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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu ilmu pengetahuan alam yang sangat 

berpengaruh dalam dunia pendidikan dan dunia Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi. Matematika juga dapat membuat seseorang yang mempelajarinya 

menjadi berpikir kritis, logis, rasional dan percaya diri. Menurut Adegoke (2013 

: 54), “Mathematics is an excellent vehicle for the development and 

improvement of a person’s intellectual competencein logical reasoning, spatial 

visualization, analysis and abstract thought”. Kurang lebih yang berarti 

matematika sangat bagus dalam menyalurkan perkembangan dan meningkatkan 

kompetensi intelektual seseorang dalam penalaran logika, mengenai benda-

benda nyata, analisis dan pemikiran abstrak. 

Matematika juga merupakan salah satu mata pelajaran yang ada pada 

pendidikan di Indonesia, dari tingkat pendidikan dasar hingga tingkat perguruan 

tinggi. Melihat begitu pentingnya matematika maka dalam proses 

mempelajarinya perlu pemahaman dan kemampuan bernalar yang tinggi. Akan 

tetapi, seiring berjalannya waktu, tidak semua siswa menyukai mata pelajaran 

matematika. Banyak siswa yang mengeluh karena mata pelajaran ini dianggap 

sulit. Sehingga menyebabkan hasil belajar matematika belum menunjukkan hasil 

yang memuaskan. Hal ini dapat ditunjukkan dari daftar nilai ulangan harian, 

nilai tugas, nilai semester dan nilai ujian akhir nasional yang semuanya 

terkadang belum sesuai dengan harapan guru dan siswa. 

Menurut Solfitri, Titi dan Nurul Yusra T (2009 : 139), ketercapaian 

tujuan pembelajaran matematika dapat dilihat dari hasil belajar matematika.  

Hasil belajar bergantung kepada cara guru mengajar dan aktivitas siswa sebagai 

pembelajar. Guru sebagai pengajar sekaligus pendidik harus bisa menerapkan 

metode pembelajaran yang tepat sehingga diharapkan hasil belajar siswa 

menjadi lebih baik. Maka dari itu guru harus pandai dalam memilih metode 
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pembelajaran di sekolah yang tepat, agar ketercapaian hasil belajar matematika 

juga bagus. 

Pada kenyataannya dalam dunia pendidikan dikatakan bahwa seorang 

pendidik berhasil dalam pembelajaran apabila siswa yang diajar memperoleh 

hasil belajar yang memuaskan. Sehingga banyak persepsi di masyarakat yang 

mengatakan bahwa jika siswa tidak dapat mencapai ketuntasan belajar maka 

kesalahan ada pada guru. Karena dianggap gagal dalam memberikan 

pembelajaran di sekolah. Padahal dalam pembelajaran yang ada di sekolah 

berhasil atau tidaknya tergantung banyak faktor. Diantaranya faktor dari guru, 

dari siswa, dari lingkungan dan lain sebagainya. 

Kemampuan penalaran secara logis dan analitik merupakan modal utama 

untuk menguasai ilmu pengetahuan. Oleh karena itu keberhasilan belajar siswa 

kemungkinan besar ditentukan oleh lama berpikirnya atau penalarannya. Begitu 

pula keberhasilan belajar matematika karena hasil belajar matematika menuntut 

kemampuan penalaran agar dapat menerjemahkan persoalan-persoalan ke dalam 

kalimat matematika.jika kemampuan penalaran siswa tidak dikembangkan maka 

siswa dapat tertinggal dengan siswa yang berada di luar negeri atau siswa yang 

berada di daerah perkotaan yang sudah menggunkan peralatan canggih dalam 

pembelajaran di sekolah. 

Salah satu penyebab rendahnya kemampuan penalaran siswa dipengaruhi 

oleh pendekatan pembelajaran yang digunakan guru. Pembelajaran yang selama 

ini digunakan guru belum mampu mengaktifkan siswa dalam belajar, 

memotivasi siswa untuk mengemukakan ide dan pendapat mereka dan bahkan 

siswa masih enggan untuk bertanya pada guru jika mereka belum paham 

terhadap materi yang disampaikan guru. Guru yang tidak lain merupakan 

penyampai informasi dengan lebih mengaktifkan guru sementara siswa pasif 

mendengarkan dan menyalin sesekali guru bertanya dan sesekali siswa 

menjawab, guru memberikan contoh soal dilanjutkan dengan memberikan 

latihan yang sifatnya rutin kurang melatih daya penalaran. 

Kondisi pembelajaran matematika yang dirasakan saat ini adalah guru 

kurang memanfaatkan ilustrasi-ilustrasi model dalam pembelajaran yang ada. 
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Guru seharusnya mampu menggunakan berbagai macam benda ilustrasi sebagai 

model yang tepat untuk menyampaikan pembelajaran yang tepat kepada siswa 

agar kemampuan penalaran siswa semakin meningkat. Sehingga pembelajaran 

yang ada di sekolah tidak terkesan monoton, konvensional dan tidak menarik 

bagi siswa. 

Masalah lain dalam pembelajaran di sekolah saat ini adalah kurangnya 

media pembelajaran. Padahal di era yang semakin maju ini seharusnya 

pembelajaran harus sudah menggunakan media-media pembelajaran yang 

modern. Karena keterbatasan media pembelajaran di sekolah maka guru harus 

pandai mencari alternatif yang lain. Sehingga pembelajaran di sekolah tidak 

hanya menggunakan metode konvensional atau metode ceramah. Karena tidak 

adanya media pembelajaran maka kemampuan penalaran siswa dalam 

menyelesaikan permasalahan matematika juga masih sangat rendah. 

