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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

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 Fitri, Rahma dkk 

(2014:18-22) matematika merupakan salah satu bidang yang memiliki peranan 

penting dalam pendidikan. Mata pelajaran matematika sangat bergantung dari 

cara guru mengajarkan kepada siswa. Keberhasilan dalam belajar matematika 

dapat diukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut. 

Keberhasilan dalam belajar juga dapat ditinjau dari tingkat pemahaman dan 

penguasaan materi siswa dalam belajar. Namun, pada kenyataannya pemahaman 

dan penguasaan materi siswa belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari hasil 

belajar matematika siswa yang belum memuaskan. Oleh karena itu, kenyataan 

tersebut mendorong peneliti untuk menganalisis kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika. 

Keliling dan luas lingkaran merupakan materi yang tidak asing bagi siswa 

kelas delapan sekolah menengah pertama. Meskipun demikian, masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal Keliling dan Luas 

Lingkaran. Hal ini menyebabkan siswa harus menempuh remedial karena nilai 

yang mereka dapatkan belum mencapai kriteria kelulusan minimal. Kesulitan 

dalam menyelesaikan soal matematika dikarenakan siswa kurang memahami 

konsep dan mengusai materi tersebut yang berakibat timbulnya kesalahan-

kesalahan siswa dalam menyelesaikan soal. Pada dasarnya kesulitan siswa dalam 

menyelesaikan soal matematika antara lain disebabkan kurangnya ketelitian 

dalam membaca soal, ketelitian dalam perhitungan dan kurangnya pemahaman 

konsep khususnya materi keliling dan luas lingkaran. 

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, 
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(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.  

Sedangkan menurut Abdurrahman (2010: 1) kesulitan belajar dapat dibagi 

menjadi dua, yaitu kesulitan belajar yang berhubungan dengan perkembangan 

(mencakup gangguan motorik, kesulitan komunikasi, dan kesulitan dalam 

penyesuaian perilaku sosial), dan kesulitan belajar akademik (mencakup 

penguasaan keterampilan dalam membaca, menulis, dan pemahaman 

matematika). Karakteristik dalam kesulitan belajar matematika yaitu adanya 

gangguan dalam hubungan ruang, abnormalitas persepsi visual, asosiasi visual 

motor, perseverasi, kesulitan mengenal dan memahami simbol, kesulitan dalam 

bahasa dan membaca, gangguan penghayatan tubuh, dan kekeliruan umum yang 

dilakukan peserta didik yang berkesulitan belajar matematika. 

Kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran ini 

perlu dianalisis untuk mengetahui jenis kesulitan siswa. Baik kesulitan dalam 

aspek membaca dan bahasa, kesulitan dalam aspek pemahaman konsep maupun 

kesulitan dalam aspek perhitungan. Analisis kesulitan belajar dalam 

menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran digunakan untuk meningkatkan 

hasil belajar matematika dan mengatasi kesulitan belajar mahasiswa sehingga 

meminimalisir terjadinya remidial. 

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 
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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%. Dan faktor- faktor yang menyebabkan 

kesulitan belajar siswa meliputi faktor intern yaitu minat dan motivasi, dan faktor 

ekstern yaitu faktor guru, faktor lingkungan, dan faktor kurikulum. 

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. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran ditinjau dari aspek membaca dan bahasa? 

2. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran ditinjau dari aspek pemahaman konsep? 

3. Bagaimana kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran ditinjau dari aspek perhitungan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan arah pertama untuk menentukan langkah 

dalam kegiatan penelitian. Agar penelitian dapat terlaksana dengan baik dan 

sesuai dengan yang diharapkan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  
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1. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran ditinjau dari aspek membaca dan bahasa. 

2. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan 

lingkaran ditinjau dari aspek pemahaman konsep. 

3. Mendeskripsikan kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran ditinjau dari aspek perhitungan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian bertujuan untuk mengarahkan jalannya penelitian yang 

dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini secara toritis dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan hasil belajar matematika dan mengatasi kesulitan belajar siswa 

dalam menyelesaikan soal keliling dan luas lingkaran. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi mahasiswa, dapat mengetahui kemampuan dalam bidang 

matematika khususnya dalam menyelesaikan soal keliling dan luas 

lingkaran.  

b. Bagi guru, dapat meningkatkan efektifitas dan kualitas dalam 

pembelajaran matematika terutama pada materi keliling dan luas 

lingkaran, serta dapat meningkatkan profesionalitasnya.  

c. Bagi peneliti selanjutnya, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya yang sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


