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BAB I  

PENDAHULUAN  

Permasalahan yang ada dalam dunia pendidikan khususnya pendidikan 

matematika menjadi alasan peneliti untuk melakukan penelitian. Alasan-alasan 

tersebut dikemukakan pada bab pendahuluan yaitu latar belakang. Selain itu, pada 

bab ini juga akan membahas mengenai rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, dan manfaat penelitian. 

1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari di 

sekolah dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, bahkan di 

perguruan tinggi matematika masih dipelajari. Salah satu alasan mengapa 

matematika diajarkan disemua jenjang pendidikan karena matematika merupakan 

ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern.  

Mempelajari matematika siswa diajarkan bagaimana berpikir kritis, 

sistematis, logis, kreatif, bekerja sama dan dapat menggunakan pola berpikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut sangat penting bagi siwa 

agar dapat memiliki kompetensi dalam memperoleh, mengelola, dan 

memanfaatkan informasi sehingga dapat bertahan hidup dalam kondisi dan situasi 

yang berubah-ubah. 

Proses belajar matematika akan berjalan dengan lancar apabila tidak 

mengabaikan objek-objek belajar matematika, baik langsung maupun tak 

langsung. Namun dalam proses belajar matematika terdapat hambatan yang 

dialami siswa salah satunya yaitu karena cenderung sulit memecahkan masalah 

matematika yang diberikan. Mata pelajaran ini dikenal mata pelajaran yang susah 

atau rumit untuk dipecahkan masalahnya, dimana siswa dituntut untuk berfikir 

kritis dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang ada. 

Keberhasilan siswa merupakan tujuan utama dalam proses belajar mengajar. 

Apabila prestasi belum tercapai maka siswa dikatakan mengalami kesulitan 

belajar. Kesulitan belajar siswa pada matematika bukan karena kebodohan atau 
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ketidakmampuan siswa dalam belajar. Namun kesulitan tersebut dapat dilihat 

ketika siswa melakukan kesalahan saat melakukaan proses pemecahan soal-soal 

matematika. Apabila kendala tersebut tidak segera diselesaikan maka siswa akan 

mengalami kesulitan untuk melanjutkan materi selanjutnya. 

Kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang memiliki kemampuan 

rendah namun kesulitan juga dialami oleh siswa yang memiliki kemampuan 

tinggi. Hal ini sependapat dengan Widdiharto (2008:6) mengungkapkan bahwa 

kesulita belajar dapat dialami oleh siswa dari kelompok tinggi, rata-rata, dan 

bawah. Pendapat tersebut menegaskan bahwa tidak hanya siswa yang yang 

berkemampuan rendah  malainkan siswa berkemampuan rata-rata dan atas juga 

bisa mengalami kesulitan yang ditandai dengan ketidakmampuan siswa 

menyelesaikan soal-soal dengan benar.  

Penelitian yang dilakukan oleh Jamal (2014) di SMA M. Meulaboh tentang 

kesulitan belajar siswa meteri peluang mengatakan adanya kesulitan belajar siswa 

dalam memahami konsep peluang. Siswa sering salah menggunakan rumus dalam 

menyelesaikan soal. Selain itu kebiasaan guru dalam belajar matematika hanya 

dengan cara mencatat saja di papan tulis. Sehingga siswa kurang keinginannya 

dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Oleh karena itu, dapat diambil 

kesimpulan terdapat kesulitan belajar matematika pada materi peluang siswa di 

SMA M. Meulaboh. 

Banyak materi yang dipelajari di sekolah menengah atas salah satunya yaitu 

Geometri. Geometri dikatakan materi yang penting untuk dipelajari dalam 

matematika. Karena itu, Geometri menempati posisi khusus dalam kurikulum 

matematika. Banyak konsep-konsep yang ada dan aplikasi dalam kehidupan 

sehari-hari. Geometri yang dipelajari di SMA kelas X adalah Geometri Dimensi 

Tiga. Geometri Dimensi Tiga merupakan bagian Geometri yang membicarakan 

tentang bangun ruang.  

Objek-objek dalam Geometri Dimensi Tiga merupakan benda-benda pikiran 

yang sifatnya abstrak (Djoko, 2001). Objek-objek tersebut yaitu titik, garis, 

bidang balok, kubus, bola dan sebagainya merupakan benda-benda pikiran yang 
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diperoleh melalui proses abstraksi dan idealisasi dari benda-benda konkret atau 

nyata dalam kehidupan sehari-hari.  

