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ANALISIS KESULITAN BELAJAR SISWA DALAM MENYELESAIKAN SOAL 

KELILING DAN LUAS LINGKARAN PADA KELAS VIII  

SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mendeskripsikan kesulitan belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran. Jenis penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini yaitu 26 orang siswa kelasVIII A di 

SMP Muhammadiyah 5 Surakarta yang diambil 4 orang anak secara random. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode tes, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi, dengan cara 

membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Teknik analisis data dilakukan 

dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyejian data, serta verifikasi data dan 

penarikan kesimpulan. Kerangka analisis dikembangkan berdasarkan tiga kategori 

kesulitan. Yaitu kesulitan membaca dan bahasa, kesulitan pemahaman konsep, dan 

kesulitan perhitungan. Faktor penyebab kesulitannya secara umum yaitu siswa tidak 

dapat memahami soal dengan baik, siswa tidak memahami konsep yang digunakan 

pada soal, dan siswa keliru dalam menghitung jawaban. Serta pemahaman dan 

kreativitas siswa yang rendah dalam mengidentifikasi permasalahan nyata ke dalam 

model matematika. 

Kata kunci : kesulitan, menyelesaikan soal, keliling dan luas lingkaran. 

This research was conducted with the aim of describing the students learning 

difficulties and knowing the factors causing students to have difficulty in solving 

circumference and area of a circle. This type of research is descriptive skin. The 

subjects of this this study were 26 from grade VIII A in SMP Muhammadiyah 5 

Surakarta. Data collection techniques in this study using test methods, interviews, 

and documentations. Data validity is done by triangulation method, by comparing 

test result data with interview. Data analysis technique is done by three stages: data 

reduction, data presentation, and data verification and conclusion. The analytical 

framework was developed based on the three categories of difficulty. Which is 

difficulty of reading and language, difficulty of understanding the concept, and 

difficulty of calculation. In general, this difficulty caused by the student can not 

understanding the problem well, the student can not understand the concept of 

circumference and area circle well, and the student make a mistake when calculating 

the answer. Along with the low level of understanding and creativity the students in 

identifying real problems into the mathematical model. 

Keywords: difficulty, problem solving, circumference and area of circle. 
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1. PENDAHULUAN

Matematika merupakan ilmu eksakta yang memiliki peranan penting dalam 

dunia pendidikan. Hal ini dalam dilihat denga ditetapkannya matematika sebagai 

salah satu mata pelajaran wajib dalam Ujian Akhir Nasional. Matematika 

merupakan dasar ilmu dari berbagai cabang ilmu. Menurut Lerner (dalam 

Abdurrahman  2010: 259) ada beberapa karakteristik berkesulitan belajar 

matematika, yaitu (1) adanya gangguan dalam hubungan keruangan, (2) 

abnormalitas persepsi visual, (3) asosiasi visual-motor, (4) perseverasi, (5) 

kesulitan mengenal dan memahami simbol, (6) gangguan penghayatan tubuh, (7) 

kesulitan dalam bahasa dan membaca, dan (8) Performance IQ jauh lebih rendah 

dari pada sektor Verbal IQ. Kesulitan belajar atau bisa disebut learning difficulty 

