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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar  belakang 

Pendidikan di Indonesia saat ini tengah mengalami masalah yakni terlihat 

bahwa proses belajar mengajar tidak lebih dari kegiatan guru mengajar siswa 

dengan target kurikulum dan nilai UN (Ujian Nasional) yang baik. Proses belajar 

mengajar tersebut menggambarkan bahwa kurang sekali memberi tekanan pada 

pembentukan watak atau karakter, tetapi lebih pada hapalan dan pemahaman 

kognitif. Fenomena tersebut tidak sesuai dengan UU no.23 Tahun 2003. Dalam 

undang-undang tersebut tercantum bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau 

pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya 

supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat.  

Dalam proses pembelajaran tersebut selalu melibatkan dua pelaku aktif, 

yakni guru dan siswa. Guru sebagai pengajar merupakan pencipta kondisi belajar 

siswa yang didesain secara sengaja, sistematis dan berkesinambungan. Dari dua 

pelaku aktif tersebut akan juga mencipatakan interaksi edukatif dengan 

memanfaatkan bahan ajar sebagai mediumnya. 

Pada proses belajar mengajar guru dan siswa saling mempengaruhi dan 

memberi masukan. Karena itulah proses belajar mengajar harus menciptakan 

suasana yang hidup, sarat nilai dan senantiasa memiliki tujuan (Sudjana dalam 

Faturrahman, 2010). Tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan adalah seorang 

guru menempatkan peserta siswa sebagai obyek pembelajaran dan guru sebagai 

subyeknya. Gaya belajar tersebut membawa dampak yang kurang baik bagi siswa, 

siswa hanya menerima informasi yang diberikan oleh guru tanpa mencari tahu hal 

yang diluar disampaikan oleh guru dan siswa cenderung pasif. 

Proses belajar mengajar berkaitan erat dengan hasil belajar siswa. Hasil 

belajar siswa pada suatu mata pelajaran merupakan salah satu indikator untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan pada jenjang 
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pendidikan dasar dan menengah dilakukan pada semua kelompok mata pelajaran, 

termasuk pada mata pelajaran matematika.  

Pembelajaran matematika yang abstrak masih menjadi pelajaran yang 

menakutkan bagi sebagian siswa. Setiap konsep yang abstrak yang baru dipahami 

oleh siswa perlu diberi penguatan, agar bertahan lama dalam memori siswa, sebab 

pembelajaran matematika itu saling berkesinambungan. 

Standar proses nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan 

pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi 

kelulusan jelas mengatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberi ruang yang cukup bagi 

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan 

perkembangan fisik serta psikologis siswa (Mulyasa, 2009). Hal ini menunjukkan 

bahwa proses belajar mengajar yang didesain oleh guru tidak harus berpusat pada 

guru, melainkan proses belajar mengajar juga harus berpusat pada siswa. 

Proses belajar mengajar di lapangan nyatanya masih belum menganut 

kepada peraturan pemerintah tersebut. Fakta tersebut diketahui pada hasil pre test 

awal siswa yang belum mencapai standar nilai ketuntasan minimun. 

Pre test tersebut sesuai pembelajaran matematika yang akan dicapai. 

Yakni, operasi hitung dalam bentuk aljabar. Konsep awal dalam materi operasi 

hitung bentuk aljabar yaitu peserta didik mampu membedakan variabel, koefisien, 

suku yang sejenis dan suku yang tak sejenis.  Kemudian setelah dapat 

membedakan tentang variabel, koefisien, suku yang sejenis dan tak sejenis peserta 

didik mampu menyelesaikan operasi bentuk aljabar.  

Hasil pre test siswa tentang operasi hitung bentuk aljabar menunjukkan 

bahwa siswa masih belum mampu untuk membedakan variabel, koefisien, suku 

yang sejenis dan suku yang tak sejenis. Soal pre test tersebut adalah tentukan 

jumlah bentuk aljabar berikut: 8𝑥2 + 4𝑥 − 21 𝑑𝑎𝑛 6𝑥2 + 14𝑥 + 7  

Hasil jawaban siswa menunjukkan bahwa siswa masih belum mampu 

membedakan variabel, koefisien, suku yang sejenis dan suku yang tak sejenis. 

Hasil studi awal tersebut terdapat pada lampiran 1 . Kesalahan yang dilakukan 
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oleh siswa I adalah melakukan operasi hitung pada  8𝑥2 + 4𝑥 = 12𝑥2 − 21 =

−9𝑥2 dan  6𝑥2 + 14𝑥 = 20𝑥2 + 7 = 27𝑥2. Jawaban siswa II terdapat pada 

lampiran 2. Kesalahan dari siswa II adalah 12𝑥 − 21 − 12 + 4𝑥 + 7 = 10, yakni 

hanya mengoperasikan koefisien-koefisiennya. 

Berdasarkan kesalahan yang dilakukan oleh siswa, terlihat bahwa siswa 

masih belum memahami konsep aljabar. Yakni tentang variabel, koefisien, suku 

yang sejenis dan suku yang tak sejenis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, 

antara lain siswa belum memahami bentuk aljabar serta operasi hitungnya, 

kemudian model pembelajaran yang masih kurang efektif dalam proses belajar 

mengajar. Model pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional, 

yakni guru sebagai pusat sumber belajar. 

Beberapa faktor tersebut diperkuat dengan observasi yang dilakukan di 

MTs AL-Hidayah, bahwa model pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru masih 

bersifat konvensional dan monoton. Proses belajar mengajar hanya berpusat pada 

guru, siswa masih belum diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. 

