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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu komponen yang ikut menunjang keberhasilan 

pembangunan suatu bangsa adalah pendidikan. Melalui pendidikan bangsa 

Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kreativitas, pengetahuan, dan 

kemampuannya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Sahertian (2008: 1) mendefinisikan pendidikan sebagai usaha sadar yang 

sengaja dirancangkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Tujuan pendidikan yaitu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Salah satu usaha untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia ialah 

melalui proses pembelajaran di sekolah. 

Menurut Sahertian (2008: 1) guru merupakan salah satu sumber daya 

manusia yang harus dibina dan dikembangkan potensinya secara terus 

menerus dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya pendidikan. Dalam 

hal ini, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam merencanakan kegiatan 

pengajarannya sehingga hasil belajar yang dicapai akan lebih optimal. Hasil 

belajar sangatlah penting dalam menentukan berhasil tidaknya proses 

kegiatan pembelajaran. 

Hasil studi Programme for International Student Assesment (PISA) 

untuk bidang matematika pada tahun 2012 menunjukkan bahwa rata-rata nilai 

matematika di Indonesia adalah 375 (peringkat 64 dari 65 negara) berada 

signifikan di bawah rata-rata internasional yaitu 494. Nilai ini jauh di bawah 

Negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura menduduki peringkat 

ke-2 dari 65 negara dengan rata-rata nilai matematika 573 (OECD, 2014: 5). 

Demikian pula hasil belajar matematika di SMP Muhammadiyah 1 

Surakarta, hasil Ujian Akhir Semester gasal kelas VII tahun pelajaran 

2015/2016 masih ada siswa yang nilainya di bawah KKM 71. Nilai tertinggi 

dari semua kelas yaitu 82 sedangkan nilai terendah yaitu 34. 
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Hasil belajar di sekolah dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor 

internal dan faktor eksternal (Slameto, 2010: 54). Faktor internal adalah 

faktor yang berasal dari dalam diri siswa, misalnya kemampuan, minat, 

perhatian, kebiasaan, usaha, motivasi, dan gaya belajar. Sedangkan faktor 

eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri siswa, misalnya lingkungan 

keluarga meliputi cara orang tua mendidik, suasana rumah, keadaan ekonomi 

rumah. Lingkungan sekolah meliputi model pembelajaran, media 

pembelajaran, kurikulum, keadaan gedung. Lingkungan masyarakat meliputi 

kegiatan siswa dalam masyarakat, teman bergaul, bentuk kehidupan 

masyarakat. Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi dalam proses 

kegiatan pembelajaran serta untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, 

tetapi faktor-faktor tersebut kurang diperhatikan oleh guru.  

Guru terbiasa ceramah dalam proses kegiatan pembelajaran. 

Pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru sebagai sumber 

utama pengetahuan. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi bosan, pasif, dan 

mengantuk. Penggunaan model pembelajaran yang kurang tepat akan 

mempengaruhi hasil belajar siswa (Slameto, 2010: 65).  

Untuk mencapai hasil belajar yang optimal perlu diterapkan alternatif 

pembelajaran yang berpusat pada siswa salah satu diantaranya model 

Learning Cycle 5E. Menurut Ngalimun (2014: 145) siklus belajar (Learning 

Cycle) adalah suatu model pembelajaran yang berpusat pada pebelajar. Model 

pembelajaran Learning Cycle pada awalnya terdiri atas tiga tahap kemudian 

dikembangkan menjadi lima tahap yang lebih dikenal dengan Learning Cycle 

5E. Di dalam model pembelajaran ini guru berperan sebagai fasilitator, 

sehingga diharapkan interaksi antara siswa dan guru dapat terjalin dengan 

baik, siswa akan lebih kreatif dan mandiri dalam proses pembelajaran 

sehingga hasil belajar yang dicapai akan lebih optimal dan pembelajarannya 

akan lebih bermakna.  

Selain model pembelajaran yang digunakan guru juga diperlukan 

media pembelajaran sebagai penunjang proses kegiatan pembelajaran. Media 

pembelajaran adalah segala sesuatu seperti alat, lingkungan dan segala bentuk 
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kegiatan yang dikondisikan untuk menambah pengetahuan, mengubah sikap 

atau menanamkan keterampilan pada setiap orang yang memanfaatkannya 

(Sanjaya, 2012: 61). Salah satu media pembelajaran dalam penelitian ini 

adalah komik.  

