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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Munculnya Kurikulum baru yaitu kurikulum 2013, menciptakan masalah 

bagi beberapa guru, berbekal pelatihan yang diberikan oleh pemerintah pada awal 

pelaksanaan di tahun 2016, guru – guru hanya menerima 2 model pembelajaran 

yaitu discovery learning dan project base learning. Penggunaan dua model ini 

karena tersirat dalam permendikbud no 22 tahun 2016.  

Penggunaan kedua model pembelajaran tersebut, masih terasa sulit bagi 

beberapa guru, kesulitan lainnya adalah (1)  guru kesulitan membuat Lembar 

Aktifitas Siswa( LAS); (2) kurangnya pengetahuan guru tentang model-model, 

strategi, atau pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa; serta (3) 

kurangnya pemahaman guru tentang penilaian terutama penilaian keterampilan 

(Zusda Helena. 2017)   sehingga banyak guru mensiasati hanya menggunakan 

metode diskusi (Ranu . 2014), dengan keyakinan bahwa dengan diskusi siswalah 

yang aktif, dan hal itu sudah menggugurkan kewajiban mereka untuk mengaktifkan 

siswa yang menjadi prinsip dari kurikulum 2013, hal ini juga sesuai dengan 

wawancara pra survey yang dilakukan oleh peneliti. Hasil wawancara pra survey 

dapat dilihat pada lampiran 1. 

Meskipun sudah menggunakan diskusi, tetapi sebagian besar para guru 

masih menerangkan materi yang sedang dipelajari, berdasarkan observasi yang 

dilakukan penulis, guru masih menggunakan metode konvensional, diskusi hanya 

digunakan pada saat mengerjakan soal latihan, dan tidak semua siswa aktif dalam 

kegiatan pembelajaran, yaitu pada kegiatan bertanya, mengemukakan pendapat, 

atau penarikan kesimpulan. Hasil observasi dapat dilihat pada lampiran 2 

Salah satu materi dalam matematika yang membutuhkan aktifitas siswa 

adalah materi geometri, karena dalam materi geometri menantang dan abstrak. ( 

Wulandari.2017), karena geometri bersifat abstrak, maka banyak siswa sulit 

memahami soal yang ada pada ujian nasional, yang menjadi tolak ukur penilaian. 
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Kesulitan siswa tersebut dapat dilihat dari persentase siswa yang menjawab benar 

pada ujian nasional tahun 2018/2019  

Tabel 1. Persentase siswa yang menjawab benar 

Nomor Materi yang diuji Nasional 

1 Bilangan 39,71 

2 Aljabar 51,24 

3 Geometri dan pengukuran 42,27 

4 Statistika dan peluang 55,60 

 

(puspendik. 2019 ) 

 Kebiasaan menghafal rumus pada waktu sekolah dasar masih terbawa 

sampai pada jenjang SMP pada awal – awal semester, tetapi hafalan  tersebut tidak 

bisa mereka gunakan sepenuhnya untuk materi geometri di SMP yang lebih 

komplek dari  materi yang mereka telah pelajari di sekolah dasar. Materi geometri 

pada sekolah dasar masih berupa luas dan keliling bangun datar, tetapi di SMP 

sudah mencakup sifat – sifat dari bangun datar, yang tidak serta merta mereka 

hafalkan dalam waktu yang singkat. 

Untuk mengingat apa yang dipelajari, maka siswa membutuhkan aktifitas 

yang mereka lakukan sendiri. Keaktifan siswa diharapkan akan mengingat apa yang 

telah mereka lihat, alami dan kerjakan (Murni. 2016) sehingga materi tersebut 

meninggalkan rekam jejak tersendiri bagi siswa dan siswa tidak akan mengalami 

kesulitan dalam menjawab soal, baik itu soal ulangan harian, ujian nasional ataupun 

dalam lomba.  

Prinsip dasar yang harus dilakukan oleh seorang guru pada kurikulum 2013, 

adalah harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan menggali 

dan menjangkau pengetahuan dengan kemampuan sendiri, dan guru hanya 

berorientasi ke siswa, yaitu menolongnya. Prinsip tersebut juga berlaku pada guru 
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mata pelajaran matematika, yang notabene banyak orang menganggap  pelajaran 

yang susah (Aryani .2015), sehingga guru matematika hendaknya melakukan 

beberapa hal berikut  

     Mathematics teachers should provide opportunities to students for learning by 

exploring and reaching themselves to knowledge.The students should be asked 

to give all reasons of solving steps of the given problem. Whenever possible, the 

passage to the application should be done directly by students and also during 

the application, the mistakes and errors should be found directly by them. 

Teachers should only orientate students, help them”. (Abdulkadir .2013).  

