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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam bahasa inggris 

disebut dengan education, dalam bahasa latin pendidikan disebut dengan 

educatum yang tersusun dari dua kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti 

sebuah perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, sedangkan 

Duco berarti perkembangan atau sedang berkembang. Jadi, Secara Etimologi 

pengertian pendidikan adalah proses mengembangkan kemampuan diri sendiri 

dan kekuatan individu. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah 

proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam 

usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Menurut 

Djumali  (2013: 1) pendidikan adalah wahana untuk mempersiapkan manusia 

dalam problem kehidupan dimasa kini maupun dimasa mendatang. Peran 

pendidikan sangat penting untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dan mampu berkompetensi dalam ilmu pengetahuan maupun 

teknologi. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus diperbaiki 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang ada di setiap jenjang 

sekolah. Perkembangan pesat di bidang teknologi informasi dan komunikasi 

dewasa ini dilandasi oleh perkembangan matematika di bidang teori bilangan, 

aljabar, analisis, teori peluang, dan diskrit. Untuk menguasai dan menciptakan 

teknologi di masa depan diperlukan penguasaan matematika ide daripada 

mengenai bunyi. Menurut Didi Haryono (2014 : 6) matematika yang merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan yang bersifat pasti (eksakta) ternyata memiliki asal 

usul matematika tersendiri. Istilah matematika berasal dari istilah latin yaitu 

Mathematica yang awalnya mengambil istilah Yunani yaitu Mathematike yang 

berarti relating to learning yang berkaitan dengan hubungan pengetahuan. Kata 

Yunani tersebut mempunyai akar kata Mathema yang berarti pengkajian, 

pembelajaran, ilmu atau pengetahuan yang ruang lingkupnya menyempit dan arti 

teknisnya menjadi pengkajian matematika. Jadi berdasarkan asal usunya maka 
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kata matematika berarti pengetahuan yang diperoleh dari hasil proses belajar. 

Sehingga, matematika merupakan suatu pengetahuan. Matematika menurut 

Johnson sebagaimana yang dikutip oleh Mulyono (2010 : 202) adalah bahasa 

simbolis yang fungsi praktisnya untuk mengekspresikan hubungan - hubungan 

kuantitatif serta kekurangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah untuk 

memudahkan berfikir. Lerner (Mulyono, 2010 : 252) menyatakan bahwa 

matematika disamping sebagai simbolis juga merupakan bahasa universal yang 

memungkinkan manusia memikirkan, mencatat, dan mengkomunikasikan ide 

mengenai elemen dan kuantitas. Matematika adalah bahasa simbolis yang fungsi 

praktisnya untuk mengekspresikan hubungan – hubungan kuantitatif dan 

keruangan sedangkan fungsi teoritisnya adalah memudahkan berpikir. Itu yang 

mendasari matematika sebagai dasar ilmu pengetahuan khususnya bidang 

eksakta. Tapi disisi lain, siswa masih menganggap bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit untuk dipelajari. Oleh karena itu, siswa kurang berminat 

dalam belajar matematika dan enggan mendengarkan guru dalam menenrangkan 

pelajaran. Akibatnya siswa kesulitan dalam memahami konsep – konsep dasar 

matematika.  

Kesulitan dalam menyelesaikan soal matematika adalah siswa kurang 

memahami dan menguasai hal tersebut yang berakibat timbulnya kesalahan siswa 

dalam menyelesaikan soal – soal matematika. Pada dasarnya kesulitan siswa 

dalam menyelesaikan soal matematika antara lain disebabkan kurangnya 

penguasaan konsep matematika. Kesulitan siswa yang lain dalam menyelesaikan 

soal matematika yaitu kurangnya ketelitian dalam menghitung. Siswa seringkali 

salah dalam menghitung suatu bentuk perkalian, pembagian, penjumlahan dan 

pengurangan. Sesuai dengan pengalaman peneliti pada saat magang asisten guru 

di SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, guru matematika mengatakan bahwa masih 

banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal, khususnya 

soal garis singgung lingkaran. 

Adanya kesulitan siswa dalam menyelsaikan soal matematika perlu 

mendapat perhatian lebih. Menurut Mulyono (2010 : 9) para guru umumnya 

memandang semua siswa yang memperoleh prestasi belajar rendah disebut siswa 



3 
 

berkesulitan belajar. Menurut Fakhrul Jamal (2014 : 20) kesulitan siswa dalam 

belajar matematika adalah kesulitan konsep, ada 3 hal yang menyebabkan siswa 

mengalami kesulitan dalam belajar matematika diantaranya adalah persepsi 

(perhitungan matematika), intervensi dan eksafolasi pelaksanaan proses belajar 

mengajar. Secara garis besar berkesulitan belajar menurut Mulyono (2010 : 11) 

dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, (1) kesulitan belajar yang 

berhubungan dengan perkembangan (developmental learning disabilities) dan (2) 

kesulitan belajar akademik (academic learning disabilities). Kesulitan belajar 

akademik ditunjukkan dengan kegagalan dalam ketrampilan membaca, menulis 

dan matematika itu sendiri. Faktor dari guru juga mempengaruhi kesulitan siswa 

dalam belajar seperti, metode yang kurang sesuai dan sistem mengajar guru 

kurang melibatkan peran siswa. 

Banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam mempelajari 

persamaan garis singgung lingkaran walaupun materi tersebut sudah diajarkan 

oleh guru. Saat melukis lingkaran banyak siswa kesulitan dalam menentukan titik 

pusat pada bidang kartesius, mereka hanya menghafal bentuk lingkaran dengan 

pusat O(0,0) dan masih kesulitan ketika dihadapkan pada bentuk lingkaran 

dengan pusat A(a,b). Siswa mungkin mudah menghafalkan rumus tetapi 

mengalami kesulitan dalam menerapkan rumus tersebut kedalam soal. Terlebih 

lagi siswa kurang memahami maksud dari soal persamaan garis singgung 

lingkaran. Tidak dapat menafsirkan dan tidak dapat menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya dari soal. Sehingga siswa kesulitan dalam proses 

perhitungan dan menetukan hasil akhir, apabila siswa menuliskan apa yang 

diketahui dan ditanya merupakan langkah awal dalam mengerjakan soal dan akan 

mempermudah dalam proses pengerjaan soal. Selain itu, siswa kurang teliti 

dalam menentukan hasil akhir karena kurang cermat dalam proses perhitungan. 

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 dikelas kurang aktif, peserta didik tidak 
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dilibatkan secara langsung dalam menemukan rumus, dan kurangnya variasi 

media pembelajaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan guru dan 

siswa SMP Muhammadiyah 5 Surakarta, 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 menyelesaikan soal 

garis singgung lingkaran. 

Pengalaman peneliti pada saat magang asisten guru di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, masih banyak siswa yang melakukan kesulitan 

dalam menyelesaikan soal, khususnya soal cerita. Dari observasi kelas di SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta, peneliti menemukan keadaan pada siswa yang 

bermalas-malasan dalam mengerjakan soal latihan yang diberikan oleh guru. 

Berdasakan wawancara dengan guru matematika dan observasi kelas VIII di 

SMP 5 Surakarta, peneliti menemukan keadaan pada siswa yang kurang 

memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru, bermalas-malasan dalam 

mengerjakan soal latihan, sehingga siswa mengalami beberapa kesulitan atau 

kendala dalam menyelesaikan soal matematika materi garis singgung lingkaran. 

Seringkali siswa masih kesulitan dalam menjelaskan definisi konsep dan 

miskonsepi dikarenakan rendahnya kemampuan siswa dalam memahami konsep. 

sebagai contoh, dalam mempelajari garis singgung lingkaran siswa masih 

mengalami kesulitan dalam menjelaskan definisi garis singgung lingkaran. Di 

samping itu, seringkali siswa masih melakukan kesalahan dalam menerapkan 

rumus untuk mencari panjang garis singgung lingkaran serta kesalahan dalam 

proses perhitungannya. Mereka seringkali masih salah dalam menafsirkan apa 

yang diketahui dan apa yang ditanyakan dalam soal tersebut.  

Garis singgung lingkaran adalah suatu garis yang memotong lingkaran 

hanya pada satu titik dan garis tersebut tegak lurus terhadap garis tengah atau 

diameter lingkaran yang ditarik melalui titik singgung. Garis singgung lingkaran 

adalah salah satu pokok bahasan matematika yang dianggap cukup sulit bagi 

sebagian siswa. Jika hal ini kurang mendapat perhatian maka akan menyebabkan 

siswa – siswa kesulitan dalam mempelajari materi selanjutnya yang berhubungan 

dengan garis singgung lingkaran. Di dalam materi garis singgung lingkaran siswa 
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diajarkan mengenai pengertian garis singgung lingkaran, sifat garis singgung 

lingkaran, menghitung panjang garis singgung lingkaran, kedudukan dua 

lingkaran, garis singgung persekutuan dua lingkaran, menghitung panjang sabuk 

lilitan minimal. Pada materi tersebut siswa dituntut untuk benar – benar 

menguasai materi yang diberikan. Dalam kenyataannya siswa kurang memahami 

dan menguasai materi garis singgung lingkaran. Seperti kesulitan siswa dalam 

menentukan garis singgung lingkaran, menghitung panjang garis singgung, 

menghitung panjang garis singgung persekutuan dalam dan luar, menghitung 

panjang sabuk lilitan minimal dan masih banyak kesulitan yang lain.  

Berdasarkan uraian – uraian tersebut dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut 

apa yang menyebabkan siswa melakukan kesulitan. Untuk mengetahui bentuk 

kesulitan perlu dilakukan analisis kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran pada pembelajaran matematika siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan - 

kesulitan yang dilakukan oleh siswa sehingga dapat di tentukan solusinya. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah – 

masalah penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan memahami konsep ? 

2. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan cara melukis ? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan perhitungan ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan memahami konsep. 

2. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan cara melukis. 
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3. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaiakan soal garis singgung 

lingkaran di tinjau dari kesulitan perhitungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Secara umum diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam dunia 

pendidikan, khusunya dalam pendidikan matematika. Adapun manfaat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada guru, 

calon guru atau pembaca lain berupa pengetahuan tentang kesulitan - 

kesulitan yang sering dialami oleh siswa dalam menyelesaikan soal garis 

singgung lingkaran. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian – penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Diharapkan penelitian ini dapat membantu siswa mengetahui 

kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berkitan dengan garis singgung 

lingkaran. 

b. Bagi Guru 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh guru 

sebagai acuan untuk memperbaiki proses pembelajaran agar tidak terjadi 

kesulitan – kesulitan dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan 

garis singung lingkaran. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran untuk 

memperbaiki layanan pembinaan dan peningkatan kualitas guru agar 

meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa. 

 


