus dalam mengembangkan skill yang 

masih belum kuat. (3) bekerjasama dengan siswa untuk membangun kemampuan pemantauan mandiri 

pada siswa, dan pada waktu yang sama memberikan ruang lingkup pembelajaran matematika yang lebih 

luas.  

Kemudian, proses remediasi juga perlu memperhatikan muatan konten. Dowker [8] menyampaikan 

bahwa dalam proses memperbaiki kemampuan aritmetika siswa ada beberapa hal yang perlu ditekankan 

yaitu (1) Counting procedures (2) Counting ptinciples (3) Written symbolism for numbers (4) 

Understanding the role of place value in number operations and arithmetic (5) Word problem solving (6) 

Translation between arithmetical problems presented in concrete, verbal and numerical format (7) 

Derived Fact strategies in addition and substraction (8) Arithmetical estimation (9) Number fact retrieval. 

Kesembilan aspek ini akan membantu memperbaiki kesulitan belajar aritmetika siswa jika disajikan secara 

benar oleh guru.  

Praktik pemberian remediasi kesulitan aritmetika kepada siswa menurut Garnett [6] perlu dilakukan 

secara interaktif dan membangkitkan motivasi, misalnya saja dilakukan melalui permainan. Selama proses 

ini, guru perlu memberikan perhatian penuh kepada siswanya, kepedulian terhadap siswa merupakan kunci 

utama dalam proses ini. Kemudian, remediasi ini juga sebaiknya dilakukan secara berkala, bukan dalam 
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satu waktu saja. Pemberian remediasi bisa dilakukan misalnya 15 menit setiap harinya, sehingga 

diharapkan siswa tidak akan merasa tertekan dengan remediasi yang dilakukan.  

Operasi bilangan dan bilangan yang disajikan kepada siswa juga perlu diperhatikan. Pada satu waktu, 

tidak disarankan untuk langsung memberikan latihan perhitungan campuran. Siswa perlu memahami dalam 

kelompok-kelompok perhitungan baru kemudian secara bertahap diajak untuk melakukan perhitungan 

campuran. Selama berlatih perhitungan aritmetika, guru sebaiknya memberikan penekanan-penekanan 

terutama pada pembalikan atau komutatif, sebagai contoh 3+2 = 2+ 3 atau 6 x7 = 7x6. 

Lebih lanjut dalam pemberian latihan soal mengenai perhitungan aritmetika, guru perlu 

mempertimbangkan pola perhitungan yang disajikan. Misalnya diberikan latihan soal kepada siswa tentang 

perhitungan penjumlahan bilangan yang sama 7+7 kemudian dilanjutkan pada penjumlahan 7+8. 

Diharapkan pada penyajian perhitungan ini, siswa akan menyadari bahwa setelah hasil dari 7+7 = 14 

diketahui, maka pada perhitungan 7+8 siswa hanya perlu menambah 14 dengan 1 sehingga tidak perlu 

melakukan perhitungan manual seperti sebelumnya. Yang terakhir guru perlu mengajak siswa untuk dapat 

mengetahui progres yang telah mereka tempuh selama belajar. Hal ini penting karena dengan mengetahui 

sejauh mana mereka telah tahu dan seberapa jauh ketertinggalan mereka akan meningkatkan motivasi 

siswa untuk belajar.  

 

III. SIMPULAN DAN SARAN 

Setiap siswa memiliki kesulitan yang berbeda-beda dalam belajar matematika. Kesulitan belajar 

matematika dapat dibedakan menjadi lima macam yaitu mastering basic number facts, arithmetic 

weakness, the written symbol system and concrete materials, the language of math, dan visual-spatial 

aspect of math. Kesulitan aritmetika dipandang menjadi penyebab kesulitan belajar matematika siswa yang 

paling dominan. Hal ini dikarenakan aritmetika dibutuhkan dalam konsep-konsep matematika lainnya. 

Dalam rangka memenuhi tugasnya untuk membantu siswa mencapai prestasi optimalnya, guru harus bisa 

mendiagnosis kesulitan aritmetika yang dialami oleh siswa.  

Proses pendiagnosisan ini dapat dilakukan melalui tes yang memisahkan konsep penjumlahan, 

pengurangan dan operasi hitung lainnya. Kemudian aspek yang diperhatikan dalam diagnosis ini meliputi 

procedural knowledge, conceptual knowledge, logical operations on numbers, dan estimation of size. 

Setelah diagnosis dilakukan perlu dilakukan remediasi yang sesuai untuk masing-masing siswa yang 

mengalami kesulitan aritmetika. Proses remediasi ini dilakukan melalui kegiatan interaktif, pelaksanaanya 

tidak dalam satu waktu, menekankan pada pembalikan, memperhatikan pola pada latihan yang diberikan, 

dan meminta siswa untuk memahami progres yang telah dicapainya. 

Remidiasi terhadap kesulitan aritmetika perlu dilakukan sedini mungkin agar kesulitan ini nantinya 

tidak menghambat siswa untuk mempelajari materi-materi matematika yang lebih tinggi. Semakin cepat 

proses remidiasi dilakukan maka perkembangan siswa dalam belajar matematika akan semakin baik. Oleh 

karena itu, proses remidiasi dapat dilakukan sejak berada pada level bawah seperti sekolah dasar.  
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