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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan komunikasi yang terorganisasi dan berkelanjutan 

yang dirancang untuk menumbuhkan kegiatan belajar pada diri siswa. Pada 

hakikatnya dalam meningkatkan mutu pendidikan peranan sekolah, lingkungan, 

keluarga baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan penting 

dalam membangun sekolah. Salah satu kunci sukses dalam peningkatan mutu 

pendidikan tidak dapat terlepas dari unsur-unsur pendidikan diantaranya guru, 

siswa, materi pembelajaran, alat dan sumber pembelajaran, sarana dan prasarana, 

dan sebagainya. Apabila semua unsur tersebut saling mendukung maka proses 

belajar mengajar akan berjalan dengan lancar. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang berkembang pesat saat 

ini baik materi maupun kegunaannya, sehingga matematika dipandang sebagai 

salah satu ilmu dasar yang memiliki peranan sangat penting dalam jenjang 

pendidikan formal. Berdasarkan BSNP (2006 : 1) “Mata pelajaran matematika 

perlu diberikan kepada semua siswa mulai dari sekolah dasar untuk membekali 

siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif,  

serta kemampuan bekerja sama”. 

Menurut Gagne (Erman, 2003: 33), dalam belajar matematika ada dua objek 

yang dapat diperoleh siswa, yaitu objek langsung dan objek tak langsung. Objek 

langsung terdiri dari fakta, konsep, keterampilan dan prinsip. Sedangkan objek tak 
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langsung dari pembelajaran matematika meliputi kemampuan berfikir logis, 

kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berfikir analitis, sikap positif 

terhadap matematika, ketelitian, ketekunan, kedisiplinan dan hal-hal lain yang 

secara implisit akan dipelajari jika siswa mempelajari matematika. 

Begle dalam Hudojo (2005: 36) menyatakan bahwa sasaran atau objek 

penelaahan matematika adalah fakta, konsep, keterampilan, dan prinsip. Fakta 

biasanya meliputi istilah (nama), notasi (lambang/simbol), dan lain-lainnya. 

Sedangkan konsep merupakan ide abstrak yang memungkinkan untuk 

mengelompokkan objek ke dalam contoh dan non contoh. Keterampilan berkaitan 

dengan kemampuan siswa dalam memberikan jawaban dan prinsip dapat berupa 

gabungan konsep dan beberapa fakta. Setelah siswa belajar matematika 

diharapkan siswa memperoleh keempat hal tersebut.  

Nasution (1982: 3) menyatakan, tujuan belajar yang utama ialah apa yang 

dipelajari itu berguna di kemudian hari, yakni membantu kita untuk dapat belajar 

terus dengan cara yang lebih mudah, yang dikenal dengan transfer belajar. Yakni 

transfer prinsip-prinsip dan konsep-konsep umum yang merupakan dasar untuk 

mengenal suatu masalah sebagai masalah khusus dari prinsip umum yang telah 

dikuasai. Oleh karena itu pembelajaran yang dilaksanakan pada tahap awal atau 

dasar harus benar-benar efektif, karena kesulitan belajar yang dialami siswa di 

tahap awal akan berpengaruh terhadap transfer belajar pada tahap selanjutnya. 

Sebagaimana kurikulum yang dirancang di dalam proses belajar matematika, yaitu 

agar siswa mampu melakukan penelusuran pola dan hubungan (Depdiknas, 2006), 

artinya setiap bahasan dalam matematika saling berkaitan satu dengan yang lain. 
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Matematika yang dipelajari siswa di sekolah meliputi aljabar, geometri, 

trigonometri, dan aritmatika. Kesulitan belajar matematika yang dialami siswa 

berarti juga kesulitan belajar bagian-bagian matematika tersebut. Kesulitan 

tersebut dapat hanya satu bagian saja, dapat juga lebih dari satu bagian 

matematika yang dipelajari. Ditinjau dari keragaman materi pelajaran matematika, 

bahwa satu bahasan berkaitan dengan satu atau lebih bahasan yang lain, maka 

kesulitan siswa pada suatu bahasan akan berdampak kesulitan satu atau lebih 

bahasan yang lain. Ini berarti kesulitan siswa mempelajari satu bagian matematika 

dapat berdampak pada kesulitan siswa dalam mempelajari bagian matematika 

yang lain. 