Proses abstraksi menurut  Dagun (1997) adalah proses pembentukan konsep 

dengan memisahkan ciri-ciri atau sifat-sifat esensial ini sebagai hakekat dari 

benda-benda tersebut. Sehingga melalui proses abstraksi dapat ditentukan sifat, 

atribu, ataupun karakteristik khusus yang penting saja dengan mengesampingkan 

hal-hal yang berbeda dan tidak penting. Misalnya benda-benda yang ada di 

kehidupan sehari-hari yaitu kotak pensil dan batu bata. Proses abstraksi terjadi 

ketika memperhatikan lalu mendapatkan hal-hal yang berbeda dan tidak penting, 

yang diperhatikan adalah bentukmya yang sama. Dalam Geometri Dimensi Tiga 

bentuk kotak pensil dan batu bata termasuk dalam bentuk balok.  

Sedangkan proses idealisasi merupakan pembentukan objek-objek abstrak 

yang tidak bisa direalisir dalam praktek ekspreriental.  Misalnya kardus yang tidak 

rata harus dianggap rata atau drum yang peyot dianggap lurus, sehingga berbentuk 

tabung. Jadi idealisasi merupakan proses mengganggap segala sesuatu dari benda-

benda nyata itu ideal. 

Proses pembelajaran Geometri Dimensi Tiga harus dimulai dengan benda-

benda konkret yaitu benda-benda nyata berdimensi tiga, kemudian kedalam benda 

semi konkret yang diwujudkan dengan gambar-gambar sehingga terlihat seperti 

bangun berdimensi dua. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Geometri Dimensi 

Tiga dibedakan antara pengertian, gambar, model dari satu bangun Geometri  

(Djoko, 2001). Berdasarkan hal tersebut, siswa memiliki pengetahuan tentang 

bangun berdimensi tiga yang bersifat abstrak. Sifat abstrak yang dimaksud adalah 

pengetahuan tentang sifat atau karakteristik dari benda-benda nyata.  

 Pada dasarnya Geometri Dimensi Tiga mempunyai peluang lebih besar 

untuk dipahami siswa dibandingkan dengan materi matematika lainnya. Hal ini 

karena ide-ide Geometri Dimensi Tiga sudah dikenal siswa sebelum mereka 

masuk sekolah, misalnya batu bata dan kaleng dalam Geometri disebut berbentuk 

balok, dan tabung. Masih banyak benda lainnya yang berkaitan dengan Geometri 

Dimensi Tiga dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun Geometri Dimensi Tiga 

diajarkan, namun kenyataan yang di lapangan menunjukkan materi tersebut 
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merupakan materi yang kurang dikuasai oleh siswa. Masih banyak siswa yang 

mengalami kesulitan belajar Geometri Dimensi Tiga, khususnya pada tingkat 

SMA.  

Persentase penguasaan materi soal matematika ujian nasional SMA/MA 

tahun 2013 menurut Khotimah (2013) adalah kemampuan menghitung jarak dan 

sudut antara dua objek (titik garis dan bidang) di ruang di Kota Yogyakarta yaitu 

57,52%. Hasil yang diperoleh masih diketahui bahwa kemampuan siswa masih 

jauh dari 100% dan persentase yang diperoleh rendah dibandingkan dengan 

kemampuan yang lain. Rendahnya hasil ujian nasional merupakan salah satu bukti 

bahwa sulitnya siswa dalam permasalahan menyelesaikan soal Geometri. 

Hasil wawancara yang dilakukan oleh guru matematika kelas X-MIA SMA 

Negeri 1 Malang mengungkapkan bahwa berdasarkan proses belajar mengajar dan 

hasil ulangan harian siswa dalam persoalan Geometri Dimensi Tiga siswa 

mengalami kesulitan saat membuat ilustrasi, kurang cermat dalam menggambar 

sehingga ilustrasi yang tergambar tidak sesuai dengan yang dimaksud. Misalnya, 

titik di luar garis, dua bidang berpotongan, jarak garis ke bidang dan lainnya. 

Sehingga siswa meminta guru untuk menjelaskan kembali materi yang sudah 

dijelaskan. Pada akhirnya guru menggunkana alat peraga  suatu bangun ruang 

untuk menjelaskan kembali mengenai konsep tersebut. Kesulitan yang dialami 

siswa berdampak terhadap hasil ulangan yang dihasilkan (Lampiran 1). Sebanyak 

84% siswa berada dibawah KKM dan16% siswa berada di atas KKM, yang mana 

KKM yang ditetapkan SMA 1 Malang  adalah 75. 

Uraian diatas menunjukkan bahwa seharusnya siswa tingkat sekolah 

menengah atas sudah mampu menalar dengan hal-hal yang bersifat abstrak. 

Ternyata siswa harus dihadapkan benda konkreat terlebih dahulu atau peristiwa 

langsung. Dari sini dapat dilihat bahwa siswa mengalami kesulitan belajar 

mengenai Geometri Dimensi Tiga. Kesulitan yang dialami siswa memungkinkan 

terjadinya kesalahan dalam menjawab soal tes (Soedjadi, 2006). Kesalahan 

tersebut menjadi indikator adanya kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa.  

