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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku dan kemampuan 

seseorang menuju ke arah kemajuan dan peningkatan. Pendidikan dapat 

mengubah pola pikir seseorang untuk memperbaiki kualitas diri. Pada 

pendidikan formal, penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari tujuan 

pendidikan yang akan dicapai. Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan dan 

pembelajaran matematika dapat dinilai dari keberhasilan siswa dalam 

memahami matematika dan memanfaatkan pemahaman ini untuk 

menyelesaikan persoalan-persoalan matematika maupun ilmu-ilmu yang lain. 

Untuk itu, perlu dilakukan evaluasi atau tes hasil belajar siswa. Hasil belajar ini 

merupakan prestasi belajar siswa. 

Pencapaian prestasi belajar siswa Indonesia di bidang sains dan 

matematika menurun. Siswa Indonesia masih dominan dalam level rendah, atau 

lebih pada kemampuan menghafal dalam pembelajaran sains dan matematika. 

Demikian  hasil Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS) yang 

diikuti siswa kelas VIII Indonesia tahun 2011. Penilaian yang dilakukan 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement Study 

Center Boston College tersebut, diikuti 600.000 siswa dari 63 negara. Untuk 

bidang Matematika, Indonesia berada di urutan ke-38 dengan skor 386 dari 42 
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negara yang siswanya dites. Skor Indonesia ini turun 11 poin dari penilaian 

tahun 2007 (www.kompas.com). 

Prestasi belajar matematika siswa masih rendah. Rendahnya prestasi 

belajar matematika ditunjukkan dengan rendahnya nilai ulangan harian, 

ulangan semester, maupun UAN (Ujian Akhir Nasional) matematika. Bahkan 

menurut data dari Trends in Mathematics and Science Study (TIMSS), prestasi 

belajar matematika Indonesia secara umum berada pada peringkat 35 dari 46 

negara peserta yang melibatkan lebih dari 200.000 siswa. Rata-rata nilai 

seluruh siswa dari seluruh negara adalah 467 sedangkan rata-rata nilai 5000-an 

siswa Indonesia sebagai sampel studi hanyalah 411 (Supriyoko, 2008: 3).  

Mata pelajaran matematika kebanyakan materinya bersifat abstrak, 

tidak sedikit peserta didik yang merasa kesulitan dalam mempelajarinya. 

Kesulitan tersebut secara langsung dapat menghambat perkembangan belajar 

siswa. Akhirnya siswa tidak mampu mendapatkan hasil yang optimal dalam 

belajar. Menurut Abdurrahman (2009: 13) penyebab utama kesulitan belajar 

(learning disabilities) adalah faktor internal, yaitu kemungkinan adanya 

disfungsi neurologis; sedangkan penyebab utama problema belajar (learning 

problems) adalah faktor eksternal, yaitu berupa strategi pembelajaran yang 

keliru, pengelolaan kegiatan belajar yang tidak membangkitkan motivasi 

belajar anak, dan pemberian ulangan penguatan (reinforcement) yang tidak 

tepat.   

Permasalahan tersebut mendapat perhatian khusus dari beberapa pihak, 

seperti guru, lingkungan sekolah, wali peserta didik, dan lingkungan sekitar 
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karena mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran wajib. 

Melihat begitu pentingnya matematika maka pembelajaran matematika 

dimasukkan ke dalam semua jenjang pendidikan di Indonesia mulai dari sekolah 

dasar hingga perguruan tinggi. Lerner (Abdurrahman, 2009: 252) menyatakan 

bahwa: “Matematika disamping sebagai bahasa simbolis juga merupakan bahasa 

universal yang memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan 

mengkomunikasikan ide mengenai elemen dan kuantitas”. 

Matematika memiliki berbagai fungsi. Fungsi matematika yaitu 

mengembangkan kemampuan menghitung, mengukur, menurunkan dan 

menggunakan rumus matematika yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari 

melalui pengukuran dan geometri, aljabar, peluang dan statistik, kalkulus dan 

trigonometri. Matematika juga berfungsi mengembangkan kemampuan 

mengkomunikasikan gagasan melalui model matematika yang dapat berupa 

kalimat matematika dan persamaan matematika, diagram, grafik atau tabel 

(www.sarjanaku.com). 

Ketelitian, keterampilan dan kecepatan dalam berfikir sangat diperlukan 

saat mempelajari matematika, tidak terkecuali dalam belajar pokok bahasan 

melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. Materi ini memiliki 

karakteristik yang cukup abstrak, dan di dalamnya berisi banyak rumus. Oleh 

karena itu peserta didik harus menguasai kecakapan berhitung, penguasaan 

rumus, dan pemahaman gambar. 

Menurut hasil pengamatan guru matematika di SMP Negeri 3 Boja 

(Ratih Kusumawati, dkk, 2012)  peserta didik kelas VIII mengalami kesulitan 

pada materi garis singgung lingkaran. Hal ini berdasarkan pada nilai ulangan 

http://www.sarjanaku.com/


4 
 

harian materi Garis Singgung Lingkaran peserta didik pada tahun sebelumnya 

banyak yang tidak mencapai KKM. KKM untuk mata pelajaran matematika di 

sekolah tersebut adalah 67 dengan prosentase peserta didik yang mencapai 

KKM adalah 75%.  

