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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan belajar dan mengajar merupakan dua proses yang

berhubungan erat antara yang satu dengan lainnya. Belajar dilaksanakan oleh

siswa dan mengajar dilaksanakan oleh guru sebagai pengajar. Dalam

undang-undang nomor 2 tahun 1989 pada pasal 35 tercantum bahwa

pelaksanaan pengajaran tidak mungkin terselenggara dengan baik bilamana

para tenaga pengajar dan para peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar

tidak didukung oleh sumber belajar yang diperlukan.

Proses pembelajaran dan tujuan pengajaran dapat tercapai optimal,

maka perlu adanya peningkatan dan penyempurnaan kurikulum secara terus

menerus dalam penyelenggaraan pengajaran di sekolah. Agar kegiatan

belajar mengajar dapat terlaksana dengan baik, selain penyempurnaan

kurikulum juga perlu adanya peningkatan sarana dan perangkat

pembelajaran serta penggunaan model – model pembelajaran.

Melihat dari itu, matematika yang pada dasarnya adalah pemahaman

pada sebuah materi, sebaiknya diajarkan menggunakan suatu perangkat

pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, karena kegiatan belajar

mengajar yang dilaksanakan setiap hari, merupakan sebuah kehidupan dalam

suatu kelas di mana guru dan siswa saling terkait dalam pelaksanaan yang

telah direncanakan oleh guru.
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Hasil dari proses pembelajaran tersebut sepenuhnya menjadi tanggung

jawab guru melihat berhasil tidaknya kegiatan tersebut karena guru

merupakan pengelola tunggal di dalam kelas. Oleh karena itu, bila siswa

kurang bisa menunjukan keterampilan dalam suatu pelajaran, maka

kekurangan keberhasilan juga tertuju pada guru. Sementara tuntutan

peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang lebih tinggi dan

berkualitas menjadi salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh para

pendidik sebagai mandat menjadi warga negara Indonesia.

Tuntutan peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang

berkualitas juga berada dalam wilayah sekolah-sekolah kejuruan. Sekolah

Menengah Kejuruan (SMK) dimana menjadi sebuah solusi masyarakat

Indonesia yang masih berada dalam wilayah  negara berkembang yang

menuntut setiap masyarakat memiliki keterampilan individu untuk bersaing

di pasar kerja.

Pendidikan kejuruan pun berkembang sesuai dengan perkembangan

tuntutan masyarakat. Pendidikan kejuruan harus dapat memiliki out put

berkualitas yang lebih cepat dari pendidikan umum. Kondisi tersebut

dimungkinkan karena tujuan dan isi pendidikan kejuruan dirancang sejalan

dengan perkembangan masyarakat, baik menyangkut tugas-tugas pekerjaan

maupun perkembangan karir peserta didik. Dalam kerangka pemikiran

tersebut, seiring dengan perkembagan teknologi yang sudah semakin maju,

sementara lulusan SMK harus terampil dan mampu menyesuaikan dengan

kebutuhan pasar.
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Sementara permasalahan yang mendasar yang menghambat proses

tersebut justru berada dalam langkah pertama pendidikan, yaitu di wilayah

belajar mengajar. Ketidakberhasilan ini melihat dari rendahnya prestasi

belajar matematika. Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya prestasi

belajar matematika di antaranya adalah proses pembelajaran, perangkat

pembelajaran, dan lain-lain. Karena perangkat pembelajaran sebagai salah

satu sarana dan prasarana pembelajaran yang dapat menarik perhatian siswa,

memberikan pengalaman nyata, dan membantu berkembangnya efisiensi

yang lebih dalam serta keragaman yang lebih banyak dalam belajar sehingga

harus dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat menguasai materi.

Perangkat pembelajaran ada beberapa jenis, salah satunya adalah alat

peraga. Alat peraga merupakan alat ( benda ) yang digunakan untuk

menyampaikan pengetahuan, fakta, prinsip kepada siswa agar tampak lebih

nyata atau konkrit. Dengan adanya alat peraga, siswa akan lebih banyak

mengikuti pelajaran dengan gembira, sehingga minatnya dalam mengikuti

pelajaran semakin besar. Siswa akan senang, terangsang, tertarik, dan

bersikap positif terhadap pengajaran matematika. Selain itu, dengan

disajikannya konsep abstrak matematika dalam bentuk konkret, maka siswa

pada tingkat – tingkat yang lebih rendah akan lebih mudah memahami dan

mengerti.

