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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika dalam dunia pendidikan merupakan salah satu mata 

pelajaran terpenting. Dari jenjang pendidikan formal yang terendah hingga 

yang tertinggi pelajaran matematika mutlak harus dipelajari. Pentingnya 

mempelajari matematika juga dapat telihat dari adanya matematika pada 

pelajaran yang di ujikan baik untuk mendapatkan kelulusan pada tingkat 

pendidikan tertentu maupun untuk dapat meneruskan pendidikan ke  

perguruan tinggi. 

Berdasarkan hasil studi internasional tentang prestasi matematika 

yang dilakukan oleh PISA (Programme for International Student 

Assessment) pada anak usia 15 tahun di negara-negara peserta, termasuk 

Indonesia, skor rata-rata prestasi matematika Indonesia pada tahun 2009 

adalah 371, sedangkan skor internasional adalah 496. Indonesia menempati 

urutan ke-61 dari 65 negara yang berpartisipasi (PPPPTK Matematika 

Kemendikbud, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan prestasi 

matematika siswa sekolah lanjutan tingkat pertama hingga tingkat menegah 

di Indonesia masih jauh di bawah prestasi matematika standar internasional.  

Kemampuan matematika siswa sekolah yang masih jauh di bawah 

standar internasional memberikan gambaran bahwa konsep-konsep yang ada 

di dalam pelajaran matematika tidak dipahami secara keseluruhan. Banyak 

hal yang menyebabkan kondisi ini terjadi, salah satu penyebabnya yang 

mungkin adalah kekurangan pada buku ajar yang digunakan siswa. Dalam 

hal ini, kekurangan yang dimaksud ialah isi dari buku ajar yang digunakan 

kebanyakan siswa kurang dapat meningkatkan kemampuan matematika 

siswa. Untuk mengatasi masalah ini guru dapat membuat suatu bahan ajar 

yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam 
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memahami konsep-konsep matematika. Sehingga Guru tidak hanya terpaku 

pada buku ajar yang tersedia. Bahan ajar yang digunakan akan lebih baik 

jika dibuat berdasakan kesulitan-kesulitan yang dialami siswa (Learning 

Obstcale) dalam memahami konsep-konsep matematika. 

Menurut Suryadi (2010), suatu pembelajaran terdiri dari guru, siswa, 

dan materi yang dari ketiganya saling berhubungan satu sama lain. 

Pembelajaran matematika yang hanya dilakukan berdasarkan apa yang 

tertulis pada buku ajar akan membuat pengetahuan para siswa terbatas. 

Siswa hanya mengerti contoh-contoh yang ada pada buku ajar mereka, dan 

parahnya lagi tidak semua buku ajar yang beredar di kalangan siswa 

memenuhi tujuan pembelajaran matematika yang sebenarnya. Sehingga 

bukan merupakan hal yang baru jika siswa tidak dapat menyelesaikan 

masalah-masalah matematika yang bentuknya berbeda dari contoh yang 

telah diajarkan gurunya. 

Sebelumnya, peneliti telah mengadakan penelitian awal untuk 

mengidentifikasi kesulitan belajar apa saja yang dialami siswa dalam 

mempelajari salah satu konsep limit yaitu limit fungsi trigonometri. Hasil 

analisis dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesulitan-

kesulitan belajar (learning obstacle) yang dialami siswa dalam mempelajari 

konsep limit fungsi trigonometri. Learning obstcale yang ditemukan adalah 

dalam memahami definisi dari  limit pada fungsi trigonometri, teorema apit, 

bentuk-bentuk dasar limit trigonometri, bentuk tak tentu dari limit fungsi 

trigonometri dan kemampuan dalam menyelesaikannya, serta  kesulitan 

yang terkait dengan concept image mengenai operasi bentuk aljabar dan 

trigonometri sebagai materi prasyarat (Khaerani: 2012).  

