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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mempelajari tentang logika dan abstrak, 

berbeda dengan ilmu mata pelajaran yang lainnya. Menurut James menjelakan 

bahwa matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, 

konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya (Suherman, 2003). 

Pendapat lain dari Jihad menjelaskan bahwa matematika berbeda dengan mata 

pelajaran lainnya dalam hal objek pembicaraannya abstrak, pembahasan yang 

mengandalkan penalaran, penjelasan pengertian konsep, dan ilmu perhitungan yang 

dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari (Jihad, 2008). 

Bahasa matematika yang abstrak dan pembahasan yang berhubungan dengan 

logika membuat matematika termasuk ilmu yang sulit untuk dipelajari. Wahyudin 

menjelaskan bahwa matematika merupakan mata pelajaran yang sulit untuk 

diajarkan maupun dipelajari (Wahyudin, 2008). Sebelum tahun 2008 telah 

dijelaskan bahwa matematika sulit dipelajari dan sulit diajarkan karena objek yang 

dipelajari bersifat abstrak, yaitu angka atau bilangan dan memiliki hirarki yang 

tegas serta banyak manipulasi lambang, sehingga guru harus dapat 

mengembangkan kualitas pribadi dan siswa secara keseluruhan, yaitu kebiasaan 

bekerja dengan baik (seperti imajinatif, kreatif, fleksibel, sistematik, independen 

dalam berpikir dan bertindak bekerja sama dan cermat). Sikap positif terhadap 

matematika, yaitu: terpesona dengan matematika, berminat dan termotivasi, 

gembira dan menyukai matematika, menghargai maksud, kekuatan, dan relevan 
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matematika dalam kehidupan, kepuasan yang tumbuh dari keberhasilan dan 

keyakinan akan kemampuan mengerjakan matematika (Cockcroft, 1982).  

Menumbuhkan minat, motivasi, dan memudahkan siswa belajar dengan 

memberikan media pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari 

merupakan suatu upaya yang dilakukan guru dalam mengatasi kesulitan belajar 

siswa yaitu dengan media. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Guruan 

(Association for Education and Communication Technology/ AECT) menyatakan 

bahwa media sebagai benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca 

atau dibicarakan beserta instrument yang dipergunakan dengan baik dalam kegiatan 

belajar mengajar dan dapat mempengaruhi efektifitas program instruksional 

(Asnawir & Basyiruddin, 2002). Media pembelajaran yang efektif dapat berupa 

visual seperti yang disampaikan bahwa media dalam proses belajar mengajar 

cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, photografis, atau elektronik untuk 

menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual (Arsyad, 2005). 

Media visual memiliki beberapa karakter yang dapat membantu siswa dalam 

belajar. Karakteristik dalam media visual, yaitu berupa pesan visual (gambar, 

grafis, diagram, bagan, dan peta), penyalur pesan visual verbal (modul, komik, 

majalah, poster, dan papan tulis), dan model (Munadi, 2008). Salah satu media 

visual yang memudahkan siswa dalam belajar secara individu maupun kelompok 

yaitu modul. Modul merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara 

utuh dan sistematis sehingga penggunanya dapat belajar dengan atau tanpa 

bimbingan guru (Depdiknas, 2008). 

Media pembelajaran yang dapat membantu siswa belajar selain dengan media 

visual yaitu dengan media audio. Menurut Sudjana dan Rivai bahwa model audio 
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untuk pengajaran adalah bahan yang mengandung pesan dalam bentuk auditif (pita 

suara atau piringan suara) yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan 

kemauan siswa sehingga terjadi proses belajar mengajar (Sudjana & Rivai, 2003). 

Media audio merupakan media pembelajaran yang menarik karena memiliki 

beberapa karakteristik. Menurut Munadi, karakteristik media audio dapat berupa 

diskusi atau talkshow, drama, bercerita, model, dan musik yang dipergunakan untuk 

menyampaikan informasi yang diberikan (Munadi, 2008). 

Pembelajaran dengan media audio dapat menarik dan memotivasi belajar 

siswa dengan bercerita. Bercerita dalam pembelajaran matematika lebih sering 

diterapkan kedalam bentuk soal cerita yang dihubungkan dengan permasalahan 

kehidupan sehari-hari. Soal cerita menurut Raharjo dan Astuti menyatakan bahwa 

soal cerita yang terdapat dalam matematika merupakan persoalan-persoalan yang 

terkait dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat 

dicari penyelesaiannya dengan menggunakan kalimat matematika (Rahardjo & 

Astuti, 2011). 

Soal cerita matematika selama ini yang sering ditemukan berbentuk tulisan, 

sedangkan pada nyatanya soal cerita dapat dibuat dalam bentuk lisan. Menurut 

Ashlock (2003) menjelaskan: “Soal cerita merupakan soal yang dapat disajikan 

dalam bentuk lisan maupun tulisan, soal cerita yang berbentuk tulisan berupa 

sebuah kalimat yang mengilustrasikan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari”. 

