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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan sumber daya insani yang sepatutnya mendapat

perhatian terus menerus dalam upaya peningkatan mutunya. Peningkatan

mutu pendidikan berarti pula peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Untuk itu perlu di lakukan pembaruan dalam bidang pendidikan dari waktu

ke waktu tanpa henti. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka

peningkatan mutu pendidikan suatu hal yang sangat penting bagi

pembangunan berkelanjutan di segala aspek kehidupan manusia. Sistem

pendidikan nasional senantiasa harus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan yang terjadi baik di tingkat lokal, nasional, maupun

global.

Proses pembelajaran tersusun atas sejumlah komponen atau unsur

yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Interaksi antara guru dan peserta

didik pada saat proses belajar mengajar memegang peran penting dalam

mencapai tujuan yang diinginkan. Kemungkinan kegagalan guru dalam

menyampaikan materi disebabkan saat proses belajar mengajar guru kurang

membangkitkan perhatian dan aktivitas peserta didik dalam mengikuti

pelajaran khususnya matematika.

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat

dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar
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siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi

belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran.

Kenyataan yang banyak dijumpai di lapangan adalah pembelajaran

berpusat pada guru (teacher centered learning) yang meletakkan guru sebagai

pemberi pengetahuan bagi siswa, dan cara penyampaian pengetahuannya

cenderung masih didominasi dengan metode ceramah. Penggunaan metode

ceramah tersebut menyebabkan partisipasi rendah, kemajuan siswa, perhatian

dan minat siswa tidak dapat dipantau. Dengan dominasi metode tersebut,

siswa tidak aktif. Ketidakaktifan siswa selama proses pembelajaran

merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan siswa sulit

memahami konsep suatu materi. Jika hal tersebut terjadi dapat mengakibatkan

hasil belajar yang diperoleh kurang optimal. Walaupun demikian, bukan

berarti metode ceramah tidak cocok digunakan untuk pembelajaran

matematika. Supaya hasil belajar yang diperoleh dapat menjadi lebih baik,

perlu dicoba pembelajaran yang menggunakan metode ceramah yang

dikombinasikan dengan metode pembelajaran lain.

Dalam pembelajaran matematika guru hendaknya memilih dan

menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik, maupun

sosial. Kreativitas guru juga amat penting untuk mengembangkan model-

model pembelajaran yang secara umum cocok dengan kelas yang diajarkan

termasuk sarana dan prasarananya. Untuk itu, perlu adanya suatu

pembelajaran yang membiasakan siswa tidak hanya menerima pengetahuan,
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tetapi mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya, sehingga siswa lebih

memahami materi yang diajarkan. Jika pemahaman siswa bertambah maka

hasil belajar siswa juga akan semakin meningkat.1 Menurut Hamzah belajar

matematika dalam pandangan kontruktivisme, yang dipentingkan adalah

bagaimana membentuk pengertian pada anak, artinya belajar matematika

penekanannya adalah pada proses anak belajar, sedangkan guru berfungsi

sebagai fasilisator.2 Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

aktivitas dan hasil belajar matematika siswa adalah dengan menerapkan

pembelajaran yang melibatkan siswa aktif dalam proses pembelajaran.

Berdasarkan hasil observasi dengan guru bidang studi matematika di

SMP Negeri 2 Kampar yaitu Zurianti S.Pd, pada tanggal 14 september 2013

di kelas VIII bahwa proses pembelajaran matematika yang terjadi di SMP

Negeri 2 Kampar kabupaten kampar dapat diketahui bahwa lebih dari 50%

hasil belajar matematikan siswa masih rendah. Masih banyak siswa yang

belum mencapai angka KKM yang telah ditetapkan (65).

Hal tersebut ditunjukkan dari gejala-gejala sebagai berikut:

1. Siswa tidak bisa menyelesaikan soal ulangan.

2. Sebagian siswa tidak dapat menyelesaikan latihan sesuai dengan waktu

yang diberikan.

3. Hanya sedikit siswa yang mampu mengerjakan pekerjaan rumah yang

diberikan oleh guru.

4. Siswa tidak mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru.

1Mulyasa, Menjadi Guru Professional, Bandung: Rosda Karya, 2006, h. 89
2Hamzah , Model Pembelajaran, Jakarta: Bumi Aksara, 2012, h. 127



4

Dari gejala-gejala yang telah dijelaskan, maka perlu adanya kemajuan

untuk kedepannya dengan cara mencari solusi yang tepat, agar tujuan

pembelajaran dapat tercapai. Untuk mengatasi hal tersebut di perlukan

metode atau model pembelajaran yang melibatkan siswa aktif di dalam kelas

saat proses pembelajaran berlangsung, sehingga pembelajaran lebih banyak

ditentukan oleh siswa. Metode dan model pembelajaran yang diterapkan

peneliti ini yaitu Metode Resitasi dalam Model Pembelajaran Learning Cycle

5 Fase.

Pembelajaran Learning Cycle 5 fase sangat cocok digunakan untuk

mengajarkan materi yang banyak melibatkan konsep, prinsip, aturan serta

perhitungan secara matematis. Learning Cycle yang diterapkan dalam

penelitian ini yaitu Learning Cycle yang terdiri dari 5 fase, yaitu fase

pembangkitan minat (Engangement), eksplorasi (Exploration), fase

penjelasan (Explaination), fase penerapan konsep (Elaboration) dan fase

evaluasi (Evaluation). Dalam model pembelajaran ini siswa dibagi menjadi

beberapa kelompok kecil yang terdiri dari 2-4 siswa dan bekerja sama dalam

masing-masing kelompok yang sebelumnya telah mendapatkan arahan dari

guru dengan memberikan apersepsi terhadap pembelajaran tersebut dan

mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Kemudian siswa

mengerjakan Lembar Kerja Siswa (LKS) berdasarkan kemampuan awal

mereka masing-masing tanpa langsung mendapatkan penjelasan dari guru,

sehingga siswa didorong untuk menciptakan hipotesis baru terhadap

pembelajaran dan mencoba mencari pemecahan masalah dengan teman
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sekelompok. Selanjutnya siswa mempresentasikan hasil yang mereka dapat

dengan kalimat mereka sendiri, sehingga siswa dapat lebih aktif dalam

kegiatan pembelajaran.

