
 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Paradigma pendidikan yang dikembangkan saat ini dalam kurikulum 2013 adalah 

paradigma konstruktivis. Pandangan konstruktivis menekankan pada keaktifan siswa 

mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Dalam proses pembelajaran guru berperan 

sebagai  fasilitator  dan  motivator. Guru  diharapkan  mampu  menciptakan suasana 

pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa sehingga siswa tidak merasa dipaksa 

untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Proses pembelajaran akan berhasil bila 

seorang guru mampu menerapkan pendekatan dan metode pembelajaran yang 

dikuasainya serta relevan dengan teori atau konsep yang diajarkan. Karena itu 

hendaknya dalam pembelajaran seorang guru dituntut menguasai berbagai metode 

pembelajaran dan mengaplikasikannya di dalam kelas. Seorang guru harus selalu 

mengacu paradigma baru dalam meranancang suatu perencanaan dan pelaksanaan 

pembelajaran. 

 

Pemilihan metode yang digunakan guru dalam pembelajaran matematika harus 

mengacu pada fungsi pendidikan matematika, yaitu mengembangkan kemampuan 

berpikir dan tindakan yang efetif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai 

pengembangan dari yang dipelajarai di sekolah secara mandiri (Dirjen SMK, 2013 : 

105, Implementasi Kurikulum Matematika SMA/SMK).  
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Matematika memegang peranan strategis dalam pengembangan sains dan teknologi. 

Matematika mempunyai sifat universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern yang memiliki karakteristik menuntut kemampuan berfikir logis, analitis, 

sistimatis, kritis, kreatif, dan inovatif. Konsep-konsep matematika dapat digunakan 

untuk membantu siswa mengembangkan potensi intelektual yang ada dalam dirinya 

serta  memudahkan mempelajari bidang-bidang ilmu lain. 

Mengingat pentingnya peran mata pelajaran matematika dalam pengembangan potensi 

yang dimiliki siswa dan pengembangan sains dan teknologi, maka proses pembelajaran 

matematika di sekolah  harus menjadi perhatian guru, sehingga siswa tidak lagi 

menganggap bahwa pelajaran maetmatika itu sulit dan menakutkan. Oleh sebab itu, 

pembelajaran matematika harus dibuat menarik dan menyenangkan dengan 

menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan mudah dipahami siswa sehingga 

mereka menyukai matematika. 

Arends (2008:259) menyatakan model pembelajaran mengacu pada pendekatan 

pembelajaran yang digunakan,termasuk didalamnya tujuan pembelajaran, tahap-tahap 

dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran dan pengelolaan kelas. Joyce 

dan Weil dalam Trianto (2012:51) menyatakan bahwa : “Models of teaching are really 

models of learning.  As we help student acquire information, ideas, skills, value, ways 

of thinking and means of expressing themselves, we are also teaching them how to 

learn”. Artinya bahwa model pembelajaran merupakan model belajar, dan dengan 

model tersebut, guru memperbaiki dan membantu siswa untuk mendapatkan atau 

memperoleh informasi, ide, keterampilan, cara berfikir, dan mengekspresikan ide diri 
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sendiri serta mengajarkan bagaimana belajar. Selanjutnya : “Each models guides us as 

we design instruction to help students achieve various objective”. Maksudnya bahwa 

setiap model mengarahkan kita dalam merancang pembelajaran untuk membantu siswa 

mencapai tujuan pembelajaran. 

Tujuan pembelajaran matematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendidikan 

Nasional (Permendiknas) Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi menyatakan agar 

siswa memiliki kemampuan menggunakan penalaran pada pola dan sifat serta memiliki 

sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan.  Akan tetapi dalam 

kenyataannya, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) kurang menggunakan 

penalaran dan pemahaman untuk menyelesaikan soal matematika, apabila soal 

matematika diubah atau tidak sesuai dengan contoh yang diberikan guru, siswa akan 

mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal-soal tersebut. Oleh sebab itu, 

diperlukan suatu model pembelajaran agar siswa dapat menggunakan penalaran dan 

pemahaman konsep, sehingga apabila siswa menghadapi berbagai macam soal atau 

permasalahan, siswa dapat menyelesaikan dan mengerjakannya dengan mudah dan 

benar. Dalam pembelajaran matematika, apabila siswa tidak dapat mengerjakan soal 

atau tidak memahami materi dan menghadapi kesulitan, minat belajar siswa dengan 

sendirinya akan menurun sehingga siswa tersebut tidak dapat menyukai pelajaran 

matematika itu sendiri, Akan tetapi sebaliknya, jika siswa dapat mengerti dan dapat 

mengerjakan soal dan permasalahan matematika dengan mudah dan benar, minat siswa 

dengan sendirinya meningkat sehingga siswa tersebut akan menyukai pelajaran 

matematika. Untuk itu, sebagai guru matematika perlu mengembangkan suatu 
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model pembelajaran pemahaman konsep sehingga siswa dapat menyukai bahkan dapat 

mengerjakan dan menyelesaikan soal dengan mudah dan benar.   

