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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat sangat berpengaruh dalam 

dunia pendidikan. Dengan berkembangnya teknologi ini mengakibatkan  

berkembangnya ilmu pengetahuan yang memiliki dampak positif maupun 

negatif. Perkembangan teknologi ini dimulai dari negara maju, sehingga 

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mensejajarkan diri dengan 

negara-negara yang sudah maju tersebut. Perbaikan pengajaran dan 

pembelajaran merupakan dasar pijakan, kebijaksanaan nasional untuk 

menjamin masa depan siswa yang lebih pasti. Belajar disekolah menjadi pola 

umum kehidupan warga masyarakat di Indonesia. Dewasa ini keinginan hidup 

lebih baik telah dimiliki oleh warga masyarakat. Belajar telah dijadikan alat 

hidup wajib belajar selama sembilan tahun, merupakan kebutuhan hidup. Oleh 

karena itu, warga masyarakat mendambakan anak-anaknya memperoleh 

tempat belajar disekolah yang baik. 

 Matematika merupakan salah satu bidang studi yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya 

jam mata pelajaran ini dibandingkan mata pelajaran lain. Tetapi selama ini 

sering terdengar bahwa matematika adalah pelajaran yang terdiri dari rumus-
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rumus. Siswa belajar mulai dari menghafal rumus dan menggunakan rumus 

untuk dapat menyelesaikan soal yang ada. Kemudian, jika rumus lupa siswa 

tidak mampu melakukan sesuatu. Setelah belajar matematika di sekolah siswa 

hanya merasa bahwa dari belajar matematika ia hanya dapat bermain dengan 

angka. Siswa merasa tak ada manfaatnya belajar matematika kecuali ia 

melanjutkan sekolah yang menggunakan matematika sangat banyak.Selain itu 

pandangan siswa tentang mata pelajaran matematika sebagai hal yang 

menakutkan masih banyak ditemukan. Pandangan seperti ini mengakibatkan 

siswa menjadi kurang aktif sehingga hasil belajarnya kurang memuaskan. Dan 

pada akhirnya siswa cenderung untuk mengambil jalan pintas dengan 

menyontek dan ini menimbulkan kebiasaan yang pada akhirnya merusak 

moral siswa. 

Siswa kelas VII F  SMP Negeri 3 Colomadu yang merasakan 

matematika sebagai momok ini mungkin disebabkan oleh berbagai hal, seperti 

menyampaikan materi dari guru yang kurang menarik, disamping pengelolaan 

kelas yang kurang terprogram yang menjadi siswa tidak konsentrasi dalam 

menerima materi pelajaran. Selain itu siswa membuat gaduh saat ibu guru 

menyampaikan materi, siswa mempunyai nilai prestasinya rendah, kurangnya 

siswa dalam berlatih mengerjakan soal. Namun dari pengamatan secara 

langsung kepada siswa, penelitian ini juga menyimpulkan selain sebab di atas 

hal ini juga disebabkan karena strategi belajar mengajar atau strategi 

pembelajaran yang diterapkan oleh guru masih mengikuti metode lama. 

Strategi belajar mengajar yang digunakan guru cenderung terpisah-pisah satu 
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dengan yang lainnya, misalnya guru memilih dengan menggunakan strategi 

belajar mengajar ceramah saja, kerja kelompok atau individual saja. Selain itu 

kedudukan dan fungsi guru cenderung lebih dominan, sehingga keterkaitan 

guru dalam strategi itu tampak masih terlalu besar, sedangkan pemahaman 

konsep matematika siswa masih terlalu rendah.  

Rendahnya prestasi belajar matematika dikelas VII F SMP 3 

Colomadu disebabkan kurangnya latihan-latihan soal-soal yang diberikan oleh 

guru, tidak percaya dengan kemampuan diri sendiri, tidak memanfaatkan 

untuk bertanya ketika materi yang belum jelas sehingga prestasi siswa jadi 

rendah.  

Melihat keadaan siswa di SMP Negeri 3 Colomadu khususnya 

kelas VII F seperti itu maka saya sebagai peneliti di kelas harus melakukan 

sebuah tindakan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Tindakan penelitian 

yang dilakukan harus dapat mengubah siswa untuk tidak membuat gaduh di 

kelas saat guru menyampaikan materi, pretasi belajar matematika tidak rendah 

dan mengerjakan soal latihan  matematika lebih mudah. Untuk itu siswa sulit 

bagi mereka untuk menguasai materi matematika dan lebih buruk bagi jalan 

yang ditempuh untuk mengatasi kesulitan belajar ini dengan melakukan 

kecurangan. Ini diindikasikan sebagai akal bakal kemerosotan moral pelajaran 

dengan dampak akan makin besar. 