Pembelajaran matematika, khususnya di bidang geometri siswa dituntut 

untuk terlebih dahulu memahami konsep-konsepnya. Geometri merupakan kajian 

matematika yang sangat strategis untuk mendorong pembelajaran matematika ke 

arah apresiasi dan pengalaman matematika dengan cara belajar matematika yang 

lebih bermakna. Sifat visual dan representasinya menjadikan geometri dapat 

mendukung siswa untuk memahami konsep bilangan dan pengukuran. Aktivitas 

pemecahan masalah dalam geometri merupakan aktivitas yang baik untuk 

perkembangan berfikir siswa karena berhubungan dengan ruang, kontruktif, serta 

terkait dengan dunia nyata. Namun pembelajaran geometri yang terjadi saat ini 

belum memberikan hasil yang sesuai dengan harapan yang ditandai dengan 

rendahnya prestasi belajar siswa pada materi geometri, hal tersebut dapat dilihat 

dari hasil Ujian Nasional tahun 2014/2015. 
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Tabel 1. Persentase Penguasaan Materi Soal  Matematika 
Ujian Nasional SMP/MTs Tahun Ajaran 2014/2015 

 

No Kemampuan yang Diuji Persentase 
(%) 

1 Bilangan 57,95 
2 Aljabar 57,34 
3 Geometri 53,08 
4 Statistika dan Peluang 56,05 

 
Berdasarkan Tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa geometri merupakan 

materi yang paling sulit yang dialami oleh siswa SMP Negeri di Kabupaten 

Ciamis. Penguasaan materi geometri sekitar 53,08% dan merupakan persentase 

paling rendah jika dibandingkan dengan persentase penguasaan materi lainnya. 

Konsep segiempat merupakan salah satu materi kajian geometri dalam 

matematika sekolah yang kebanyakan siswa masih mengalami kesulitan terutama 

dalam mengungkapkan definisi bangun segiempat dan memilih serta menggambar 

bangun segiempat sesuai jenisnya. Selain itu miskonsepsi antara guru dan siswa 

dalam memahami konsep geometri masih sering dijumpai.  Hasil wawancara yang 

dilakukan dengan guru kelas VII, VIII dan IX SMPN Satu Atap Cipaku, guru 

menyatakan bahwa siswa masih sering melakukan kesalahan saat mengerjakan 

persoalan yang terkait dengan geometri. Guru juga menyatakan bahwa dalam 

setiap pembelajaran geometri, banyak siswa yang meminta kepada guru untuk 

mengulangi penjelasannya. Kesulitan yang dialami siswa akan memungkinkan 

terjadi kesalahan ketika menjawab soal tes. Kesalahan yang dilakukan siswa 

dalam menjawab persoalan geometri merupakan bukti adanya kesulitan yang 

dialami oleh siswa pada materi tersebut. Dengan demikian pernyataan guru 

matematika SMPN Satu Atap Cipaku yang menyatakan bahwa siswa-siswanya 
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masih banyak melakukan kesalahan ketika mengerjakan persoalan geometri, maka 

dapat dikatakan bahwa siswa-siswa tersebut mengalami kesulitan dalam 

pembelajaran geometri. 

Pembelajaran geometri mulai diperkenalkan pada siswa di kelas VII, standar 

kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam mengerjakan soal geometri di kelas 

VII meliputi: (1) Memahami hubungan garis dengan garis, garis dengan sudut, 

sudut dengan sudut, serta menentukan ukurannya; (2) Memahami konsep segi 

empat dan segitiga serta menentukan ukurannya (Depdiknas, 2006). Tujuan 

pembelajaran matematika di SMP salah satunya adalah pemahaman konsep. 

Karena geometri merupakan salah satu bagian dari matematika maka pemahaman 

konsep geometri merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai dalam 

pembelajaran matematika untuk SMP dan sederajat. 

Pada penjelasan sebelumnya telah ditegaskan bahwa setiap topik dalam 

matematika saling berkaitan satu dengan yang lain. Oleh karena itu siswa 

mengalami kesulitan dalam mempelajari geometri di kelas VII, maka 

kemungkinan siswa juga akan mengalami kesulitan ketika mempelajari materi 

geometri pada tingkat selanjutnya, yaitu di kelas VIII dan kelas IX. Untuk 

mengatasi munculnya kesulitan tersebut, beberapa usaha telah dilakukan oleh 

guru kelas VII pada saat pembelajaran geometri. Misalkan saja ketika anak masih 

banyak melakukan kesalahan saat menentukan keliling dan luas segitiga dan 

segiempat, guru berusaha memberikan penjelasan kembali. Walaupun siswa sudah 

menyatakan bahwa dirinya telah mengerti, namun terkadang mereka masih 

melakukan kesalahan ketika diminta untuk mengerjakan soal latihan. 
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Jika dilihat dari model pembelajarannya, model pembelajaran yang 

diterapkan oleh guru sudah cukup baik untuk menanamkan pemahaman konsep. 

Dalam pembelajaran himpunan misalnya, dalam satu kelas siswa dibagi menjadi 

beberapa kelompok kemudian setiap kelompok diberikan kesempatan untuk 

menjelaskan suatu sub pokok bahasan mengenai himpunan. Setiap kelompok akan 

melakukan presentasi di depan kelas menggunakan media gambar yang telah 

mereka buat sendiri, sesuai dengan materi yang mereka dapatkan. Hal ini, 

merupakan salah satu usaha guru untuk menanamkan pemahaman konsep kepada 

siswa sehingga mereka dapat lebih mengerti dan memahami tentang konsep 

himpunan. 

