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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu ilmu yang banyak dimanfaatkan dalam 

kehidupan sehari-hari. Secara umum matematika digunakan dalam transaksi jual 

beli, pertukangan, dan lain-lain. Matematika juga mempunyai banyak kelebihan 

dibanding ilmu pengetahuan lain, selain sifatnya yang fleksibel dan dinamis, 

matematika juga selalu dapat mengimbangi perkembangan jaman. Dalam 

perkembangan jaman selalu muncul inovasi baru dalam tekhnologi dan 

matematika menjadi salah satu bahasa program yang efektif dan efisien. Hal 

tersebut selaras dengan pernyataan Masykur dan Fathani (2007: 52) yaitu 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu, dan 

mengembangkan daya pikir manusia”. Adapun menurut Muchlis (2012: 136) 

mengatakan bahwa mata pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua 

siswa karena untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Jadi matematika 

merupakan ilmu yang mendasari teknologi modern, dan matematika sangat 

penting untuk membekali siswa dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis dan kreatif, serta bekerja sama. 

Pada kenyataannya prestasi belajar matematika di Indonesia masih rendah, 

menurut hasil riset Trend in Internasional Mathematics and Science Study 

(TIMSS) pada tahun 2015 yang baru dipublikasikan pada bulan Desember 2016 

menunjukkan bahwa prestasi siswa indonesia di bidang matematika mendapat 

peringkat ke 46 dari 51 negera dengan skor 397. Dilihat dari hasil riset tersebut 

menunjukkan bahwa kemampuan belajar matematika siswa di indonesia masih 
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rendah. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang guru di SMP 

Negeri 4 Kota  Sukabumi menyatakan bahwa di SMP Negeri 4 Kota  Sukabumi, 

masih banyak siswa masih kesulitan belajar matematika di Sekolah. Hal tersebut 

dapat dilihat dari hasil ulangan harian kelas VIII A nilai rerata matematika siswa 

dalam materi Lingkaran pada sub bab garis singgung persekutuan luar dan dalam  

dua lingkaran sebesar 60, yang mana nilai KKM di SMP Negeri 4 Kota  

Sukabumi sebesar 78, berikut hasil ulangan salah satu siswa: 

 

Berdasarkan hasil ulangan harian salah satu siswa tersebut, masih banyak 

kesalahan yang dilakukan oleh siswa. Hal ini menunjukan bahwa siswa di SMP 

Negeri 4 Kota  Sukabumi masih mengalami kesulitan belajar matematika. 

Faktor yang menyebabkan kesulitan belajar matematika siswa salah 

satunya adalah rendahnya motivasi, yang mana motivasi belajar merupakan 

salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan siswa. Motivasi belajar 

sangat diperlukan bagi siswa untuk mencapai tujuan belajar yang tepat, 
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menurut (Sardiman, 2012: 75) Motivasi belajar merupakan keseluruhan daya 

penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa yang menjamin 

kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang 

dikehendaki oleh siswa dapat tercapai. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa motivasi siswa sangat mempengaruhi terhadap pencapaian tujuan belajar 

yang dikehendaki oleh siswa. Berdasarkan penjelasan di atas akan dilakukan 

penelitian tentang “Analisis Kesulitan Belajar Matematika ditinjau Dari Motivasi 

Belajar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah apa saja kesulitan siswa dalam belajar matematika pada 

materi lingkaran sub bab persamaan garis singgung dalam dan luar dua lingkaran 

ditinjau dari motivasi belajar? 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai adalah mengetahui 

apa saja kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar. 

 
 

D. Manfaat penilitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja 

kesulitan siswa dalam belajar matematika ditinjau dari motivasi belajar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Guru 

Memberikan informasi tentang apa saja kesulitan belajar 

matematika ditinjuan dari motivasi belajar yang sering dialami oleh 

siswa, sehingga dapat melakukan upaya untuk mengurangi kesulitan 

siswa dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi Siswa 

Memotivasi siswa untuk lebih giat lagi dalam belajar matematika 

sehingga hasil belajar matematika siswa bisa meningkat. 

c. Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman bagi 

peneliti. 