Mengingat sangat mendesaknya kebutuhan dalam proses pembelajaran 

dan kurang tersedianya alat peraga yang memadai, maka pembelajaran 

matematika disekolah kurang optimal. Kurang optimalnya pembelajaran 

matematika tersebut dikarenakan banyak materi yang seharusnya dalam 

pembelajaran harus ada alat peraga sebagai pendukung utama, sedangkan alat 

peraga tersebut kurang memadai. Sehingga siswa kurang memiliki minat belajar 

matematika dan pembelajaran matematika terkesan sulit. 

Selain pembelajaran yang kurang menggunakan media pembelajaran. 

Siswa juga kurang dalam kemampuannya untuk mengaplikasikan materi-materi 

pembelajaran yang ada disekolah dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika 

menemukan masalah dalam kehidupan sehari-hari siswa kesulitan untuk 

menyelesaikan permasalahannya padahal dapat diselesaikan menggunakan apa 

yang sudah diperolehnya disekolah. 

Walaupun di sekolah tidak ada media yang bisa digunakan untuk 

pembelajaran. Maka guru harus mencari alternatif lain agar siswa dapat 

menggunakan media sebagi sumber belajar. Salah satu yang dapat dimanfaatkan 

oleh guru adalah dengan mencari benda-benda yang ada disekitar untuk 

dijadikan model ilustrasi sesuai dengan materi yang akan diajarkan guru. Salah 
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satu ilustrasi yang dapat digunakan oleh guru adalah makanan. Karena makanan 

juga dianggap sebagai perangsang stimulus otak. Sehingga siswa juga akan 

senang dalam menerima pembelajaran di sekolah.  

Kemampuan penalaran dan hasil belajar siswa juga dapat dipengaruhi 

oleh metode pembelajaran yang digunakan oleh guru. Salah satu cara 

pembelajaran di sekolah menggunakan ilustrasi pembelajaran yang unik dan 

kreatif. Sehingga siswa dapat mengembangkan pola pikirnya dalam 

menyelesaikan permasalahan yang diberikan guru dan dapat menerapkannya. 

Seperti pada materi lingkaran, guru dapat menggunakan ilustrasi sebuah 

makanan atau benda lain yang berbentuk lingkaran . Sesuai dengan kreatifitas 

guru dalam memberikan gambaran yang mudah untuk dimengerti siswa.  

Salah satu makanan yang familiar dengan siswa yang berbentuk 

lingkaran adalah pizza. Dimana pizza adalah makanan yang sudah biasa di 

Indonesia. Dengan bantuan topping pizza, guru dapat menjelaskan unsur-unsur 

lingkaran dan sebagainya. 

Untuk mengetahui kemampuan penalaran dan hasil belajar siswa sudah 

berada pada tingkat mana. Maka perlu diadakan penelitian untuk mengukur 

kemampuan penalaran siswa yang dilihat dari hasil belajar siswa. Tetapi dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan ilustrasi model Pizza pada materi lingkaran. 

Dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembelajaran menggunkan 

Ilustrasi Model Pizza pada materi lingkaran melalui hasil belajar ditinjau dari 

kemampuan penalaran siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari permasalahan diatas dapat diidentifikasi dari persoalan ini, antara 

lain 

1. Masih rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran matematika 

ditinjau dari kemampuan bernalar dari dalam diri siswa. 

2. Guru kurang menggunakan ilustrasi model dalam menyampaikan materi. 

3. Kurang tepatnya metode pembelajaran di sekolah. 
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4. Dampak lainnya adalah siswa kurang mempunyai kemampuan penalaran 

yang tepat dalam pembelajaran matematika. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Sesuai dengan uraian diatas, hasil belajar dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Untuk memperjelas penelitian, maka dibatasi hanya mengkaji pengaruh 

dua variabel saja yaitu strategi dengan ilustrasi model pizza dan kemampuan 

penalaran siswa terhadap hasil belajar matematika pada materi lingkaran. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan maka 

permasalahan umum yang dicari jawabannya melalui penelitian ini adalah 

1. Adakah pengaruh strategi ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan lingkaran? 

2. Adakah pengaruh tingkat kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan lingkaran? 

3. Adakah interaksi strategi ilustrasi model pizza dan kemampuan penalaran 

siswa terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk menguji pengaruh strategi ilustrasi model pizza terhadap hasil belajar 

matematika pada pokok bahasan lingkaran. 

2. Untuk menguji pengaruh tingkat kemampuan pernalaran siswa terhadap 

hasil belajar matematika pada pokok bahasan lingkaran. 

3. Untuk menguji interaksi strategi ilustrasi model pizza dan kemampuan 

pernalaran siswa terhadap hasil belajar matematika pada pokok bahasan 

lingkaran 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis 

Memberikan gambaran tentang kontribusi antara strategi ilustrasi 

model pizza dan kemampuan penalaran siswa terhadap hasil belajar 

matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Dapat meningkatkan hasil belajar matematika dan kemampuan 

pernalaran siswa. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru untuk meningkatkan 

kualitas layanan pembelajaran. 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk peningkatan 

kualitas pembinaan. 