Berbagai usaha yang telah dilakukan oleh guru, ternyata masih terjadi 

kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa. Cooney, et all (1975: 204) menyatakan 

bahwa kesulitan siswa–siswa dalam belajar matematika agar difokuskan pada 

jenis pengetahuan matematika yang penting yaitu pengetahuan konsep. Dengan 

demikian untuk mengetahui kesulitan belajar siswa dalam mempelajari geometri 

dapat ditinjau dari pengetahuan siswa tentang konsep–konsep dalam geometri.  

Aktivitas belajar setiap siswa dalam mempelajari matematika tidak 

selamanya dapat berlangsung sesuai dengan harapan. Kadang–kadang lancar, 

kadang–kadang tidak, kadang-kadang dengan cepat dapat menangkap apa yang 

dipelajari, kadang–kadang terasa amat sulit. Dalam hal semangat belajar, setiap 

siswa juga berbeda–beda. Terkadang semangat tinggi, tetapi terkadang juga sulit 

untuk berkonsentrasi. Kenyataan tersebut sering kita jumpai pada setiap siswa 

ketika pembelajaran di kelas. Dalyono (2009: 229) menyatakan dalam keadaan 
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dimana siswa tidak dapat belajar sebagaimana mestinya, itulah yang disebut 

dengan kesulitan belajar. Kesulitan belajar tersebut tidak selalu disebabkan karena 

faktor intelegensi yang rendah, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-

faktor non intelegensi. 

Pentingnya pemahaman konsep geometri bagi siswa dan masih banyaknya 

kesulitan yang dihadapi oleh para siswa maka dirasa perlu untuk dilakukan suatu 

pengkajian tentang kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran geometri. Hal itu 

perlu dilakukan agar guru dapat mengetahui jenis kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal geometri. Selain itu guru juga dapat mengetahui upaya-upaya 

yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal 

geometri . 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian terhadap kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  SMP 

Negeri di Kabupaten Ciamis. 

 
B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan yang muncul yang 

berkaitan dengan pembelajaran geometri adalah sebagai berikut: 

1. Siswa kurang memahami konsep dalam pembelajaran geometri. 

2. Prestasi belajar siswa masih rendah khususnya dalam pembelajaran geometri. 

3. Siswa mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal geometri di Kabupaten 

Ciamis.  

4. Siswa masih sering melakukan kesalahan saat menyelesaikan persoalan yang 

terkait dengan geometri. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan luasnya permasalahan, maka 

peneliti membatasi masalah penelitian mencakup jenis dan faktor kesulitan siswa 

dalam mengerjakan soal geometri  SMP Negeri di Kabupaten Ciamis. Jenis dan 

faktor kesulitan yang diidentifikasi adalah jenis kesulitan siswa SMP Negeri di 

Kabupaten Ciamis dalam mengerjakan tes diagnostik dan konfirmasi melalui 

wawancara. 

 
D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa sajakah jenis kesulitan yang dialami siswa dalam mengerjakan soal 

geometri SMP Negeri di Kabupaten Ciamis? 

2. Apa sajakah faktor yang menyebabkan siswa SMP Negeri di Kabupaten 

Ciamis mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal geometri? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan 

untuk untuk mengidentifikasi kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  

SMP Negeri di Kabupaten Ciamis dengan cara: 

1. Mengidentifikasi jenis kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  

SMP Negeri di Kabupaten Ciamis. 

2. Mengidentifikasi faktor kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  

SMP Negeri di Kabupaten Ciamis. 
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F. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dipandang penting karena khususnya di Kabupaten Ciamis 

belum pernah dilakukan penelitian tentang identifikasi kesulitan siswa dalam 

mengerjakan soal geometri  SMP Negeri. Hasil penelitian ini secara praktis sangat 

bermanfaat dalam berbagai aspek seperti tersebut di bawah ini: 

1. Bagi Guru 

Melalui kegiatan MGMP matematika, seminar matematika, dan kegiatan 

sejenisnya, hasil penelitian ini akan menjadi masukan yang berarti bagi guru 

untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran matematika pada siswa. Guru dapat 

memberikan penekanan yang lebih fokus pada topik matematika yang sulit. Selain 

itu, guru dapat memperbaiki strategi pembelajaran yang digunakan untuk 

mengajarkan materi matematika yang sulit. 

2. Bagi Siswa 

Siswa dapat memperoleh informasi dari guru mengenai jenis kesulitan siswa 

dalam mengerjakan soal geometri  sehingga akan terpacu minat dan motivasi 

belajar matematikanya lebih tinggi. 

3. Bagi Pendidikan pada Umumnya 

Hasil penelitian ini memberikan jenis informasi mengenai sebaran jenis 

kesulitan siswa dalam mengerjakan soal geometri  SMP Negeri di Kabupaten 

Ciamis. 