Karakteristik belajar siswa dengan mendengar, membaca, melihat, dan 

berinteraksi aktif terdapat dalam satu kelas. Faktanya telah dikemukakan oleh 

Sprenger bahwa siswa memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Sebagian dari 

mereka adalah pembelajaran visual, audio, dan kinestetik atau perabaan. Perfensi 
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atau kekuatan belajar ini berkaitan dengan hal yang dapat membuat siswa lebih 

mudah memahami (Sprenger, 2011). Permasalahan pembelajaran matematika telah 

menjadi permasalahan dasar saat Magang III pada siswa kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau. Sekolah tersebut hanya menggunakan alat bantu belajar 

berupa LKS yang kurang sesuai dengan kemampuan siswa dan tidak menumbuhkan 

motivasi dan minat belajar pada siswa kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau 

tersebut. Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk meneliti 

dengan judul “Pengembangan Modul Soal Cerita dalam Model VAK (Visualization, 

Auditory, Kinestetic) Kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka muncul permasalahan 

yang akan dibahas, yaitu: 

a. Bagaimana proses pengembangan modul soal cerita dalam model VAK 

(Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau 

yang valid dan efektif? 

b. Bagaimana motivasi dan minat belajar siswa dalam implementasi modul soal 

cerita dalam model VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas VIII SMP 

Muhammadiyah 06 Dau? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu untuk memperoleh data motivasi dan 

efektifitas minat belajar siswa pada modul soal cerita dalam model VAK 

(Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau. 
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1.4. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu ada atau 

tidaknya motivasi dan efektifitas minat belajar siswa pada modul soal cerita dalam 

model VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas VIII SMP Muhammadiyah 

06 Dau dengan materi Garis Singgung Lingkaran. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Dengan mengadakan penelitian ini, penulis berusaha untuk mendapatkan 

suatu masukan yang bermanfaat bagi semua komponen pendidikan pada umumnya 

dan bagi penulis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain: 

a. Secara teoritis, 

Sebagai salah satu alternatif untuk memotivasi minat belajar siswa dengan 

modul soal cerita dalam model VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas 

VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau. 

b. Secara praktis, 

1) Bagi peneliti, dapat mengetahui motivasi minat belajar dan produktifitas 

siswa dengan modul soal cerita dalam model VAK (Visualization, Auditory, 

Kinestetic) kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau, 

2) Bagi peserta didik, pengembangan modul soal cerita dalam model 

(Visualization, Auditory, Kinestetic) kelas VIII SMP Muhammadiyah 06 Dau 

dapat membantu siswa dalam memotivasi minat belajar serta memudahkan 

dalam memahami, 

3) Bagi guru, dapat dijadikan sebagai salah satu media pembelajaran yang 

dipergunakan untuk memotivasi minat belajar siswa. 
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1.6. Penegasan Istilah 

Penegasan istilah yang diangkat untuk menghindari pembahasan yang meluas 

serta menghindari kesalahpahaman pembaca dalam memahami istilah yang dipakai 

dalam skripsi, berikut istilah-istilah: 

a. Media Pembelajaran adalah alat bantu yang digunakan dalam kegiatan belajar 

mengajar dengan bentuk visual, audio, dan kinestetik.  

b. Media Pembelajaran Visual adalah alat peraga berupa modul bergambar yang 

menarik dan gambar yang dimuat sering ditemui siswa. 

c. Media Pembelajaran Audio adalah alat peraga yang berupa rekaman materi 

pembelajaran dalam bentuk mp3 yang didesain seperti bercerita. 

d. Soal Cerita adalah permasalahan yang disajikan dalam bentuk cerita pendek dan 

berhubungan dengan kejadian sehari-hari atau kejadian pada lingkungan sekitar 

siswa. 

e. Modul adalah media pembelajaran siswa dalam bentuk buku berukuran A4, 

bergambar, terdapat kegiatan latihan, tujuan pembelajaran, kilas materi, 

instrument, contoh, soal latihan dan rekaman materi pembelajaran dalam bentuk 

mp3. 

f. Model VAK (Visualization, Auditory, Kinestetic) adalah suatu pembelajaran 

yang memanfaatkan gaya belajar setiap individu dengan tujuan agar semua 

kebiasaan belajar siswa akan terpenuhi. 

g. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan dengan 

rentang rata-rata nilai total semua aspeknya berada pada        dinyatakan 

valid. 
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h. Efektifitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat keefektifan dari

ketercapaian hasil kriteria: 1) siswa mampu belajar secara mandiri dengan rata-

rata nilai total aspeknya berada pada rentang            dinyatakan

efektif, 2) siswa memiliki motivasi dan minat belajar yang berdasarkan rata-rata

total semua aspeknya berada pada        dinyatakan sangat efektif, 3)

banyak siswa yang tuntas KKM sekolah dengan rentang           

dinyatakan efektif.