Menurut Cohen dan Clough (dalam Dasna, 2005) menyatakan bahwa

strategi Learning Cycle merupakan strategi jitu bagi pembelajaran sains di

sekolah menengah karena dapat dilakukan secara luwes dan memenuhi

kebutuhan nyata guru dan siswa.3 Dilihat dari dimensi guru penerapan

strategi ini memperluas wawasan dan meningkatkan kreatifitas guru dalam

merancang kegiatan pembelajaran. Sedangkan ditinjau dari dimensi siswa,

penerapan strategi ini memberi keuntungan sebagai (1) meningkatkan

motivasi belajar karena siswa dilibatkan secara aktif dalam proses

pembelajaran, (2) membantu mengembangkan sikap ilmiah siswa, (3)

pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Jadi, aktivitas dalam pembelajaran Learning Cycle ini lebih banyak

ditentukan oleh siswa sehingga siswa menjadi lebih aktif dan terciptanya

suasana yang kondusif terhadap siswa itu sendiri. Dalam proses pembelajaran

Learning Cycle setiap fase dapat dilalui jika konsep pada fase sebelumnya

sudah dipahami. Setiap fase yang baru dan sebelumnya saling berkaitan

sehingga membuat siswa lebih mudah mengerti dan memahami materi.

3http://fkip.unej.ac.id/files/Jurnal_JIPSD_Vol_1_No_2_2012.pdf ( Sri Astutik. h.

144)
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Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik dan merasa perlu

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Metode

Resitasi dalam Model Pembelajaran Learning Cycle 5 Fase terhadap

Hasil Belajar Matematika Siswa SMP Negeri 2 Kampar”

B. Definisi Istilah

Untuk lebih mudah dalam memahami dan menghindari kesalahan

pemahaman terhadap penelitian ini, maka ada beberapa istilah yang perlu

ditegaskan, yaitu:

1. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima

pengalaman belajar.4

2. Metode resitasi (penugasan) adalah metode penyajian bahan dimana guru

memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar.5

3. Model pembelajaran Learning Cycle 5 fase adalah salah satu model

pembelajaran yang berbasis konstruktivistik yang terdiri dari 5 fase yaitu

fase pembangkitan minat (engangement), eksplorasi (exploration),

penjelasan (explanation), penerapan konsep (elaboration), dan evaluasi

(evaluation).6

4Nana Sudjana, Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar, Bandung: PT Remaja
Rosdakarya, 2009, h. 22

5Syaiful Bahri Djamarah, Aswan Zain, Strategi Belajar Mengajar. Jakarta: Rineka
Cipta, 2006, h. 85

6 Made Wena, Strategi Pembelajaran Inovatif Kontemporer. Jakarta: Bumi Aksara,
2011, h. 171
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C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi

beberapa masalah, yaitu sebagai barikut:

a. Metode yang digunakan guru belum optimal dalam kegiatan

pembelajaran di dalam kelas.

b. Hasil belajar matematika siswa belum mencapai Kriteria Ketuntasan

Minimum (KKM).

c. Dalam proses belajar mangajar matematika di kelas, sebagian besar

siswa tidak dapat menyelesaikan latihan sesuai dengan waktu yang

diberikan.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka dalam penelitian ini

dibatasi pada masalah perbedaan hasil belajar matematika antara siswa

yang belajar menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran

Learning Cycle 5 fase dengan siswa yang belajar menggunakan

pembelajaran konversional di SMP Negeri 2 Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah dikemukan

sebelumnya. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : “apakah

terdapat perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang belajar

menggunakan metode resitasi dalam model pembelajaran Learning Cycle
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5 fase dengan siswa yang belajar menggunakan pembelajaran konversional

di SMP Negeri 2 Kampar.?”

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut, adapun tujuan yang ingin dicapai

pada penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan

hasil belajar matematika antara siswa yang belajar menggunakan metode

resitasi dalam model pembelajaran Learning Cycle 5 fase dengan siswa

yang belajar menggunakan pembelajaran konversional di SMP Negeri 2

Kampar.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi sekolah, penelitian ini memberi masukan kepada kepala sekolah

untuk terus memperbaiki mutu sekolah, salah satunya dengan

meningkatkan hasil belajar matematika siswa.

b. Bagi guru, sebagai bahan masukan bagi guru matematika di SMP

Negeri 2 Kampar dalam melaksanakan proses pembelajaran guna

meningkatkan hasil belajar siswa.

c. Bagi peneliti, penilitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

keterampilan peneliti sehingga dapat dimanfaatkan pada saat mengajar

d. Bagi siswa dapat memberikan motivasi belajar, melatih keterampilan,

bertanggung jawab pada setiap tugasnya, mengembangkan kemampuan
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berfikir dan berpendapat positif, dan memberikan bekal untuk dapat

bekerjasama dengan orang lain baik dalam belajar maupun dalam

masyarakat.