Kesalahan-kesalahan tersebut berkaitan dengan objek yang dipelajari dalam 

matematika yaitu objek langsung antara lain fakta, konsep, skill, dan prinsip. 
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Conney (1975) menjelaskan bahwa konsep dan prinsip merupakan pengetahuan 

dasar matematika yang harus dikuasai siswa agar dapat menyelesaikan persoalan 

matematika dengan benar. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh siswa harus 

diketahui guru agar dalam proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar 

untuk selanjutnya. Jika diketahui jenis kesulitan yang dialami siswa maka dapat 

dijadikan bahan pertimbangan guru untuk melakukan perbaikan atau remidial.  

Melihat banyaknya siswa yang mengalami  kesulitan belajar pada materi 

Geometri maka dirasa perlu untuk dilakukan suatu pengkajian tentang kesulitan 

belajar siswa. Oleh karena itu, perlu diadakan penelitian tentang "Analisis 

Kesulitan Belajar Matematika Materi Geometri Dimensi Tiga Kelas X-MIA 

di SMA Negeri 1 Malang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Keberhasilan siswa merupakan tujuan utama dalam proses belajar mengajar. 

Apabila prestasi siswa belum tercapai maka siswa dikatakan mengalami kesulitan 

belajar. Hal tersebut dapat dilihat ketika siswa melakukan kesalahan saat 

mengerjakan persoalan Geometri. Kesalahan tersebut menandakan bahwa siswa 

mengalami kesulitan belajar pada materi Geometri. Latar belakang yang telah 

dijelaskan di atas mengutarakan bahwa kesulitan belajar pada materi Geometri 

merupakan hambatan yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Apa saja kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa 

kelas X-MIA SMA Negeri 1 Malang pada materi Geometri Dimensi Tiga 

yang berkaitan dengan konsep dan prinsip?” 

1.3 Pembatasan Masalah  

Agar analisis kesulitan belajar matematika materi Geometri ini terarah dan 

tidak terjadi penyimpangan terhadap masalah yang akan dibahas maka perlu 

adanya batasan masalah. Hal tersebut menghindari terlalu luasnya masalah yang 

akan dibahas dalam analisis ini dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka 

dibuat batasan masalah sebagai berikut: 
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1. Subjek penelitian diambil 6 dari 33 siswa kelas X-MIA 1 tahun ajaran 2014-

2015 di SMA Negeri 1 Malang. 

2. Penelitian ini fokus pada materi Geometri Dimensi Tiga mengenai 

menentukan kedudukan, jarak dan besar sudut yang melibatkan titik, garis, 

dan bidang dalam ruang dimensi tiga. 

3. Instrumen yang yang digunakan yaitu tes tertulis dan wawancara. 

4. Jenis-jenis kesulitan siswa difokuskan pada konsep dan prinsip materi 

tersebut. 

1.4 Tujuan Penelitian  

Rumusan masalah yang telah dijelaskan mengenai apa saja kesulita-

kesulitan belajar siswa yang berkaitan dengan konsep dan prinsip. Oleh karena 

itu, peneliti ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesulitan 

belajar siswa materi Geometri kelas X-MIA di SMA Negeri 1 Malang. Tujuan 

penelitian ini yaitu “Mendeskripsikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh siswa 

kelas X-MIA SMA Negeri 1 Malang pada materi Geometri Dimensi Tiga yang 

berkaitan dengan konsep dan prinsip”. 

1.5 Manfaat Penelitian  

Mengetahui kesulitan belajar siswa pada materi Geometri Dimensi Tiga 

yang membuat prestasi belajar siswa menurun mempunyai banyak manfaat. 

Melalui penelitian ini guru maupun pihak sekolah dapat menindaklanjuti 

penemuan yang diperoleh untuk mengetahui hambatan atau kesulitan belajar 

siswa pada materi Geometri Dimensi Tiga terhadap peningkatan pestasi belajar. 

Manfaat lain yang diberikan pada penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi guru 

Memberikan informasi mengenai kesulitan-kesulitan belajar siswa materi 

Geometri Dimensi Tiga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guru dalam 

menentuan rancangan pembelajaran yang sesuai.  

2. Bagi siswa  

Siswa dapat mengetahui jenis-jenis kesulitan belajar yang dialami siswa 

sehingga siswa lebih giat belajar. 
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3. Bagi peneliti 

Memberi bekal agar peneliti sebagai calon guru matematika dapat mengetahui 

kesulitan belajar yang dialami oleh siswa khusnya materi Geometri Dimensi Tiga, 

dan menambah wawasan khususnya dalam dunia pendidikan.  