Kesulitan yang dihadapi peserta didik disebabkan beberapa hal antara 

lain peserta didik kurang memahami konsep-konsep garis singgung lingkaran, 

dan peserta didik sering kali lupa menggunakan rumus yang mana untuk 

menghitung panjang garis singgung dalam atau luar dua lingkaran. Timbulnya 

persepsi tersebut karena suasana pembelajaran di kelas kurang aktif, peserta 

didik tidak dilibatkan secara langsung dalam menemukan rumus, dan 

kurangnya variasi media pembelajaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan 

dengan guru dan siswa MTs Negeri Gondangrejo, guru menyatakan bahwa 

materi geometri merupakan materi yang sulit untuk dipelajari. Hal ini dapat 

dilihat dari hasil tes siswa bahwa masih banyak siswa yang tidak bisa melukis 

lingkaran dalam dan luar segitiga secara benar dan tepat.  

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan geometri siswa masih relatif rendah. Rendahnya kemampuan 

geometri ini dimungkinkan oleh pemahaman konsep dan keterampilan geometri 

siswa dalam pemecahan masalah geometri masih lemah. Menurut Endang 

Mulyasa (2003) pengajaran geometri yang baik harus sesuai dengan 

kemampuan anak. Kemampuan anak dapat dilihat dari proses berpikir dan 

penerapan keterampilan dalam pemecahan masalah geometri. Penerapan teori 

van Hiele diyakini dapat mengatasi kesulitan siswa dalam pemecahan masalah 
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dalam geometri. Hal ini disebabkan karena teori van Hiele menjelaskan 

perkembangan berpikir siswa dalam belajar geometri.   

Dari penjelasan di atas maka peneliti akan melakukan penelitian yang 

berjudul “Analisis Kesulitan Melukis Lingkaran Dalam dan Lingkaran Luar 

Suatu Segitiga pada Materi Garis Singgung Lingkaran Siswa Kelas VIII 

Semester II MTs Negeri Gondangrejo Tahun Pelajaran 2014/2015”. Penelitian 

tersebut diharapkan dapat membantu guru untuk mengetahui kesulitan siswa 

dalam melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kesulitan siswa dalam 

melukis lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga yang dapat dirinci 

menjadi tiga yaitu: 

1. Peneliti hanya meneliti kesulitan yang dihadapi siswa dalam melukis 

lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. 

2. Jenis kesulitan yang menjadi patokan penulis adalah: 

a. Kesulitan melukis busur lingkaran 

b. Kesulitan melukis garis bagi segitiga 

c. Kesulitan melukis garis sumbu segitiga 

d. Kesulitan melukis lingkaran dalam segitiga 

e. Kesulitan menghubungkan perpotongan busur lingkaran 

f. Kesulitan menentukan jari-jari lingkaran 

g. Kesulitan melukis lingkaran luar segitiga 
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3. Penelitian dilakukan pada siswa kelas VIII semester 2 MTs Negeri 

Gondangrejo Tahun Pelajaran 2014/2015.  

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kesulitan yang dialami siswa dalam melukis lingkaran dalam dan 

lingkaran luar suatu segitiga? 

2. Apakah penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam melukis lingkaran 

dalam dan lingkaran luar suatu segitiga? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kesulitan yang dialami siswa dalam melukis lingkaran 

dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. 

2. Untuk mengetahui penyebab kesulitan yang dialami siswa dalam melukis 

lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi peserta didik 

a. Peserta didik mengetahui kesulitan mereka dalam melukis dan 

memahami lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. 

b. Peserta didik lebih termotivasi untuk belajar. 

2. Manfaat bagi Guru 

a. Guru dapat mengetahui kesulitan peserta didik. 
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b. Dapat memberikan gambaran kepada guru mengenai penyebab 

kesulitan yang dialami peserta didik dalam melukis dan memahami 

lingkaran dalam dan lingkaran luar suatu segitiga. 

3. Manfaat bagi Peneliti 

a. Peneliti memperoleh jawaban dari permasalahan yang ada. 

b. Peneliti memperoleh pengalaman yang menjadikan peneliti lebih siap 

untuk menjadi guru yang professional. 

F. Definisi Istilah 

1. Analisis 

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu 

keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda 

komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam 

satu keseluruhan yang terpadu (Fatimah, 2012: 6). 

2. Kesulitan Belajar  

Menurut Abdurrahman (2010: 6) kesulitan belajar merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa Inggris learning artinya belajar dan 

disability artinya ketidakmampuan, sehingga terjemahan yang benar 

seharusnya adalah ketidakmampuan belajar. 

3. Lingkaran Dalam Segitiga 

Lingkaran dalam suatu segitiga adalah lingkaran yang terletak di 

dalam segitiga dan menyinggung ketiga sisinya. Titik pusat lingkaran 

dalam segitiga merupakan titik potong ketiga garis bagi sudut suatu 

segitiga. (Dewi Nuharini, dkk, 2008: 187) 
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4. Lingkaran Luar Segitiga 

Lingkaran luar suatu segitiga adalah lingkaran yang terletak di luar 

segitiga dan melalui ketiga titik sudut segitiga tersebut. Titik pusat 

lingkaran luar segitiga adalah titik potong ketiga garis sumbu sisi-sisi 

segitiga. (Dewi Nuharini, dkk, 2008: 192)  