Learning obstacle terkait dengan pemahaman siswa terhadap definisi 

dari  limit pada fungsi trigonometri dapat ditemukan dari proses pengerjaan 

siswa terhadap instrumen berupa soal yang telah diujikan sebelumnya oleh 

peneliti (Instrumen Terlampir). Untuk memahami definisi limit secara 

mudah digunakan definisi intuitif yaitu dengan menghitung nilai suatu 

fungsi di sekitar titik yang akan ditentukan limitnya. Dengan cara demikian 
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diharapkan siswa mendapat feel dalam mencari nilai limit suatu fungsi. 

Namun ternyata tidak sedikit siswa yang mengalami kesulitan dalam 

menentukan nilai limit suatu fungsi dengan cara ini, mereka bahkan tidak 

memahami arti limit itu sendiri. Padahal konsep Limit adalah konsep yang 

abstrak sehingga seharusnya definisi limit telah dipahami terlebih dahulu 

sebelum jauh melangkah mempelajari konsep limit trigonometri. 

Learning obstacle pemahaman siswa terkait dengan konsep dasar limit 

trigonometri yang mencakup teorema apit dan syarat limit melalui limit 

sepihak tampak pada proses pengerjaan instrumen berupa soal yang 

memiliki indikator seperti ini yaitu soal nomor 2 dan 3 (Instrumen 

Terlampir). Siswa mengetahui bahwa nilai limit fungsinya baik kanan 

ataupun kiri tidak bernilai sama tetapi tidak mengetahui bahwa keadaan ini 

menyebabkan limit fungsinya tidak ada bahkan menganggap fungsi tersebut 

tetap memiliki limit yaitu di antara limit kiri dan kanannya. Begitupun 

dengan penggunaan Teorema apit, kebanyakan siswa tidak memahami 

penggunaannya. Mereka bahkan tidak menyadari adanya teorema apit dalam 

konsep limit trigonometri. Mereka hanya mengenal bentuk akhirnya saja 

yaitu bentuk lim
𝑥→0

sin 𝑥

𝑥
= 1. Padahal teorema apit dapat digunakan pula 

untuk menentukan nilai limit fungsi selain 
sin 𝑥

𝑥
, seperti pada salah satu soal 

yang diujikan.  

Learning obstacle terkait dengan pemahaman bentuk tak tentu dari 

limit fungsi trigonometri dan kemampuan dalam menyelesaikannya adalah 

kesulitan belajar lain yang telah ditemukan oleh peneliti sebelumnya dari 

hasil uji instrumen berupa soal nomor 4 sampai dengan nomor 6 (Instrumen 

Terlampir). Pada pengerjaan soal nomor 4, hanya 7% dari jumlah 

keseluruhan siswa yang memahami bentuk 
0

0
 sebagai bentuk tak tentu, 

selebihnya menganggap bahwa 
0

0
 = 0. Kemudian, untuk mengubah bentuk 

tak tentu tersebut melalui manipulasi-manipulasi sehingga menjadi bentuk 

yang telah dikenal sebelumnya ternyata tidak sedikit siswa yang mengalami 

kesulitan. Gagasan untuk mengubah bentuk yang tak tentu menjadi bentuk 
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yang telah dikenal sebelumnya sehingga nilai limitnya dapat ditemukan 

masih ada saja siswa yang tidak bisa melakukannya. Mereka yang tidak bisa 

menggagas bentuk tak tentu diubah menjadi bentuk tertentu hanya 

mengerjakan soal sampai pada tahap menyatakan bahwa nilai limitnya 
0

0
. 

Sedangkan mereka yang dapat menggagas bentuk tak tentu menjadi bentuk 

tertentu juga masih mengalami kesulitan di dalam proses manipulasi bentuk 

limit tak tentunya yang terlihat dari adanya kesalahan dalam 

memanipulasinya. 