Penciptaan pembelajaran matematika agar  menarik, menyenangkan, bersemangat, aktif  

dan meningkatkan prestasi belajar, guru hendaknya berupaya memilih model 

pembelajaran yang sesuai dengan tugas dan tujuan pembelajaran yang akan ditempuh 

siswa. Pemilihan model pembelajaran yang tepat akan membantu siswa dalam 

mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Ada beberapa model pembelajaran 

yang dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran, akan tetapi guru harus dapat 

menyesuaikan model mana yang cocok atau sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

karakter siswa dan lingkungan.   Kenyataan yang terjadi di lapangan saat ini menunjukan 

kondisi yang berbeda dengan situasi yang diharapkan. Pencapaian tujuan pembelajaran 

 matematika sebagaimana tersebut di atas belum memuaskan. Yang terjadi proses 

pembelajaran matematika diarahkan kepada kemampuan siswa untuk menghafal 

informasi; otak siswa dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi 

tanpa memahami informasi yang diingatnya itu untuk menghubungkannya kehidupan 

sehari-hari, akibatnya motivasi  dan aktivitas belajar siswa sangat rendah, sehingga 

hasil belajarnya juga kurang. Rendahnya hasil belajar matematika terlihat dari 

rendahnya nilai ujian semester selama  tiga tahun terakhir . Keadaan inilah yang terjadi 

di SMK Kelompok Pariwisata Kota Bandar Lampung, yang data nilai hasil belajarnya 

 dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel  1.1 Nilai Rerata Matematika siswa kls  X SMK   Kota Bandar Lampung 

 

 

Materi Program linier/KD 

Pencapaian KKM/% 

 

2010 2011 

 

2012 

 

1.Membuat grafik   himpunan 

penyelesaian 
≤ 50% ≤ 40% ≤ 48% 

2. Menentukan model matematika 

dari soal cerita 

 

≤ 32% ≤ 42% ≤ 36% 

         Sumber : Guru Mata Pelajaran Matematika 

  

Dari data diatas  jelas hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika  pada materi 

menyelesaikan masalah program linier  selama tiga tahun terakhir adalah  tidak 

mencapai KKM yang yang ditetapkan, yaitu 70. Data tersebut adalah data yang diambil 

dari pencapaian hasil belajar di semester ganjil kelas X di SMK kelompok Pariwisata 

kota Bandar Lampung kurun waktu tiga tahun terakhir. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hasil belajar , diantaranya variabel 

pembelajaran  seperti yang dikemukan Reigeluth (dalam Uno B, 2008:141) Klasifikasi 

variabel-variabel pembelajaran ini dimodifikasi menjadi 3, yaitu: (1) Kondisi 

Pembelajaran (2) Metode Pembelajaran (3) Hasil Pembelajaran. 

1.   Kondisi Pembelajaran 

Variabel yang termasuk ke dalam kondisi pembelajaran, yaitu variable variabel yang 

mempengaruhi penggunaan variabel metode. Oleh karena perhatian kita adalah untuk 

mempreskripsikan  metode  pembelajaran,  maka  variabel  kondisi  haruslah  yang  

berinteraksi dengan  metode  dan  sekaligus  berada di luar  kontrol  perancang  

pembelajaran.  Maksud  yang terpenting dari bahasan ini adalah mengidentifikasi 
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variabel-vriabel kondisi pembelajaran yang memiliki pengaruh utama pada ketiga 

variabel . 

Atas dasar ini, Regeluth dan Merrill (dalam Uno B, 2008;14) mengelompokkan 

variabel kondisi pembelajaran menjadi 3 kelompok yaitu: (a) Tujuan dan karakteristik 

bidang studi, (b) Kendala  dan (c) Karakteristik peserta didik . 

a. Tujuan dan Karakteristik Bidang Studi 

Pernyataan tentang hasil pembelajaran apa yang diharapkan. Tujuan  ini  bisa  sangat  

umum, sangat khusus atau dimana saja dalam kontinum umum ke 

khusus.Karakteristik  bidang studi adalah aspek-aspek suatu bidang studi yang dapat 

memberikan landasan yang berguna sekali dalam mempreskripsikan strategi 

pembelajaran. 

b.   Kendala 

Adalah keterbatasan sumber-sumber, seperti waktu, media, personalia, dan uang. 