atau learning disorder adalah suatu kelainan yang membuat individu yang 

bersangkutan sulit untuk melakukan kegiatan belajar secara efektif (Jamaris, 

2014: 3). Menurut Mulyadi (2010: 6) kesulitan belajar adalah suatu kondisi 

tertentu yang ditandai dengan adannya hambatan-hambatan dalam kegiatan 

mencapai tujuan, sehingga memerlukan usaha lebih giat lagi untuk dapat 

mengatasi. Berkaitan dengan kesulitan belajar matematika, hasil penelitian Ni 

Nyoman Yuni Darjiani dkk (2015) menyatakan bahwa kesulitan belajar 

matematika masih tinggi. Rata-rata siswa yang melakukan kesalahan dalam 

pengerjaan soal adalah 49,25%, dengan kesalahan tertinggi adalah kesalahan 

dalamketerampilan berhitung sebesar 14,23 persen, kesalahan dalam aspek konsep 

rata-rata 8,65%, kesalahan dalam aspek pemecahan masalah rata-rata 7,26 persen, 

kesalahan dalam 2 aspek sekaligus yaitu konsep dan keterampilan berhitung rata-

rata 4,93%, kesalahan dalam aspek konsep dan pemecahan masalah sekaligus 

rata-rata 0,90%, kesalahan dalam aspek keterampilan berhitung dan pemecahan 

masalah rata-rata 4,70%, dan kesalahan dalam tiga aspek sekaligus yaitu 

penguasaan konsep, keterampilan berhitung, dan pemecahan masalah rata-rata 

8,37%. 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal luas dan keliling lingkaran ini 

perlu dianalisis untuk mengetahui jenis kesulitan siswa. Baik kesulitan dalam 

aspek pemahaman konsep, kesulitan dalam aspek perhitungan maupun kesulitan 

dalam aspek membaca dan bahasa. Menurut Soejono (1984:4) terdapat kesulitan 
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khusus dalam belajar matematika yaitu: 1) Kesulitan dalam menggunakan konsep, 

2) Kesulitan dalam belajar dan menggunakan prinsip, 3) Kesulitan memecahkan

soal berbentuk verbal. Berkaitan dengan pemahaman dalam matematika, Richard 

Skemp dalam artikelnya yang berjudul “Relational and Instrumental 

Understanding” (Skemp, 1976 ), bahwa pemahaman dikategorikan menjadi dua, 

yaitu pemahaman relasional dan pemahaman instrumental. Pemahaman relasional 

didefinisikan dengan “knowing what to do and why” dan pemahaman 

instrumental didefinisikan dengan “rules without reasons”. Skemp 

mengkatogorikan pemahaman lebih spesifik dari pada pemahaman pada 

umumnya. Jika pada umumnya siswa dikatakan paham apabila ia mampu 

menyelesaikan soal dan jawaban yang tepat dan dengan proses pengerjaan yang 

benar, maka Skemp menjelaskan bahwa hal tersebut hanyalah suatu pemahaman 

instrumental saja. Terdapat tingkatan yang lebih daripada itu yaitu pemahaman 

relasional, yang artinya selain siswa dapat menjawab soal dengan tepat dan 

dengan proses yang benar, ia juga harus dapat menjelaskan mengapa hasilnya 

demikian. Menurut Dali S. Naga (dalam Abdurrahman 2010:253) berhitung atau 

menghitung adalah cabang matematika yang berkenaan dengan hubungan-

hubungan bilangan nyata dengan perhitungan mereka terutama penjumlahan, 

pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lusi Dwi Martiana (2014) 

mengemukakan bahwa berhitung merupakan bagian dari komponen mengenai 

konsep bilangan, lambang bilangan atau angka. Anak diharapkan mengenal 

bilangan, lambang bilangan atau angka, sehingga mampu untuk berhitung dengan 

baik dan benar. Berhitung sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar 

tempat tinggal, sekolah, tempat umum, dan dimana saja. 

Penguasaan operasi hitung dasar sangat penting dalam menyelesaikan soal tes 

yang berupa soal materi tentang keliling dan luas lingkaran. Menurut Glover 

(dalam Ach. Jazuli 2015:93), “In arithmetic you add, substract, multiply, and 

devide numbers”. Aritatika berhubungan dengan menjumlah, mengurangi, 

mengali dan membagi bilangan. Kesulitan ditinjau dari aspek ini merupakan 

kesulitan belajar siswa pada proses perhitungan pada soal yang diberikan. 

 Analisis kesulitan belajar dalam menyelesaikan soal luas dan keliling 

lingkaran digunakan untuk meningkatkan hasil belajar matematika dan mengatasi 
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kesulitan belajar mahasiswa sehingga meminimalisir terjadinya remidial. 

Berkaitan dengan kesulitan belajar matematika, hasil penelitian Kereh, Subandar, 

& Tjiang (2013) menyatakan bahwa mahasiswa mengalami kesulitan dalam 

menyimpulkan dengan alasan yang logis, mengkonversi satuan ukuran, 

menerapkan rumus yang benar, melakukan prosedur hitung yang sesuai, 

menerapkan konsep matematis dan fisis yang tepat, dan menggunakan kalkulator 

yang ada. Hasil penelitian Al Jupri (2014) berjudul “Student Difficulties in Solving 

Equations from an Operational and a Structural Perspective” menyatakan bahwa 

kesulitan belajar yang dialami adalah kesulitan dalam melakukan perhitungan. 

