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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Proses pembelajaran mempunyai peranan penting sebagai salah satu 

indikator penentu keberhasilan suatu pendidikan. Pendidikan dikatakan 

berhasil apabila tujuan pendidikan yang telah ditetapkan tercapai. Menurut 

sanjaya (2011: 13) proses pembelajaran merupakan suatu sistem yang 

kompleks yang keberhasilannya dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek 

produk dan aspek proses. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran adalah hasil belajar. Hasil belajar yaitu perubahan-perubahan 

yang terjadi pada diri siswa, baik yang menyangkut aspek kognitif, afektif, 

dan psikomotor sebagai hasil dari kegiatan belajar (Susanto, 2013: 5)  

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi dasar bagi 

ilmu pengetahuan lainnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa matematika 

mempunyai perananan penting di berbagai segi kehidupan manusia baik di 

bidang ekonomi maupun teknologi. Matematika perlu dipelajari oleh semua 

peserta didik diberbagai jenjang pendidikan untuk membekali diri mereka 

dengan kemampuan berfikir logis, analitis dan sistematis. Karena dengan 

mempelajari matematika maka peserta didik akan mempunyai kemampuan 

memecahakan masalah dan bernalar secara kritis dan kreatif.  

Keberhasilan dalam belajar matematika akan menciptakan peluang 

keberhasilan karir di masa depan. Bagi suatu negara, hasil belajar matematika 

yang baik akan membantu warga negaranya bersaing secara global. Seperti 

yang di uraikan diatas, hasil belajar khususnya hasil belajar matematika 

merupakan hal yang sangat penting dalam pendidikan suatu negara. Namun 

pada kenyataannya, hasil belajar matematika yang dicapai oleh siswa di 

indonesia masih jauh dari yang diharapkan.  

Pendidikan di Indonesia khususnya matematika di sekolah, baik tingkat 

dasar maupun tingkat lanjutan belum memberikan hasil yang cukup 

menggembirakan baik untuk skala nasional maupun internasional. Hasil 
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penelitian yang dilakukan oleh Organisation for Economic Co-operation and 

Development (OECD) dengan menggunakan tes Program for International 

Student Assessment  (PISA) tahun 2015 menunjukan bahwa Indonesia 

menduduki peringkat ke 62 dari 70 negara dengan skor rata-rata matematika 

386. Sedangkan survei Trends in Interntional Mathematics and Science Study 

(TIMSS) 2015 menunjukan bahwa indonesia menduduki peringkat 36 dari 49 

negara. Berdasarkan hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) 

jenjang SMP untuk mata pelajaran matematika mengalami penurunan dari 

tahun sebelumnnya sebanyak 5,64 poin dari 53,39 menjadi 47,75. Sementara 

itu hasil Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) di SMP Negeri 3 

Delanggu untuk mata pelajaran matematika juga mengalami penurunan 

sebanyak 1,30 poin. Tahun sebelumnya mencapai 55,66 sedangkan tahun ini 

54,36. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya hasil belajar matematika 

dapat bersumber dari raw input, instrumental input dan environmental input. 

Raw input merupakan faktor yang yang berasal dari dalam diri siswa yang 

mengikuti pembelajaran, misalnya tingkat intelegensi, motivasi, kedisiplinan 

dan kemampuan komunikasi matematis. Instrumental input merupakan faktor 

yang berasal dari alat atau media pembelajaran yang digunakan. Instrumental 

input yang dimaksud disini adalah media pembelajaran, sarana prasarana 

yang mendukung pembelajaran maupun guru. Sementara itu environmental 

input merupakan faktor yang yang berasal dari lingkungan, misalnya 

lingkungan kelas, lingkungan sosial maupun lingkungan teman sebaya.  

Menurut sanjaya (2011: 54) faktor penyebab hasil belajar siswa 

meliputi dua aspek yaitu aspek latar belakang dan aspek sifat yang dimiliki 

siswa. Aspek latar belakang dapat berupa tempat tinggal, lingkuangn sosial 

ekonomi dll. Sedangkan aspek sifat dapat berupa pengetahuan dasar, 

kemampuan penalaran, pengetahuan dan sikap.  

Strategi pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan bahan ajar  

merupakan salah satu senjata yang cukup ampuh untuk mewujudkan proses 

pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Penerapan strategi 
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pembelajaran yang kurang bervariasi dapat menyebabkan hasil belajar kurang 

maksimal. Guru selama ini cenderung menggunakan metode ceramah 

sehingga pembelajaran terfokus atau terpusat pada guru. Pembelajaran yang 

baik seharusnya berpusat pada siswa, jadi siswa di bimbing untuk 

menemukan konsep matematika sendiri melalui kemampuan yang telah 

dimilikinya. Selain itu, dengan melibatkan siswa secara langsung dalam 

proses pembelajaran maka akan meningkatkan kemampuan daya ingat atau 

retensi siswa terhadap konsep yang telah dipelajari.  

Faktor lain yang menjadi penyebab hasil belajar matematika yang rendah 

adalah kemampuan komunikasi matematis siswa.  Komunikasi matematis 

adalah suatu peristiwa dialog atau saling hubungan yang terjadi di lingkungan 

kelas, dimana terjadi pengalihan pesan,  dan pesan yang dialihkan tentang 

materi matematika yang dipelajari siswa, misalnya berupa konsep, rumus, 

strategi penyelesaian suatu masalah (Susanto, 2013: 213). Siswa yang 

mempunyai kemampuan komunikasi yang rendah akan cenderung kesulitan 

dalam menerima informasi, ide atau gagasan matematika dari materi yang ada 

di buku atau yang sedang diajarkan oleh guru. 