Keberhasilan proses belajar mengajar selain dipengaruhi oleh

perangkat pembelajaran, juga dipengaruhi oleh respon siswa terhadap

matematika dan model pembelajaran yang digunakan. Respon siswa
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merupakan faktor internal yang memiliki peranan cukup penting dalam

meraih keberhasilan siswa dalam belajar, sehingga usaha dalam

meningkatkan respon belajar dipandang sangat perlu dalam proses

pembelajaran. Respon siswa bisa meliputi perhatian, proses internal terhadap

informasi, tindakan nyata dalam bentuk partisipasi kegiatan belajar seperti

memecahkan masalah, mengerjakan tugas - tugas yang diberikan oleh guru.

Oleh karena itu guru dituntut untuk dapat meningkatkan respon belajar

siswa, baik untuk belajar secara klasikal di sekolah maupun individual di

rumah. Dengan adanya respon siswa, kemungkinan besar prestasi belajar

yang dapat dicapai siswa akan memuaskan.

Dalam proses pembelajarannya, alat komunikasi yang berupa alat

peraga dan jobsheet membutuhkan model pembelajaran yang menunjang

mengubah pembelajaran kelas yang monoton dan suasana agar lebih

menyenangkan.

Untuk mengatasi masalah di atas, maka diperlukan berbagai upaya

serta model pembelajaran matematika yang harus dilakukan oleh guru

matematika. Model pembelajaran yang dapat mengatasi permasalahan

tersebut dengan model pembelajaran kuantum.

Model pembelajaran kuantum ini dapat mengatasi masalah tersebut di

atas karena model ini berusaha untuk mengubah suasana belajar yang

sebelumnya monoton dan membosankan dirubah ke dalam suasana belajar

yang meriah dan gembira dengan memadukan potensi fisik, psikis dan emosi

siswa menjadi satu kesatuan yang utuh dengan ditunjang perangkat
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pembelajaran berupa alat peraga. Ini diperuntukan untuk meningkatkan

respon belajar siswa, dari peningkatan respon tersebut, prestasi belajar siswa

pun akan lebih memuaskan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hasil pengembangan pada materi keliling dan luas

bangun datar beraturan dengan menggunakan model pembelajaran

kuantum ?

2. Bagaimanakah kelayakan alat peraga dan jobsheet menurut para ahli

pada materi keliling dan luas bangun datar beraturan dengan

menggunakan model pembelajaran kuantum ?

3. Bagaimanakah respon siswa dan guru terhadap alat peraga dan

jobsheet pada materi keliling dan luas bangun datar beraturan dengan

menggunakan model pembelajaran kuantum ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menghasilkan hasil pengembangan pada materi keliling dan luas

bangun datar beraturan dengan menggunakan model pembelajaran

kuantum.
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2. Mengetahui kelayakan dan menghasilkan alat peraga dan jobsheet

menurut para ahli pada materi keliling dan luas bangun datar beraturan

dengan menggunakan model pembelajaran kuantum.

3. Mengetahui respon guru dan siswa terhadap alat peraga dan jobsheet

pada materi keliling dan luas bangun datar dengan menggunakan

model pembelajaran kuantum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Manfaat bagi guru,

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, guru memperoleh pengetahuan

tentang pengembangan jobsheet untuk alat peraga yang sesuai dengan

tuntutan kurikulum dan sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik.

2. Manfaat bagi siswa,

Dengan diterapkannya model pembelajaran kuantum yang

menggunakan jobsheet pada alat peraga, diharapkan siswa tidak

kesulitan lagi untuk memahami pelajaran matematika. Disamping itu

juga, meningkatkan kemampuan siswa untuk berperan aktif didalam

pembelajaran kelompok.

3. Manfaat bagi peneliti,

Peneliti mendapatkan pengalaman tentang pengembangan alat peraga

dan jobsheet pada materi keliling dan luas bangun datar beraturan

dengan menggunakan model pembelajaran kuantum.
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