Model pembelajaran Learning Cycle Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration and Evalution  (5E) merupakan salah satu model 

pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk 
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mengoptimalkan cara belajar dan mengembangkan daya nalar siswa (Dasna 

dan Fajaroh, 2006). Dalam model pembelajaran Learning Cycle ”5E” 

dilakukan 5 kegiatan yang saling berkesinambungan satu sama dimana 

dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain : Engagement (membangkitkan), 

Exploration (memanfaatkan), Explaination (memaparkan), Elaboration 

(mengaplikasikan), dan Evaluation (mengevaluasi). 

Pembelajaran Learning Cycle Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration and Evalution  (5E) pada dasarnya sesuai dengan 

teori konstruktivis Vigostky dan teori belajar bermakna Ausubel. Vigostky 

menekankan adanya hakikat sosial dari belajar dan menyarankan 

menggunakan kelompok-kelompok belajar dengan kemampuan yang berbeda-

beda untuk mengupayakan perubahan konseptual. Sedangkan Ausubel 

menekankan pada belajar bermakna dan pentingnya pengulangan sebelum 

belajar dimulai. 

Dalam melakukan diskusi, siswa akan mempunyai kesempatan 

yang lebih luas untuk mengemukakan pendapatnya dan siswa akan 

menemukan konsep berdasarkan pemahamannya sendiri. sehingga siswa dapat 

meningkatkan pretasi belajar. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti perlu 

dan termotivasi untuk melakukan penelitian tentang perlunya peningkatan 

pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika melalui model 

pembelajaran Learning Cycle Engagement, Exploration, Explanation, 

Elaboration and Evalution  (5E)  
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan dalam latar belakang 

permasalahan diatas, maka identifikasi masalah sebagai berikut :  

1. Masih rendahnya tingkat pemahaman konsep dan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika, ini terlihat dari jarangnya siswa untuk 

berdiskusi ,mengemukakan gagasanya, dan rendahnya siswa yang 

mengerjakan soal-soal matematika pada saat proses pembelajaran 

berlangsung. 

2. Penggunaan model pembelajaran lama (konvensional) pada pokok bahasan 

oleh guru matematika yang cenderung menjadikan siswa pasif akan 

mempengaruhi prestasi belajar siswa. 

3. Penerapan model pembelajaran learning Cycle Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration and Evalution  (5E)  matematika sebagai 

alternatif upaya untuk meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi 

belajar siswa dalam  kualitas pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Adanya masalah-masalah dalam pembelajaran, agar permasalahan 

yang dikaji lebih terarah maka penelitian ini akan fokuskan pada :  

1. Peningkatan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika 

2. Peningkatan pemahaman konsep dalam pembelajaran matematika 
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3. Model pembelajaran yang digunakan yaitu model pembelajaran Learning 

Cycle Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and Evaluation 

(5E) 

 

D. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka dirumuskan 

permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini. Adapun 

rumusan masalah tersebut adalah : 

1. Bagaimana penerapan model pembelajaran Learning Cycle Engagement, 

Exploration, Explanation, Elaboration and Evalution  (5E) pada 

pembelajaran matematika kelas VII SMP negeri 3 Colomadu dilaksanakan 

2. Apakah terjadi peningkatan pemahaman konsep siswa kelas VII Negeri 3 

Colomadu setelah menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and Evalution  (5E) 

dalam pembelajaran matematika  

3. Apakah terjadi peningkatan prestasi siswa siswa kelas VII Negeri 3 

Colomadu setelah menggunakan model pembelajaran Learning Cycle 

Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and Evalution  (5E) 

dalam pembelajaran matematika  

 

E. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu 

alat kontrol yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sehingga penelitian ini 
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dapat berjaln sesuai dengan yang diinginkan. Adapun tujuan dari penelitian ini 

diantara lain : 

1. Untuk mendiskripsikan proses belajar matematika melalui implementasi 

model pembelajaran Learning Cycle Engagement, Exploration, 

Explanation, Elaboration and Evalution  (5E). 

2. Untuk meningkatan pemahaman konsep dan prestasi belajar matematika 

melalui model tersebut. 

 

F. Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian ini terdiri dari 2 bagian 

yakni secara teoritis dan praktis. Adapun perinciannya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis  

a. Mendapatkan teori baru tentang upaya meningkatkan pemahaman 

konsep dan prestasi belajar matematika pada pembelajaran Learning 

Cycle Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration and 

Evalution  (5E). 

b. Sebagai sebuah pijakan untuk mengembangkan model pembelajaran 

Learning Cycle Engagement, Exploration, Explanation, Elaboration 

and Evaluation (5E). 

2. Manfaat Praktis  

a. Bagi penulis, dapat memperoleh pengalaman langsung dalam 

menerapkan model pembelajaran Learning Cycle Engagement, 

Exploration, Explanation, Elaboration and Evaluation (5E) 



8 
 

b. Sebagai masukan bagi guru dan sekolah untuk menerapkan model 

pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman konsep dan prestasi 

belajar matematika 

c. Sebagai bahan acuan, perbandingan ataupun referensi bagi para 

peneliti yang melakukan penelitian yang sejenisnya. 

 

 

 