Salah satu alternatif yang ditawarkan untuk menyelesaiakan permasalahan 

diatas adalah dengan menerapkan strategi learning cycle. Strategi 

pembelajaran ini diperkenalkan oleh Robert Karplus pada tahun 1996. 

Menurut Hardini dan Puspitasari (2012: 137-140) langkah-langkah 

pembelajaran pada strategi ini terdiri dari enggagement (pembangkitan 

minat), exploration (eksplorasi), explaination (penjelasan), elaboration 

(elaborasi) dan evaluation (evaluasi). Strategi pembelajaran learning cycle 

merupakan strategi pembelajaran cooperatif yang melibatkan siswa untuk 

aktif dalam kegiatan diskusi. Melalui kegiatan diskusi tersebut, siswa 

diharapkan dapat mengembangkan daya pikir dan hasil belajarnya. Disisi lain 

strategi auditory intellectually repetition menekankan pada aspek auditory 

(belajar dengan mendengarkan), intellectually (belajar dengan berfikir, 

berkonsentrasi) dan repetition (pengulangan atau pendalaman). 
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Merunjuk pada hasil penelitian yang dilakukan Rustam dan Handayani 

(2017) yang menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematika siswa 

yang diajar dengan pembelajaran kontekstual lebih efektif daripada 

kemampuan komunikasi matematika siswa yang diajarkan dengan 

pembelajaran konvensional. Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil 

penelitian Abdulkadir dan Ahmet (2013) menunjukan bahwa strategi 

pembelajaran learning cycle cenderung meningkatkan hasil belajar siswa 

dibandingkan strategi pembelajaran konvensional. Menurut Hasnawati, 

Ikman dan Sari (2016) mengemukakan bahwa hasil belajar matematika siswa 

yang dikenai strategi pembelajaran auditory intellectually repetition lebih 

baik dari hasil belajar matematika siswa yang dikenai strategi pembelajaran 

langsung. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka hasil 

penelitian tersebut belum bisa menyelesaiakan masalah terkait hasil belajar 

matematika, kemampuan komunikasi matematis dan penerapan strategi 

pembelajaran learning cycle dan auditory intellectually repetition secara 

optimal. Dengan demikian, maka penelitian ini penting untuk dilakukan. 

B. Identifikasi Masalah 

Belum optimalnya hasil belajar matematika dapat di identifikasi 

permasalahan-permasalahan sebagai berikut. 

1. Motivasidan minat belajar siswa yang rendah 

2. Frekuensi belajar siswa yang belum optimal  

3. Lingkungan belajar yang kurang mendukung 

4. Kemandirian belajar siswa yang kurang 

5. Minimnya monitoring orang tua 

6. Fasilitas belajar yang kurang mendukung proses pembelajaran 

7. Pembelajaran yang tidak menciptakan kondisi keaktifan siswa 

8. Kemampuan komunikasi matematis  yang berada pada kreteria cenderung 

rendah  

9. Kurangnya keterampilan guru dalam menggunakan variasi strategi 

pembelajaran 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, penelitian ini di fokuskan pada hasil belajar 

matematika. Faktor yang mempengaruhinya pada strategi pembelajaran 

learning cycle dan auditory intellectually repetition serta kemampuan 

komunikasi matematis. 

D. Rumusan Masalah 

1. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari strategi 

pembelajaran learning cycle dan auditory intellectually repetition ? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan 

komunikasi matematis  ? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan komunikasi 

matematis terhadap hasil belajar matematika ?  

E. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan menguji perbedaan strategi pembelajaran learning cycle 

dan auditory intellectually repetition terhadap hasil belajar matematika  

2. Menganalisis dan menguji perbedaan kemampuan komunikasi matematis 

terhadap hasil belajar matematika  

3. Menganalisis dan menguji interaksi strategi pembelajaran dan 

kemampuan komunikasi matematis terhadap hasil belajar matematika 

F. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk 

memperoleh informasi tentang penerapan strategi pembelajaran learning 

cyle dan auditory intellectually repetition terhadap hasil belajar ditinjau 

dari kemampuan komunikasi matematis siswa kelas VII di SMP Negeri 3 

Delanggu. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan penelitian yang relevan dimasa yang akan datang. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman belajar 

matematika secara langsung dengan strategi learning cycle dan 

auditory intellectually repetition  

b. Bagi guru 

Peneitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif dalam memilih 

strategi pembelajaran yang sesuai dengan bahan ajar kaitannya 

dalam upaya meningkatan kemampuan komunikasi matematis. 

c. Bagi sekolah 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi sekolah 

khususnya pada prestasi hasil belajar matematika melalui pembinaan 

guru dalam mengelola strategi pembelajaran learning cycle dan 

auditory intellectually repetition  

d. Bagi peneliti 

Manfaat dari penelitian ini adalah peneliti memiliki pengalaman 

dalam menciptkan, merancang serta memanfaatkan strategi 

pembelajaran learning cycle dan auditory intellectually repetition. 

Selain itu peneliti dapat mengetahui pengaruh dari penerapan strategi 

pembelajaran tersebut terhadap hasil belajar matematika.  

 

 

 

 


