
1 
 

BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Matematika merupakan mata pelajaran wajib yang diajarkan sejak 

siswa duduk di tingkat SD sampai dengan SMA hal ini sesuai dengan yang 

diungkapkan Pisca Gita, dkk (2014: 2) bahwa ”matematika menjadi mata 

pelajaran wajib mulai dari sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah 

atas lebih lanjut dijelaskan bahwa mata pelajaran matematika diberikan 

kepada siswa untuk membekali kemampuan berfikir logis, kritis, kreatif, 

inovatif dan kemampuan bekerjasama”. 

Pada dasarnya matematika merupakan ilmu yang tidak jauh dari 

realitas kehidupan manusia. Proses pembentukan dan pengembangan ilmu 

matematika tersebut sejak jaman purba hingga sekarang tidak pernah 

berhenti. Matematika sendiri merupakan salah satu disiplin ilmu yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir dan berargumentasi. Kemampuan 

matematika yang diperlukan untuk menguasai dan mencipta teknologi di 

masa depan, menjadikan penguasaan matematika  yang kuat perlu dibina 

sejak dini. 

Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasikan, sebab 

berkembang mulai dari unsur yang tidak didefinisikan, ke unsur yang 

didefinisikan, ke postulat/aksioma, ke teorema. Sebagai sebuah struktur ia 

terdiri dari beberapa komponen yang membentuk sistem yang saling 

berhubungan dan terorganisir dengan baik. Jadi penguasaan suatu sub pokok 

bahasan dalam pelajaran matematika akan mempengaruhi keberhasilan siswa 

untuk sub pokok bahasan berikutnya (Ibrahim, Suparni 2009:9). 

Kemampuan menguasai mata pelajaran merupakan hal yang sangat 

penting bagi siswa ataupun guru, untuk mengetahui apakah tujuan 

pembelajaran sudah tercapai atau belum. Keberhasilan penguasaan konsep 
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awal matematika pada siswa menjadi pembuka jalan dalam pemahaman 

konsep-konsep matematika pada materi selanjutnya. 

Dalam laporan hasil belajar siswa aspek-aspek yang dilaporkan 

kepada orang tua siswa tentang hasil belajar siswa adalah (1) pemahaman 

konsep, (2) penalaran dan komunikasi, (3) pemecahan masalah. Berarti 

pemahaman konsep disini sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana 

siswa menguasai materi yang telah diajarkan. 

Pada pembelajaran matematika, pemahaman konsep memiliki peranan 

sangat penting karena konsep matematika yang satu dengan yang lainnya 

saling berkaitan sehingga untuk mempelajarinya harus runtut dan 

berkesinambungan, jika siswa sudah memahami konsep matematika maka 

akan mempermudah siswa dalam memahami konsep-konsep matematika 

yang lebih kompleks pentingnya pemahaman konsep sesuai dengan tujuan 

pertama pembelajaran matematika menurut Depdiknas (Permendiknas nomer 

22 tahun 2006: 106) yaitu memahami konsep matematika, menjelaskan 

keterkaitan-keterkaitan antara konsep dan pengaplikasian konsep atau 

algoritma secara luwes, akurat, efisien dan tepat dalam pemecahan masalah. 

Pemahaman konsep perlu ditanamkan kepada siswa sejak masih 

duduk dibangku dasar yaitu setelah siswa ditanamkan konsep dasar, hal ini 

sesuai yang diungkapkan Heruman (2010:3) bahwa ”pemahaman konsep 

merupakan pembelajaran lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan 

agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika”.    

Pemahaman konsep tersebut perlu ditanamkan kepada peserta didik 

sejak dini yaitu sejak anak tersebut masih duduk dibangku sekolah dasar 

maupun bagi siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Di sana mereka 

dituntut mengerti tentang definisi, pengertian, cara pemecahan masalah 

maupun pengoperasian matematika secara benar, karena akan menjadi bekal 

dalam mempelajari matematika pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2012, 

kemampuan literasi matematika siswa Indonesia sangat rendah. Indonesia 

menempati peringkat ke-64 dari 65 negara peserta pemeringkatan. Selain itu, 
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dari website Kemendikbud berdasarkan survei internasionalTrends in 

International Mathematics and Science Study (TIMMS) yang melakukan tes 

matematika ditunjukan bahwa rata-rata skor matematika siswa kelas VII 

Indonesia berada signifikan di bawah rata-rata internasional. Indonesia pada 

tahun 1999 berda di peringkat ke 34 dari 38 negara dengan skor rata-rata 403, 

tahun 2003 berda di peringkat ke 35 dari 46 negara dengan skor rata-rata 411, 

tahun 2007 berda di peringkat 36 dari 49 negara dengan skor rata-rata 397.  