Karakteristik peserta didik adalah aspek-aspek atau kualitas peserta didik, seperti 

bakat, motivasi, dan hasil belajar yang telah dimilikinya. 

c. Karakteristik Peserta Didik 

Dihipotesiskan memiliki pengaruh utama pada pemilihan strategi pengorganisasian 

pembelajaran, kendala dan karakteristik bidang studi pada pemilihan strategi 

penyampaian, dan karakteristik siswa pada pemilihan strategi pengelolaan 

pembelajaran. Bagaimanapun juga, pada tingkat tertentu, mungkin sekali suatu 

variabel kondisi akan mempengaruhi setiap variabel metode misalnya, karakteristik 

peserta didik bisa mempengaruhi pemilihan strategi pengorganisasian dan pemilihan 

strategi penyampaian, di samping pengaruh utamaya pada strategi pengelolaan 
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pembelajaran. 

2.Metode Pembelajaran 

Variabel metode pembelajaran diklasifikasikan lebih lanjut menjadi 3 jenis yaitu: 

(a) Strategi pengorganisasian (Organizational srategy) 

(b) Strategi penyampaian (Delivery strategy 

(c) Strategi pengelolaan (management strategy). 

Organizational srategy adalah metode untuk mengorganissi isi bidang studi yang telah 

dipilih untuk  pembelajaran. Mengorganisasi mengacu pada  suatu  tindakan  seperti 

pemilihan isi, penataan  isi, pembuatan  diagram, format,  dan lain-lain.      

Delivery strategy adalah metode untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik dan atau menerima serta merespon masukan yang berasal dari peserta 

didik. Sumber belajar merupakan bidang kajian utama dari strategi ini. 

Management strategy adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dan 

variabel metode pembelajaran yang lain. Variabel strategi pengorganisasian dan 

penyampaian isi pembelajaran.  Strategi  pengorganisasian   pebelajaran  dibedakan  

menjadi  strategi pengorganisasian pada tingkat makro dan mikro. 

3.Hasil Pembelajaran 

Pada tingkat yang amat umum sekali, hasil pembelajaran dapat diklasifikasikan 

menjadi 3, yaitu:  

(a) Keefektifan (effectiveneess) 

(b) Efisiensi (efficiency) 

 (c) daya tarik pembelajaran. 
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Keefektifan Pembelajaran, biasanya diukur dengan tingkat pencapaian si-

belajar. Ada 4 aspek penting yang dapat dipakai untuk mempreskripsikan 

keefektifan pembelajaran yaitu : (1) kecermatan penguasaan perilaku yang 

dipelajari atau sering disebut tingkat kesalahan, (2) kecepatan unjuk kerja, (3) 

tingkat alih belajar (4) tingkat retensi dari apa yang dipelajari. 

Efisiensi  Pembelajaran,  biasanya  diukur dengan  rasio antara keefektifan  

dan jumlah  waktu yang dipakai si-belajar dan/atau jumlah biaya pembelajaran 

yang digunakan. 

Daya Tarik Pembelajaran, biasanya diukur dengan mengamati kecenderungan 

si-belajar untuk tetap/terus  belajar.  Daya  tarik  pembelajaran  erat  kaitannya  

dengan  daya  tarik bidang studi, dimana kualitas pembelajaran biasanya   akan   

mempengaruhi   keduanya.   

Disamping hal diatas, dari  hasil observasi yang dilakukan di SMK Negeri kota 

Bandar Lampung, diketahui bahwa umumnya model pembelajaran  yang 

digunakan guru cenderung model pembelajaran langsung  yang belum 

memberikan kesempatan siswa untuk terlibat secara langsung dalam proses 

pembelajaran sehingga mereka masih pasif. Siswa  hanya  menunggu 

penjelasaan dari guru, kemudian mencatatnya,  hal yang demikian  

menyebabkan siswa  menganggap  konsep  yang  diajarkan dalam  proses 

pembalajaran hanya hafalan yang tidak ada manfaat dan hubungannya dengan 

masalah-masalah yang mereka hadapai dalam kehidupan sehari-hari. Siswa 

kurang dilibatkan   dalam   melakukan   penyelidikan,   siswa   hanya   diajarkan   

melalui demonstrasi atau ceramah bagaimana seorang ilmuan melakukan 
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penyelidikan. Hal tersebut mengakibatkan tidak tercapainya tujuan mata 