Menurut Daryanto (2010: 127) komik dapat didefinisikan sebagai 

bentuk kartun yang mengungkapkan berbagai karakter dan menerapkan suatu 

cerita dalam urutan yang erat hubungannya dengan gambar dan dirancang 

untuk memberikan hiburan kepada para pembaca. Komik termasuk media 

visual yang dapat dijadikan media dalam proses pembelajaran. Peranan 

pokok komik dalam pembelajaran adalah kemampuannya dalam menciptakan 

minat para siswa. Komik dapat dipergunakan secara efektif oleh guru dalam 

usaha membangkitkan minat dan motivasi belajar siswa, mengembangkan 

perbendaharaan kata-kata dan keterampilan membaca, serta untuk 

memperluas minat baca (Sudjana dan Rivai, 2010: 69). 

Keberhasilan proses kegiatan pembelajaran selain dipengaruhi model 

dan media pembelajaran yang merupakan faktor eksternal juga dipengaruhi 

oleh faktor internal yang ada dalam diri siswa seperti yang telah diuraikan 

pada paragraf sebelumnya. Gaya belajar sebagai salah satu faktor internal 

yang harus diperhatikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran. De Porter 

(2011: 110-112) menjelaskan bahwa gaya belajar adalah kombinasi dari 

bagaimana seseorang menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah 

informasi. Siswa dalam menyerap dan mengolah informasi dengan gaya yang 

berbeda-beda. Gaya belajar yang dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda 

diantaranya gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Guru dalam 

menyampaikan sebuah informasi ilmu pengetahuan dituntut untuk memahami 

gaya belajar dari setiap siswa. Informasi dalam pelajaran dapat disampaikan 

dengan cara yang berbeda-beda sehingga dapat diserap oleh setiap siswa 

dengan gayanya masing-masing. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti merasa perlu menerapkan model 

pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning Cycle 5E berbantuan media 

komik untuk mengetahui bagaimana pengaruhnya terhadap hasil belajar 
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siswa ditinjau dari gaya belajar siswa. Oleh karena itu peneliti akan 

mengadakan penelitian dengan judul “Efektifitas Pembelajaran Matematika 

Menggunakan Model Learning Cycle 5E Berbantuan Media Komik ditinjau 

dari Gaya Belajar Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun 

2015/2016”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi masalah 

sebagai berikut. 

1. Prestasi Indonesia masih rendah jauh di bawah Negara-negara Asia 

Tenggara. Hal ini dapat dilihat dari hasil PISA tahun 2012. 

2. Hasil Ujian Akhir Semester gasal masih ada siswa yang nilainya di bawah 

KKM 71. 

3. Model Pembelajaran yang digunakan masih berpusat pada guru sebagai 

sumber utama pengetahuan. 

4. Guru belum memanfaatkan media pembelajaran secara optimal. 

5. Guru kurang memperhatikan gaya belajar siswa. Gaya belajar yang 

dimiliki oleh setiap siswa berbeda-beda diantaranya gaya belajar visual, 

auditorial, dan kinestetik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Fokus penelitian ini, yaitu hasil belajar matematika. Faktor yang 

mempengaruhi penelitian ini difokuskan pada. 

1. Model pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran 

Learning Cycle 5E dan Learning Cycle 5E berbantuan media komik. 

2. Gaya belajar siswa yang ditinjau meliputi gaya belajar visual, auditorial, 

dan kinestetik.  

3. Hasil belajar matematika dilihat dari nilai tes hasil belajar matematika 

pada materi Himpunan. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning 

Cycle 5E berbantuan media komik terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika? 

3. Adakah efek interaksi antara model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 

Learning Cycle 5E berbantuan media komik dengan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk menguji. 

1. Pengaruh model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning Cycle 5E 

berbantuan media komik terhadap hasil belajar matematika. 

2. Pengaruh gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika. 

3. Efek interaksi antara model pembelajaran Learning Cycle 5E dan 

Learning Cycle 5E berbantuan media komik dengan gaya belajar siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan baru 

tentang model pembelajaran Learning Cycle 5E dan Learning Cycle 5E 

berbantuan media komik serta gaya belajar siswa dan pengaruhnya 

terhadap hasil belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi siswa 

Hasil penelitian ini dapat digunakan siswa untuk memperbaiki 

kualitas belajar siswa. 
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b. Bagi guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi kepada 

guru mengenai model dan media pembelajaran yang sesuai dengan 

gaya belajar siswa. 

c. Bagi kepala sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kepala sekolah dalam 

membina guru dalam memperbaiki mutu pendidikan serta kualitas 

pembelajaran matematika sehingga hasil belajar yang dicapai lebih 

optimal. 

d. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan, referensi, bahan 

pertimbangan, atau masukan dalam melakukan penelitian sejenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