Hasil wawancara yang dilakukan dengan guru juga menjelaskan bahwa model 

pembelajaran masih konvensional, yakni metode ceramah dan diskusi tetapi tanpa 

melibatkan siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar tersebut. Salah satu 

kendala yang dihadapi oleh guru antara lain kurangnya rasa percaya diri dan 

motivasi untuk mengemukakan pendapat atau ide yang dimiliki oleh siswa. 

Selain salah satu kendala diatas, kendala lainnya adalah guru juga masih 

belum menggunakan model pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk aktif 

dalam proses belajar mengajar. Di samping itu, kemampuan yang diajarkan hanya 

sekedar pemahaman pengetahuan, penalaran, definisi dan ingatan. 

Dari uraian tersebut, maka perlu adanya suatu proses perubahan dalam 

memilih model pembelajaran. Model pembelajaran yang mampu menciptakan 

suasana yang mendukung untuk siswa turut aktif dalam proses belajar mengajar, 

siswa tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi sebagai penyedia fasilitas 

belajar serta mampu mengeluarkan ide dan pengetahuan yang dimiliki siswa 

sebelumnya. Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran 

student facilitator and explaining. 
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Model pembelajaran student facilitator and explaining menuntut siswa 

untuk aktif dalam proses belajar mengajar. Model pembelajaran yang mengikut 

sertakan siswa secara aktif baik individu ataupun kelompok akan lebih bermakna. 

Hal ini dikarenakan dalam proses pembelajaran siswa mempunyai lebih banyak 

pengalaman, sehingga diharapkan model pembelajaran ini dapat meningkatkan 

rasa percaya diri siswa untuk mengemukakan pendapatnya serta membagi 

pengalaman belajarnya dengan teman sebanyanya.  

Model pembelajaran yang efektif dapat membantu siswa untuk 

meningkatkan kemampuan sesuai kompetensi dasar yang harus dicapai. Dalam 

model pembelajaran yang efektif, guru harus banyak memberi kebebasan kepada 

siswa untuk dapat menyelidiki, mengamati, belajar, bertanya, mengkonstruk 

pengetahuan dan mencari pemecahan masalah secara mandiri. 

Khususnya di sekolah MTs AL-Hidayah kelas VII, guru belum pernah 

menerapkan model pembelajaran student facilitator and explaining. Oleh karena 

itu, peneliti akan melaksanakan penelitian di MTs AL-Hidayah tersebut dengan 

menerapakan model pembelajaran student facilitator and explaining.  

Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil sebuah judul 

penelitian “Peningkatan Hasil Belajar Siswa Melalui Model Pembelajaran 

Student Facilitator And Explaining pada Materi Operasi Hitung Bentuk Aljabar 

Kelas VII di MTs AL-Hidayah” 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitan 

sebagai berikut : 

1) Bagaimanakah penerapan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining pada materi operasi hitung bentuk aljabar kelas VII di MTs AL-

Hidayah? 

2) Bagaimanakah aktivitas dan hasil belajar siswa dalam penerapan model 

pembelajaran Student Facilitator And Explaining pada materi operasi hitung 

bentuk aljabar kelas VII di MTs AL-Hidayah? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu : 

1) Mendeskripsikan penerapan model pembelajaran Student Facilitator And 

Explaining pada materi operasi hitung bentuk aljabar kelas VII di MTs AL-

Hidayah. 

2) Mendeskripsikan hasil belajar siswa dengan menerapkan model pembelajaran 

Student Facilitator And Explaining pada materi operasi hitung bentuk aljabar 

kelas VII di MTs AL-Hidayah. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis dan 

praktis, yaitu : 

1) Teoritis : memperkuat teori model pembelajaran student facilitator and 

explaining pada materi operasi hitung bentuk aljabar pada kelas VII 

2) Praktis : untuk menambah pengetahuan peneliti (selaku calon guru) dalam 

menerapkan model pembelajaran student facilitator and explaining dan 

memberikan masukan sebagai bahan kajian dalam mengajar matematika 

materi operasi hitung bentuk aljabar untuk meningkatkan pemahaman siswa 

tentang materi operasi hitung bentuk aljabar.  

 

1.6 Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran masalah dan judul, maka 

perlu adanya penegasan istilah. Adapun yang perlu ditegaskan adalah : 

1) Model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

mensiasati perubahan perilaku peserta didik secara adaptif maupun generatif.   

2) Model pembelajaran Student Facilitator And Explaining merupakan model 

pembelajaran yang menuntut siswa untuk aktif dalam proses belajar mengajar 

serta membagi pengalaman belajarnya kepada teman sebayanya. 

3) Materi operasi hitung bentuk aljabar meliputi penjumlahan, pengurangan, 

perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. 
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4) Aktivitas belajar yang dilakukan adalah segala kegiatan yang dilaksanakan 

dalam proses belajar mengajar yang melibatkan seluruh aspek psikofisis 

peserta didik, baik jasmani maupun rohani sehingga akselerasi perubahan 

perilakunya dapat terjadi secara cepat, tepat,mudah, dan benar, baik berkaitan 

dengan aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. 

5) Aktivitas belajar yang dilakukan siswa meliputi : aktivitas visual, aktivitas 

lisan, aktivitas mendengar, aktivitas menulis, aktivitas metric, aktivitas 

mental, aktivitas emosional. 

6) Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah  menerima 

pengalaman belajarnya. Jadi hasil belajar adalah perubahan tingah laku siswa 

secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar yang sesuai dengan 

tujuan pembelajaran. 

 

        

 

 

  

 


