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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan usaha untuk menciptakan suatu kondisi 

kemajuan pada suatu kelompok masyarakat. Pendidikan diharapkan dapat 

menjadikan suatu individu maupun kelompok memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan perilaku yang dapat memajukan suatu bangsa. Karena pada 

hakikatnya tujuan dari pendidikan yaitu untuk memecahkan persoalan-

persoalan yang muncul yang dapat menghambat pembangunan bangsa di 

masa sekarang dan masa depan. 

Proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah pada dasarnya adalah 

kegiatan belajar mengajar yang bertujuan agar siswa memiliki hasil yang 

terbaik sesuai kemampuannya. Pembelajaran berupaya meningkatkan 

kemampuan, potensi, minat, bakat, dan kebutuhan peserta didik yang 

beragam. Pada kegiatan pembelajaran diharapkan terjadi interaksi optimal 

antara guru dengan siswa serta antara siswa dengan siswa. 

Pada pembelajaran disekolah, guru dihadapkan pada sejumlah 

karakteristik siswa yang beragam. Ada siswa yang menempuh pembelajaran 

dengan lancar dan berhasil namun tidak sedikit pula yang mengalami 

kesulitan pada proses pembelajaran. Kesulitan belajar siswa ditunjukkan oleh 

adanya hambatan pada perkembangan maupun kesulitan belajar akademik 

seperti ksesulitan dalam menyelesaikan soal-soal. 

Mata pelajaran matematika dianggap sebagian besar siswa 

merupakan mata pelajaran yang sulit di mana kebanyakan kontennya bersifat 

abstrak. Karena hal tersebut, matematika menjadi mata pelajaran yang 

umumnya kurang diminati siswa. Hal ini bisa menyebabkan prestasi belajar 

matematika menjadi rendah.  

Pada kenyataannya, prestasi belajar matematika siswa masih tergolong 

rendah. Hal ini dapat ditunjukkan dengan rendahnya nilai ulangan harian 
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siswa yang masih dibawah KKM. Menurut data dari Trends in Mathematics 

and Science Study (TIMSS), prestasi belajar matematika Indonesia berada 

pada urutan ke-38 dari 42 dengan skor rata-rata 386. (Mullis, 2012: 42). 

Berdasarkan pada data tersebut menunjukkan rata-rata hasil belajar 

matematika masih tergolong sangat rendah.  

Prestasi belajar matematika yang masih rendah harus mendapat 

perhatian khusus dari beberapa pihak, seperti guru, orang tua, dan lingkungan 

sekitar karena mata pelajaran matematika merupakan salah satu pelajaran 

wajib yang harus dipelajari oleh semua jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Ketelitian, keterampilan dan pengPuasaan sangat diperlukan saat 

mempelajari matematika. Siswa biasanya hanya dapat mengerjakan soal 

sebatas contoh yang diberikan guru. Jika diberikan soal lain yang sedikit 

berbeda, siswa menjadi kesulitan dalam mengerjakannnya. 

Pada jenjang SMP materi geometri yang harus dikuasai siswa meliputi 

garis dan sudut, bangun datar, kesebangunan dan bangun ruang. Berdasarkan 

hasil survei dari Pemogramme for International Student Assesment (PISA) 

2000/2001 diperoleh bahwa siswa sangat lemah dalam geometri, khususnya 

dalam pemahaman ruang dan bentuk (Untung, 2008: 1). Siswa menganggap 

materi bangun ruang merupakan materi yang sulit. Padahal materi bangun 

ruang juga diajarkan pada jenjang berikutnya.  