Hasil penelitian Gafoor, K. Abdul dan Kurukkan Abidha (2015) menyimpulkan 

bahwa siswa kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan pada kelas 

sebelumnya, cepat melupakan materi belajar dan kesulitan dalam memahami 

konsep-konsep matematika. Kesalahan - kesalahan yang dilakukan siswa dalam 

menjawab soal matematika diantaranya salah dalam menuliskan apa yang 

diketahui dalam soal, salah dalam memisalkan, salah dalam menyusun persamaan, 

siswa tidak melakukan tahapan matematis dan salah dalam memanipulasi variabel 

atau bilangan, pada tahap akhir siswa tidak menuliskan jawaban dengan lengkap. 

Hasil penelitian Guler Gursel (2016) menyatakan bahwa kesulitan dari sudut 

pandang akademis terliahat ada empat kesulitan yang dialami calon guru dalam 

membuktikan. Siswa mengalami kesulitan belajar dalam hal penguasaan konsep, 

ketrampilan dan pemecahan masalah sebesar 52%; kesulitan belajar dalam 

menyelesaikan soal lingkaran sebesar 5,18%; dan sebesar 94,82% dipengaruhi 

oleh faktor lain seperti persepsi siswa, ada bagian-bagian dalam urutan belajar 

yang belum dipahami siswa, kondisi siswa yang lelah, serta lingkungan tempat 

tinggal siswa. Hasil penelitian Lithner (2011) yang mengatakan bahwa kesulitan 

dalam menyelesaikan persoalan matematika terletak pada kesulitan memahami 

konsep. kurang berkomunikasi dan lingkungan sosial kurang mendukung, selain 

itu juga adanya kondisi intrinsik yang diduga disfungsi otak. Karena adanya 

gangguan tersebut mungkin anak tidak mampu merasakan jarak angka- angka dan 

garis bilangan atau penggaris. Dickson, Brown dan Gibson (dalam Jan & 

Rodrigues, 2012) menyatakan sumber utama dari kesulitan yang dialami oleh 

siswa dalam proses pemecahan masalah adalah mengubah kata-kata tertulis dalam 
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operasi matematika dan simbolisasinya. Kesulitan pemecahan masalah aljabar 

menjadi lebih sulit bagi siswa dalam memahami dan menyelesaikan masalahnya 

apabila dikaitkan dengan soal cerita. 

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dapat diteliti dan dikaji lebih lanjut apa 

yang menyebabkan siswa mengalami kesulitan tersebut. Untuk mengetahui 

bentuk kesulitan tersebut perlu dianalisis kesalahan siswa dalam menyelesaikan 

soal keliling dan luas lingkaran pada pembelajaran matematika kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 5 Surakarta. Hal ini bertujuan untuk menganalisis kesulitan-

kesulitan yang dialami siswa dan faktor penyebabnya sehingga dapat ditentukan 

solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. 

2. METODE

Jenis penelitian ini berdasarkan pendekatan kualitatif. Subjek dalam 

penelitian ini kelas VIII A SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Teknik 

pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 1) tes yang diberikan untuk 

memperoleh data hasil pekerjaan siswa, 2) wawancara dilakukan untuk 

menelusuri kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran, 3) observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung 

tentang kegiatan belajar siswa, 4) dokumentasi hasil jawaban siswa serta 

pengumpulan data dan nilai siswa. 

Keabsahan data menggunakan teknik metode triangulasi dengan 

membandingkan hasil tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian 

ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 

2012: 246) dengan tahapan sebagai berikut: 1) reduksi data, 2) penyajian data, 

dan 3) kesimpulan/verifikasi. Reduksi data berupa hasil tes dan wawancara yang 

dilakukan dengan siswa. Kemudian data tersebut disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Setelah itu ditarik kesimpulan mengenai kesulitan belajar siswa yang 

dipilih sebagai subjek penelitian. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa hasil tes siswa, dapat 

diketahui bahwa siswa masih mengalami kesulitan menyelesaikan soal keliling 

dan luas lingkaran. Soal tes yamg diujikan terdiri dari 4 soal berbentuk uraian. 