pelajaran biologi yang telah ditetapkan. Dalam sintaks model pembelajaran 

langsung pengetahuan awal tidak diperhatikan secara khusus. Pengabaian 

pengetahuan awal siswa dapat menghambat pemahaman suatu pengetahuan 

baru, terlebih jika pengetahuan awal tersebut tidak sesuai dengan pengetahuan 

baru yang diajarkan. Dalam proses pembelajaran dengan model pembelajaran 

langsung, guru cenderung mengabaikan pengetahuan awal yang dimiliki  siswa,  

padahal  peran  pengetahuan  awal  siswa  sangatlah  penting  dalam proses 

pembelajaran. Selain itu tidak jarang kita temukan guru memonopoli dalam 

penyampaian informasi sehingga kerap kali menumbuhkan suasana 

membosankan di kalangan siswa. Siswa kurang diberikan kesempatan untuk 

menggali pengetahuan dan mengkaitkan konsep yang dipelajari ke dalam situasi 

berbeda sehingga pemahan tentang suatu konsep masih rendah, keterlibatan 

siswa dalam proses penemuan pengetahuan sangat rendah. Siswa hanya 

menunggu dari guru tanpa ada usaha untuk menemukan sendiri pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dibutuhkan. 

Salah satu model pembelajaran yang cenderung dapat meningkatkan 

aktivitas  siswa dan hasil belajar adalah model  pembelajaran  siklus belajar 

(learning cycle).   Model pembelajaran ini memungkinkan guru 

memfasilitasi dan membimbing siswa melakukan proses pembelajaran 

yang efektif, interaktif, inspiratif, menyenangkan, manantang, dan 

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberi ruang 

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian Pembelajaran 

berpusat pada siswa (student centered). Siswa dapat mengembangkan 

aktivitas dan kreativitasnya. 

(Faizatul fajaroh dan I Wayan dasna, Pembelajaran dengan siklus  belajar 

jurusan kimia FMIPA UM ,2007 (http: //lubisgrafura .wordpress .com 

/2007 /09 /20 pembelajaran-dengan-model-siklus-belajar-learning-cycle/, 

diakses 30 januari 2013). 
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Model Learning Cycle adalah model pembelajaran yang terdiri fase– fase atau 

tahap–tahap kegiatan yang diorganisasikan sedemikian rupa sehingga siswa 

dapat menguasai kompetensi–kompetensi yang harus dicapai dalam 

pembelajaran dengan jalan berperan aktif.  Model pembelajaran learning cycle 

merupakan salah satu model pembelajaran yang sesuai dengan paradigma 

konstruktivisme. Pendekatan kontruktivistik pada dasarnya menekankan 

pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan 

dalam proses pembelajaran. Model learning cycle bertujuan membantu 

mengembangkan berpikir siswa dari berpikir konkrit ke abstrak (atau dari 

konkrit ke formal). 

Model Learning Cycle pertama kali diperkenalkan oleh Robet Karplus dalam Science 

Curriculum Improvement Study/SCIS. Model learning cycle merupakan  salah  satu  model  

pembelajaran dengan pendekatan kontruktivistik yang pada mulanya terdiri atas tiga tahap, 

yaitu: exploration, invention, dan discovery. Tiga tahap tersebut saat ini dikembangkan menjadi 

lima tahap oleh Anthony W lorsbach, yaitu: engagement, exploration, explanation, 

elaboration, dan evaluation. Lima tahap ini dikembangkan lagi oleh Arthur Eisenkraft menjadi 

tujuh tahap, yaitu elicit, engagement, exploration, explanation, elaboration, evaluation dan 

extend. Model learning cycle–7E ini mempunyai salah satu tujuan yang memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk mengkostruksi pengetahuan dan pengalaman mereka sendiri 

dengan terlibat secara aktif mempelajari materi secara bermakna dengan bekerja dan berfikir 

baik secara individu maupun kelompok, sehingga  siswa  dapat  menguasai  kompetensi–

kompetensi  yang  harus  dicapai dalam pembelajaran. 
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1.2  Identifikasi Masalah. 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai 

berikut : 

(1) Aktivitas dan partisipasi siswa dalam pembelajaran matematika masih rendah. 

(2) Penerapan model pembelajaran belum berbasis konstruktif. 

(3) Hasil belajar matematika siswa masih rendah. 

(4) Penggunaan model pembelajaran siklus belajar belum pernah dilakukan guru. 

(5) Model pembelajaran yang digunakan guru adalah model pembelajaran langsung 

dengan pendekatan presentasi  dan penjelasan. 