Learning obstacle terkait concept image mengenai operasi bentuk 

aljabar dan trigonometri sebagai materi prasyarat dapat ditemukan pada 

proses pengerjaan instrumen berupa soal nomor 4 sampai dengan 6 yang 

dilakukan oleh siswa (Instrumen Terlampir). Penulisan sudut dalam fungsi 

trigonometri terkadang membuat siswa kebingungan yaitu ketika sudut 

ditampilkan dalam bentuk 𝜋, beberapa siswa menganggap nilai 𝜋 tersebut 

adalah 3,14. Tidak hanya salah dalam mengartikan nilai 𝜋, tetapi ada juga 

siswa yang menganggap nilai sudut dalam fungsi trigonometri sebagai 

perkalian bilangan antara sudut dan fungsi trigonometrinya. Pemilihan 

bentuk lain dari fungsi trigonometri yang akan dicari nilai limitnya juga 

menjadi hambatan. Terkadang siswa yang mengetahui bahwa bentuk fungsi 

trigonometrinya dapat diubah menjadi bentuk lain yang ekuivalen kemudian 

memilih salah satu bentuk yang ekuivalen tersebut tidak bisa menyelesaikan 

persoalan. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya ketelitian dalam 

memilih atau menentukan perubahan bentuk fungsi trigonometri pada soal.  

Begitu juga halnya dengan operasi bentuk aljabar, siswa yang tidak 

menguasai operasi aljabar mengalami kesulitan dalam menyelesaikan 

masalah limit trigonometri. 

Dengan mempertimbangkan kesulitan-kesulitan belajar tersebut, akan 

dibuat desain didaktis bahan ajar yang diharapkan dapat mengatasi 

kesulitan-kesulitan belajar yang muncul  untuk mencapai situasi didaktis 

dan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Berdasarkan uraian di atas, 

penelitian ini diadakan. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana desain didaktis yang dapat mengatasi learning obstacle yang 

dialami siswa dalam mempelajari konsep limit fungsi trigonometri? 

2. Bagaimana implementasi desain didaktis tersebut terkait dengan respon 

siswa pada pembelajaran konsep limit trigonometri? 

3. Berdasarkan hasil implementasinya apakah desain didaktis tersebut 

efektif? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut. 

1. Mengetahui desain didaktis konsep limit fungsi trigonometri untuk 

mengatasi learning obstacle yang telah diidentifikasi. 

2. Mengetahui implementasi desain didaktis pada pembelajaran konsep 

limit fungsi trigonometri. 

3. Mengetahui efektifitas dari desain didaktis awal bedasarkan hasil 

implementasinya. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai 

kalangan berikut. 

1. Bagi siswa, diharapkan dapat merasakan proses pembelajaran dengan 

bahan ajar yang dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya dalam 

mempelajari konsep limit fungsi trigonometri. 

2. Bagi guru bidang studi matematika, diharapkan dapat melaksanakan 

pembelajaran konsep limit fungsi trigonometri dengan 

mempertimbangkan kesulitan-kesulitan belajar yang ditemukan, atau 

dapat melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan desain didaktis 

alternatif yang disusun, atau penelitian ini dapat memacu motivasi para 

guru untuk berinovasi dalam memperbarui/menciptakan desain didaktis 

yang dapat mengatasi kesulitan siswa dalam mempelajari konsep 
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matematika baik pada penelitian ini maupun konsep lain dalam 

pelajaran matematika. 

3. Bagi peneliti lainnya, penelitian ini memiliki langkah-langkah strategis 

yang dimulai dari melakukan analisis terhadap jalan berpikir siswa 

melalui jawabannya atas soal-soal instrumen yang diberikan untuk 

mengetahui kesulitan apa yang dialami siswa dalam mempelajari 

sebuah konsep matematika, kemudian menyusun desain didaktis untuk 

diimplementasikan dalam proses pembelajaran dengan tujuan dapat 

mengatasi kesulitan yang ditemukan tersebut, dan melakukan revisi 

terhadap desain dedaktis tersebut sesuai hasil implementasi sehingga 

diperoleh desain alternatif yang diharapkan dapat mengatasi kesulitan-

kesulitan siswa tersebut. 

 

 