Berdasarkan hasil ulangan harian siswa tahun sebelumnya di SMP 

Muhammadiyah 9 Ngemplak lebih dari 50% siswa mendapakan nilai tidak 

memuaskan atau dibawah nilai KKM. Maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-

soal volume bangun ruang di SMP Muhammadiyah 9 Ngemplak. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah memahami permasalahan dan melaksanakan 

penelitian serta untuk menghindari terlalu luasnya masalah yang dibahas, 

maka demi keefektifan dan keefisiensian penelitian ini, perlu adanya fokus 

penelitian yaitu sebagai berikut: 
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1. Peneliti hanya akan meneliti kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal volume bangun ruang sisi lengkung 

2. Peneliti hanya akan meneliti faktor penyebab kesulitan yang dialami siswa 

dalam mempelajari matematika khususnya volume bangun ruang sisi 

lengkung.  

3. Jenis kesulitan yang menjadi patokan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Kesulitan memahami konsep 

b. Kesulitan perhitungan 

c. Kesulitan menyelesaikan soal cerita 

4. Penelitian dilakukan pada siswa kelas IX B SMP Muhammadiyah 9 

Ngemplak  tahun ajaran 2015/2016. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka permasalahan 

yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Apa saja jenis kesulitan yang dialami siswa dalam menyelesaikan soal-soal 

pada pokok bahasan volume bangun ruang sisi lengkung? 

2. Apa penyebab kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok 

bahasan volume bangun ruang sisi lengkung? 

D. Tujuan Penelitian 

Pada penelitian ini terdapat dua tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

1. Untuk mengetahui jenis kesulitan yang dialami siswa dalam 

menyelesaikan soal-soal pada materi volume bangun ruang sisi lengkung. 

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab kesulitan yang dialami siswa 

dalam menyelesaikan soal-soal pada materi volume bangun ruang sisi 

lengkung. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara Umum, penelitian ini diharapkan untuk memberikan 

sumbangan kepada bidang pendidikan matematika, utamanya pada 

pembelajaran materi volume bangun ruang sisi lengkung pada kelas IX. 
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Secara Khusus, penelitian ini memberikan sumbangan penekanan 

pentingnya peran matematika dalam kehidupan sehari-hari siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memaparkan kesulitan belajar yang 

dialami oleh siswa, sehingga siswa mengetahui kesulitan siswa dalam 

menyelesaiakan soal-soal volume bangun ruang sisi lengkung dan 

dapat menemukan solusi mengatasinya. 

b. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan mampu mengetahui penyebab kesulitan dan 

mampu mengatasi masalah kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal-

soal volume bangun ruang sisi lengkung. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini diharapakan mampu memberikan informasi kesulitan 

siswa dalam pelajaran matematika. Sehingga dapat meningkatkan 

kualitas pembelajaran di sekolah. 

d. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti 

dengan mengetahui analisis kesulitan belajar siswa dalam 

menyelesaiakan soal-soal volume bangun ruang sisi lengkung. 

F. Definisi Istilah 

1. Hakikat Belajar  

Annurahman (2009: 54) mengemukkan Belajar adalah suatu 

aktivitas menuju perubahan tingkah laku pada diri individu melalui suatu 

proses interaksi dengan lingkungannnya. Hasil dari belajar bukan hanya 

pengetahuan namun bersifat perubahan perilaku. Pengetahuan yang 

diperoleh akan mempengaruhi perilaku seseorang. 

2.  Kesulitan Belajar Matematika 

Jamaris (2014: 188) mengemukakan bahwa kesulitan belajar 

matematika adalah kelemahan dalam menghitung, kesulitan dalam 

mentransfer pengetahuan, pemahaman bahasa matematika yang kurang, dan 
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kesulitan dalam persepsi visual. Kesulitan-kesulitan yang dialami siswa 

menghambat dalam penyerapan informasi matematika. Jadi kesulitan 

tersebut membuat siswa tidak mampu menyelesaikan permasalahan dalam 

matematika sehingga tujuan belajar tidak tercapai.  

3. Volume Bangun Ruang  

Wahyudi (2008: 43) mengemukakan bahwa volume bangun ruang 

yaitu ukuran atau kemampuan menampung suatu benda cair. Jadi volume 

bangun ruang merupakan takaran atau isi yang dapat memenuhi suatu bangun 

ruang.  

 

 


