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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. 

Pendidikan merupakan kunci kemajuan suatu bangsa, tidak ada bangsa yang 

maju yang tidak didukung pendidikan yang kuat. Begitu pentingnya arti 

sebuah pendidikan bagi sebuah negara. Salah satu tujuan bangsa Indonesia 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, 

berbagai upaya telah dilakukan pemerintah antara lain pemberian Biaya 

Operasional Sekolah (BOS), mengadakan wajib belajar 9 tahun, mendirikan 

sekolah terbuka, pengembangan serta penyempurnaan kurikulum secara 

bertahap dan konsisten, dan lain sebagainya. 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang mempunyai 

peran penting dalam dunia pendidikan. Hal itu terbukti dengan diajarkannya 

mata pelajaran matematika dalam semua jenjang pendidikan mulai dari TK 

sampai perguruan tinggi serta diujikannya mata pelajaran matematika dalam 

ujian nasional yang merupakan syarat kelulusan di tingkat SMP dan SMA. 

Namun mata pelajaran matematika masih menjadi momok bagi banyak siswa, 

sehingga mereka mengalami “mathematic phobia”. Sehingga dengan 

demikian membuat hasil belajar siswa menjadi rendah. Dengan demikian 

perlu dilakukan pembelajaran yang membuat siswa terpacu untuk 
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meningkatkan hasil belajarnya. Pada umumnya pembelajaran 

matematika cenderung lebih menekankan pada ketercapaian target materi 

menurut kurikulum atau menurut buku yang dipakai sebagai buku wajib, 

bukan pada pemahaman materi yang sedang dipelajari. Begitu juga siswa, 

mereka cenderung kurang mengingat rumus-rumus dalam matematika. 

Sehingga siswa cenderung kesulitan dalam menyelesaikan masalah dalam 

matematika 

Selama ini hasil belajar matematika siswa kelas VII SMP N 3 

Sumberlawang dirasa masih kurang jika dilihat dari rendahnya hasil belajar 

siswa dan keaktifan belajar siswa ini dibuktikan dengan, siswa yang berani 

bertanya (8%), siswa mengerjakan soal didepan kelas (8%), siswa berdiskusi 

(16%), siswa menjawab pertanyaan (4%) serta masih banyak siswa 

mendapatkan nilai di bawah KKM yaitu mendapatkan nilai di bawah 65 yaitu 

sebanyak 80%.  

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di SMP Negeri 3 

Sumberlawang dalam mengatasi permasalahan tersebut, namun usaha 

tersebut belum mencapai hasil yang begitu maksimal. Karena dalam 

pembelajarannya siswa cenderung selalu diminta tanpa ada keingin sendiri 

untuk menanyakan hal yang kurang dipahaminya dan meminta siswa untuk 

mengerjakan soal didepan kelas. Sebagian besar siswa tidak mau berdiskusi 

dengan teman sebangkunya dan malu untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan oleh guru. 
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Dalam menyelesaikan masalah tersebut tentunya dibutuhkan sebuah 

model pembelajaran yang dapat menunjang siswa dalam memecahkan 

masalah. Model pembelajaran yang dibutuhkan disini tentunya merupakan 

sebuah model pemecahan masalah. Namun, model saja belum cukup karena 

pemodelan masih bersifat umum. Selanjutnya yang dibutuhkan adalah teknik 

yang digunakan untuk memudahkan mengingat dalam suatu materi yang telah 

disampaikan. Salah satu metode dari cooperative learning adalah explisit 

insruction dengan pendekatan teknik mnemonik yaitu pengajaran langkah 

demi langkah, dengan menggunakan pendekatan teknik untuk menghafal 

sehingga memudahkan siswa untuk mengingat. 

Berdasarkan uraian di atas, tentang proses pembelajaran matematika, 

daya ingat siswa, keaktifan dan hasil belajar siswa pada materi matematika, 

peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Penggunaan Metode Explicit 

Instuction Melalui Pendekatan Teknik Mnemonic untuk Meningkatkan Hasil 

Belajar Matematika Siswa Kelas VII SMP N 3 Sumber Lawang”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang masalah dan pembatasan masalah di 

atas, dapat dirumuskan masalah: Apakah penerapan model explicit instruction 

dengan pendekatan teknik mnemonik dapat meningkatkan hasil belajar 

matematika pada siswa kelas VII SMP N 3 Sumber Lawang? 

 

 

 



4 
 

 
 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan menggunakan 

model explicit instruction dengan pendekatan teknik mnemonic pada siswa 

kelas VII SMP N 3 Sumber Lawang. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan 

manfaat teoritis maupun praktis 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi 

sumbangan terhadap peningkatan mutu pendidikan melalui proses belajar 

mengajar secara tepat guna di sekolah guna untuk menyiapkan manusia 

yang berkualitas. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi siswa 

1) Mempermudah siswa untuk menyerap materi yang diberikan. 

2) Membantu siswa dalam meningkatkan hasil belajar guna 

mendapatkan hasil yang maksimal. 

b) Bagi guru 

Sebagai masukan kepada para guru dalam memilih metode 

pembelajaran yang akan digunakan sehingga tercapai hasil 
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pembelajaran yang maksimal dan akan tercapai efektifitas dalam 

meningkatkan mutu belajar. 

c) Bagi sekolah 

1) Memberikan masukan kepada sekolah dalam rangka perbaikan 

proses pembelajaran sehingga berdampak pada mutu sekolah. 

2) Sebagai acuan sebagai penyelesaian masalah pembelajaran, 

khususnya yang berkaitan dengan hasil belajar pada siswa pada 

mata pelajaran matematika sehingga, masalah pembelajaran dapat 

diatasi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. 

E. Dafinisi Istilah 

1. Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku siswa yang disebabkan 

oleh ketercapaian penguasaannya atas sejumlah bahan pengajaran 

matematika yang diberikan serta kemampuan dan segala sesuatu yang 

diperoleh dan dimiliki siswa setelah melalui kegiatan pembelajaran. 

Indikator hasil belajar dalam penelitian ini. 

a. Pemahaman materi yang dilihat dari hasil tes siswa 

b. Keaktifan siswa yang dilihat dari 

1) Siswa yang berani bertanya 

2) Siswa mengerjakan soal didepan kelas 

3) Siswa berdiskusi dengan temannya 

4) Siswa berani menjawab pertanyaan 
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2. Explicit Instruction 

Explicit instruction adalah model pembelajan yang didominasi 

oleh guru dan dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan 

ketrampilan siswa dengan cara langkah demi langkah. 

Langkah-langkah  dalam model explicit instruction: 

a. Guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran 

serta mempersiapkan siswa. 

b. Guru mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan. 

c. Guru membimbing siswa dalam pelatihan. 

d. Guru mengecek pemahaman dan memberikan umpan balik. 

e. Guru memberikan kesempatan untuk latihan lanjutan dan 

penerapan. 

3. Mnemonic 

Mnemonic adalah teknik untuk memudahkan mengingat 

sesuatu yang dikatakan dan sesuatu yang dilakukan dengan membuat 

ungkapan dengan cara menghubungkan kata, ide dan khayalan. 

Dengan kata lain mnemonic berarti teknik untuk mendayagunakan 

daya ingat dengan cara-cara tertentu. 

 