 

 

1.2.1  Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, agar penelitian ini lebih terarah dan diharapkan 

masalah yang dikaji lebih mendalam, perlu adanya pembatasan masalah yang akan diteliti. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

(1) Perlunya mengetahui potensi siswa dan guru sebagai dasar untuk pengembangan 

model pembelajaran. 

(2) Perlunya rancangan model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) 

dalam pembelajaran materi pertidaksamaan linier dua variabel.  

(3) Perlunya uji efektivitas model pembelajaran learning cycle (siklus belajar)  

 yang digunakan dalam proses pembelajaran pertidaksamaan linier dua variabel. 

(4) Perlunya uji efisiensi model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) yang 

digunakan dalam proses pembelajaran pertidaksamaan linier dua variabel. 
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(5) Perlunya uji kemenarikan siswa terhadap model pembelajaran learning 

cycle (siklus belajar) pada materi pertidaksamaan linier dua variabel. 

 

1.3  Perumusan Masalah 

Mengacu pada identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, 

maka agar penelitian ini lebih jelas dan terarah, dirumuskan masalah sebagai berikut : 

(1) Bagaimana potensi sekolah  dan model pembelajaran matematika yang digunakan  

saat ini di SMK pada materi pertidaksamaan linier dua variabel ? 

(2)  Bagaimana proses merancang produk (sintak) model pembelajaran learning cycle  

(siklus belajar) pada materi pertidaksamaan linier dua variabel ? 

(3) Bagaimana efektivitas model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) pada materi 

pertidaksamaan linier dua variabel ? 

(4) Bagaimana efisiensi model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) pada materi 

pertidaksamaan linier dua variabel ? 

(5) Bagaiman kemenarikan siswa pada model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) 

pada materi pertidaksamaan linier dua variabel ? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dicapai berdasarkan rumusan masalah penelitian 

adalah sebagai berikut . 

(1). Menganalisa potensi siswa  dan model pembelajaran matematika yang di gunakan di 

SMK pada materi pertidaksamaan linier dua variabel . 



13 

 

(2). Menghasilkan produk sintak model pembelajaran learning cycle (siklus belajar) untuk 

pembelajaran matematika materi pertidaksamaan linier dua variabel di SMK. 

(3). Menjelaskan efektivitas penggunaan model pembelajaran learning cycle (siklus 

belajar) pada materi  pertidaksamaan linier dua variabel di SMK. 

(4) Menjelaskan efisiensi penggunaan model pembelajaran learning cycle (siklus 

belajar) pada materi pertidaksamaan linier dua variabel di SMK. 

(5) Menjelaskan kemenarikan siswa pada model pembelajaran learning cycle (siklus 

belajar) yang dilengkapi dengan LKS pada materi pertidaksamaan linier dua variabel 

di SMK. 

 

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang akan dicapai setelah diadakannya penelitian ini  adalah : 

1.5.1 Teoritis : 

(1) Sebagai bahan referensi dan memperkaya konsep dalam Teknologi Pendidikan, 

khususnya dalam mutu pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan di kota 

Bandar Lampung. 

(2) Menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut variabel-variabel 

yang ada dalam penelitian ini. 

1.5.2 Praktis 

Secara praktis kegunaan dari hasil penelitian ini adalah : 
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(1) Bagi Lembaga, sebagai sumbagan belajar siswa khususnya mata pelajaran 

matematika SMK kelompok Pariwisata kota Bandar Lampung. 

(2) Bagi guru-guru mata pelajaran matematika, hasil penelitian dan produk ini dapat 

digunakan sebagai alternative model pembelajaran  untuk  meningkatkan  

kompetensi siswa 

(3) Bagi peneliti, semoga dapat memberikan pengalam yang sangat bermanfaat 

sehingga, menjadi pemicu untuk terus berkarya, terutama untuk mengembangkan 

model pembelajaran yang efektif dan efisien.  

1.6  Spesifikasi Produk  

Penelitian ini merupakan model pembelajaran siklus belajar 7-E (Arthur Eisenkraft. 2003. 

Expanding the 5E Model. The Science Teacher. Sept.:. Reprented with permission from 

The Science Teacher, a journal for high school science educators published by the National 

Science Techers Association www.nsta.org), yang teridiri dari: elicit (menggali), engage 

(melibatkan),  explore (menjelajah),  explain (menjelaskan),  elaborate (meneliti) ,evaluate 

(mengevaluasi)  dan  extend (memperluas). Pengembangan model pembelajaran berupa sintak 

pembelajaran yang dilengkapi dengan LKS  pada mata pelajaran matematika materi 

pertidaksamaan linier dua variabel  kls X, SMK kelompok Pariwisata kota Bandar Lampung. 
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