Dari hasil tes dipilih secara acak 5 orang siswa untuk dianalisis kesulitannya 
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ditinjau dari aspek membaca dan bahasa, aspek pemahaman konsep, dan aspek 

perhitungan. Subjek penelitian yang diperoleh yaitu Salma (S1), Yulia (S2), 

Galuh (S3), Poppy (S4). Soal yang digunakan untuk dianalisis sebagai berikut. 

Luas sebuah lingkaran adalah 1.386 cm
2
. Tentukan panjang diameter lingkaran!

Berikut sajian dokumentasi hasil jawaban siswa S1. 

3.1 Kesulitan pada aspek membaca dan bahasa 

Hasil jawaban S1 diatas tidak menunjukkan bahwa siswa memahami apa 

yang diketahui dalam soal dan apa yang ditanyakan. Jawaban S1 menunjukkan 

kesulitannya dalam aspek membaca dan bahasa sehingga tidak dapat 

menyelesaikan soal dengan baik. Hal ini sesuai yang dikatakan oleh Ummi 

Khasanah (2015) bahwa kesulitan menyelesaikan soal cerita matematika siswa 

SMP yaitu (1) kesulitan aspek bahasa yaitu beberapa siswa membaca soal 

kurang tepat sehingga terjadi kesalahan penafsiran, sulit memahami bahasa yang 

kurang familiar, kesulitan mengindentifikasi maksud soal, dan kesulitan dalam 

menceritakan kembali dengan bahasa sendiri; (2) kesulitan aspek prasyarat yaitu 

siswa tidak dapat menuliskan / mengindentifikasi apa yang diketahui dan 

ditanyakan, ketidakmampuan siswa dalam mentransformasikan kalimat ke 

dalam model matematika, dan kurangnya penguasaan konsep yang diterapkan, 

sehingga siswa sulit menentukan rumus / strategi yang digunakan; (3) kesulitan 

aspek terapan yaitu siswa tidak dapat menggunakan rumus dengan tepat atau 

terjadi kesalahan mensubtitusikan apa yang diketahui pada rumus, kurangnya 

pemahaman materi prasyarat yang berakibat pada rendahnya ketelitian siswa. 

Berdasarkan pernyataan tersebut aspek membaca dan bahasa tidak terpenuhi. 

3.2 Kesulitan pada aspek pemahaman konsep 

Pemahaman konsep sangat penting dan diperlukan karena memahami 

konsep merupakan langkah penting dalam menyelesaikan sebuah soal. Hasil 

jawaban S1 diatas menunjukkan bahwa siswa S1 tidak memahami konsep dengan 
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baik sehingga tidak dapat menyelesaikan soal yang diberikan dengan benar. Dari 

jawaban siswa S1 dapat dilihat untuk menyelesaikan soal S1 langsung 

mengambil langkah dengan mengakar angka yang bahkan tidak diketahui dalam 

soal. Hal diatas senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Gafoor K. Abdul 

dan Kurukkan Abidha (2015) yang menyimpulkan bahwa siswa kesulitan dalam 

mengingat materi yang diajarkan pada kelas sebelumnya, cepat melupakan 

materi belajar dan kesulitan dalam memahami konsep-konsep matematika. 

3.3 Kesulitan pada aspek perhitungan 

Pada hasil jawaban S1 di atas dapat dilihat bahwa S1 mengalami kesulitan 

juga dengan aspek perhitungan. Kesulitan dalam aspek perhitungan tentu saja 

dialami oleh siswa S1 dikarenakan sejak awal siswa juga mengalami kesulitan 

dalam pemahaman konsep sehingga dalam perhitungan pun siswa S1 juga tidak 

tepat. siswa S1 memiliki kesulitan dalam menghitung soal tersebut sehingga 

tidak dapat menyelesaikan soal dengan baik dengan jawaban yang tidak tepat. 