Dari hasil wawancara dengan salah satu guru mata pelajaran 

matematika dapat didiskripsikan bahwa pemahaman konsep matematika 

siswa di SMPN 1 Ngemplak masih rendah, dibuktikan berdasarkan hasil 

observasi awal (pretest) dan dialog awal yang telah dilakukan, dari 34 siswa 

diperoleh data pemahaman konsep matematika siswa sebagai berikut : 

1)Kemampuan  menyatakan ulang sebuah konsep sebanyak  5 siswa 

(14,70%) 2)Kemampuan menyajikan konsep dalam representasi matematika  

sebanyak 4 siswa (11,76%) 3)Kemampuan mengaplikasikan konsep pada 

pemecahan masalah sebanyak 3 siswa (8,83%). Hal tersebut menunjukan 

masih rendahnya tingkat pemahaman siswa terhadap konsep-konsep 

matematika yang telah dipelajari. 

Untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa, diperlukan alternatif 

pembelajaran yang tepat. Salah satunya dengan model penilaian. 

Implementasi Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, membawa implikasi terhadap model dan teknik 

penilaian proses  dan  hasil  belajar. Penilaian  terhadap  proses  dan  hasil  

belajar ada  dua antara lain ialah penilaian Internal ialah  penilaian  yang  

dilakukan dan direncanakan  oleh  guru  pada  saat  pembelajaran  

berlangsung. Sedangkan penilaian eksternal ialah penilaian  yang dilakukan 

oleh pihak  luar  yang  tidak melaksanakan  proses  pembelajaran,  biasanya  

dilakukan  oleh  suatu institusi/lembaga  baik  dalam maupun  luar. 

Banyak teknik dan metode yang dapat dilakukan untuk 

mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar peserta didik, baik yang 
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berhubungan dengan proses belajar maupun hasil belajar. Salah satunya 

adalah model pembelajaran Learnig Cycle ”5E”. 

Learning Cycle merupakan salah satu model pembelajaran yang 

berpusat pada siswa serta didasarkan pada pandangan kontruktivisme di mana 

pengetahuan dibangun dari pengetahuan siswa itu sendiri (Siti Djumhuriyah, 

2008: 12). Pada mulanya model ini terdiri dari tiga tahap, yaitu exploration, 

concep interduction dan concep aplication. Tiga tahap tersebut saat ini 

berkembang menjadi lima tahap yang terdiri atas engagement, exploration, 

explanation, elaboration serta evaluation. Learning Cycle dengan lima tahap 

ini dikenal dengan Learning Cycle “5E’. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti 

peningkatan pemahaman konsep matematika melalui model Learning Cycle 

”5E” di SMP N 1 Ngemplak Boyolali. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelaksanaan model pembelajaran Learning Cycle 

”5E” yang dapat meningkatan kemampuan pemahaman konsep 

matematika pada siswa kelas VIII D SMP N 1 Ngemplak Boyolali 

tahun pelajaran 2017/2018? 

2. Apakah melalui implementasi model Learning Cycle ”5E” dapat 

meningkatkan pemahaman konsep matematika bagi siswa kelas VIII 

D SMP N 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2017/2018? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan pelaksanaan model pembelajaran Learning Cycle ”5E” 

dalam meningkatakan pemahaman konsep matematika siswa. 

Untuk mendeskripsikan implementasi model Learning Cycle ” 5E” 

dalam meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas VIII SMP 

N 1 Ngemplak Boyolali tahun pelajaran 2017/2018. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Menemukan teori atau pengetahuan baru tentang peningkatan 

pemahaman konsep matematika melalui implementasi model 

Learning Cycle ”5E”. 

b. Sebagai dasar untuk penggunaan model penilaian di sekolah dalam 

rangka peningkatan pemahaman konsep matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

1) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman konsep 

dan hasil belajar melalui implementasi model Learning Cycle 

”5E”. 

2) Siswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman langsung 

mengenai adanya variasi dalam penilaian pembelajaran 

matematika . 

b. Manfaat bagi guru 

1) Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan tentang 

suatu alternatif penilaian pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan pemahaman konsep melalui implementasi model 

Learning Cycle ”5E”. 

2) Guru diharapkan dapat menerapkan model Learning Cycle ”5E” 

dalam proses pembelajaran. 

c. Manfaat bagi sekolah 

1) Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan 

strategi belajar untuk meningkatkan sekolah menjadi lebih maju, 

berkembang dan menghasilkan lulusan yang terbaik. 

2) Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 

pemahaman konsep dan hasil belajar matematika. 
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d. Manfaat bagi Peneliti 

1) Dapat meningkatkan pemahaman dan penguasaan peneliti 

terhadap model Learning Cycle dan agar peneliti dapat lebih 

mampu dalam pengajaran melalui model Learning Cycle. 

2) Sebagai penguatan kompetensi kependidikan dan pematangan 

bagi profesi keguruan. 

3) Memunculkan sikap peka terhadap permasalahan pendidikan 

sehingga dapat memotivasi peneliti untuk meneliti masalah-

masalah lain dalam dunia pendidikan. 

 

 