Kesulitan memahami konsep dalam menyelesaikan soal dapat berakibat pada 

perhitungan yang salah. Jadi, apabila siswa tersebut memiliki kesulitan dalam 

memahami konsep yang harus digunakan pada sebuah soal maka dapat 

dipastikan bahwa perhitungan yang dilakukan siswa tersebut juga salah. S1 

belum memenuhi aspek tersebut. Hal itu berarti siswa tidak melakukan 

perhitungan dengan benar dan siswa tidak memeriksa hasil akhir jawabannya 

sehingga jawaban yang didapat mengalami kesalahan. Senada dengan hasil 

penelitian Al Jupri (2017) bahwa kesulitan belajar yang dialami siswa adalah 

kesulitan dalam melakukan perhitungan. Hal ini terlihat dari kesalahan siswa 

dalam mengitung dan ketidaksesuaian antara hasil yang diperoleh dengan apa 

yang ditanyakan pada soal. Hal ini disebabkan siswa dari awal tidak memahami 

konsep yang digunakan, sehingga perhitungan yang dilakukan juga keliru. 

Hasil analisis kesulitan pada aspek membaca dan bahasa, kesulitan pada 

aspek pemahaman konsep, dan kesullitan pada aspek perhitungan.yang dialami 

oleh siswa S1 yang, peneliti melakukan wawancara sebagai berikut: 

P : Coba soalnya dibaca, paham tidak maksud soalnya? 

S1 : Tidak 

P : Yang diketahui apa? 

S1 : Luas lingkaran mbak 

P : Yang ditanyakan? 
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S1 : Diameternya 

P : Terus kenapa ini ada angka 36 nya dapat dari mana? 

S1 : Dari teman mbak 

P : Setelah kamu tahu apa yang diketahui, kemudian cara 

mengerjakannya bagaimana? 

S1 : Tidak tahu mbak 

P : Sama sekali tidak tahu? 

S1 : Iya 

P : Rumus luas lingkaran apa? 

S1 :Lupa mbak 

P : Rumus luas lingkaran itu   2
 dek 

P : Susah menghitung angkanya dek? 

S1 : Susah mbak kan aku tidak tahu cara menghitungnya 

P : Kalau kamu tahu rumusnya paling tidak kamu bisa 

mengerjakan sedikit kan? 

S1 : Nah itu mbak aku tidak tahu rumusnya 

P : Tadi katanya lupa kenapa sekarang bilang tidak tahu? 

S1 : Hehehe ya memang 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa siswa tidak 

mengalami kesulitan dalam mengindentifikasi soal dan juga siswa mengalami 

kesulitan dalam memahami konsep rumus yang dipakai untuk menyelesaikan 

soal tersebut. Kesulitan dalam memahami soal dan menentukan rumus 

mengakibatkan siswa S1 juga mengalami kesulitan pada aspek perhitungan. 

Kesulitan dalam mengidentifikasi soal dapat disebabkan kerena siswa kurang 

berkonsentrasi pada saat mengerjakan soal tersebut. Dan juga, siswa belum 

memahami dengan baik materi pelajaran keliling dan luas lingkaran. 

4. PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesulitan-kesulitan belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran ditinjau dari aspek 

membaca dan bahasa, aspek pemahamn konsep, dan aspek perhitungan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari subyek penelitian serta 

pembahasan hasil penelitian, diperoleh simpulan sebagai berikut: 1) kesulitan 

pada aspek membaca dan bahasa dialami oleh siswa S1 dikarenakan siswa 

kesulitan dalam mengidentifikasi soal yang disajikan. 2) kesulitan pada aspek 

pemahaman konsep dialami siswa S1 karena siswa belum memahami konsep 

rumus keliling dan luas lingkaran sehingga untuk menyelesaikan soal tersebut 

siswa mengalami kesulitan. 3) kesulitan perhitungan dialami oleh S1 karena 

menurutnya soal yang disajikan sulit sehingga siswa mengalami kesulitan dalam 
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menghitung rusmus tersebut. Soal yang disajikan memiliki tingkat kesulitan 

yang sukar sehingga bagi siswa yang tidak memahami konsep rumus keliling 

dan luas lingkaran akan mengalami kesulitan pada ketiga aspek tersebut. 
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