Jika peserta didik dapat memecahkan sendiri masalah dalam pembelajaran 

matematika dan dipantau oleh guru diharapkan peserta didik tersebut akan 

menikmati pembelajaran yang berlangsung sehingga mereka akan menganggap 

matematika bukan lagi pelajaran yang sulit seperti yang mereka pikirkan selama 

ini. ( Aryani. 2015 ).  

Kesulitan guru dalam menentukan atau membuat model pembelajaran 

berimbas pada rendahnya prestasi belajar siswa, jika pada pelaksanaan kurikulum  

2013 menekankan pada aktifitas siswa maka keterlibatan teman sebaya dalam 

pembelajaran tersebut sangat diperlukan.  Model pembelajaran yang menggunakan 

teman sebaya, salah satunya adalah model Student Facilitator and Explain ( SFAE). 

Dalam model Student Facilitator And Explaining, siswa tidak harus bertanya 

kepada guru, tetapi dapat bertanya kepada teman sekelas, sehingga peran dari guru 

dalam pembelajaran dapat diminimalisir.  

Model pembelajaran Student Facilitator and Explain (SFAE), dianggap 

efektif untuk melatih siswa berbicara, menyampaikan ide atau gagasan, seperti yang 

diungkapkan oleh Irlianawati (dalam Neli Hartati :2016). ” Model student 

facilitator and explaining adalah suatu model pembelajaran dimana peserta didik 

belajar mempresentasikan ide atau pendapatnya pada rekan peserta didik yang lain. 

Model ini efektif untuk melatih siswa berbicara, untuk menyampaikan ide atau 

gagasan atau pendapatnya sendiri” . Hal senada juga dikatakan oleh Prasetyo ( 

dalam Neli Hartati:2016). “ Student Facilitator And Explaining dapat 

meningkatkan antusias, motivasi, keaktifan dan rasa senang siswa. Sehingga sangat 

cocok dipilih guru untuk digunakan karena pada model ini suatu cara penguasaan 
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siswa terhadap beberapa keterampilan diantaranya keterampilan berbicara, 

keterampilan menyimak dan keterampilan pemahaman pada materi”.  

Berbeda dengan model pembelajaran dengan teman sebaya yang lain, pada 

model pembelajaran Student Facilitator and Explain (SFAE) yang bertugas sebagai 

fasilitator dipilih oleh guru, bukan atas permintaan teman satu kelompok. Mereka 

dipilih karena dianggap mampu untuk menyampaikan materi yang akan dipelajari.  

Penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Student Facilitator and 

Explain (SFAE) diharapkan mampu menciptakan pola interaksi siswa yang 

berkesan dan meningkatkan daya kreatifitas serta ingatan siswa. Adanya interaksi 

sosial dengan teman lain dapat memacu terbentuknya tanggapan/informasi baru 

yang memperkaya intelektual siswa, sehingga diharapkan dapat meningkatkan 

prestasi belajar. Dalam model pembelajaran Student Facilitator and Explain dapat 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila siswa secara aktif ikut serta dalam 

merancang materi pembelajaran yang akan dipresentasikan maka siswa akan lebih 

bisa mengerti dan mampu memahaminya untuk mengungkapkan ide, selain itu juga 

dapat mengajak siswa mandiri dalam mengembangkan potensi mengungkapkan 

gagasan. 

Ketika salah satu siswa mengemukakan gagasan / ide, siswa yang lain 

cenderung bosan dan akan melakukan kegiatan yang mengganggu kegiatan 

pembelajaran, untuk itu penggunaan model Student Facilitator And Explaining bisa 

digabungkan dengan model pembelajaran yang lain, sehingga pembelajaran dapat 

berjalan dengan baik dan tidak membosankan bagi siswa itu sendiri. Penggunaan 

media juga banyak disarankan oleh para ahli, dengan menggunakan media siswa 

tidak akan terasa menghadapi kesukaran, karena media pembelajaran  bisa 

menjadikan konsep-konsep yang abstrak menjadi konsep konkret, dapat dimengerti 

dan menyenangkan, membantu ingatan anak terhadap pelajaran yang diberikan. 

Ada beberapa media yang bisa diterapkan pada materi geometri diantaranya 

adalah media  permainan kartu mix and Match dan permainan kartu domino. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Godoy, Alves, Xander, Carmo dan Souza 

dalam Gabriel Gris ( 2017)  mengemukakan bahwa “ The games of dominoes were 

effective for the teaching of relations taught and tested. It was observed an increase 
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in the percentages of correct answers in the resolution of operations of addition to 

both participants” . Pernyataan itu dapat diartikan bahwa permainan kartu domino 

efektif untuk pengajaran relasi. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan persentase 

jawaban benar pada kedua belah pihak.  Sugesti positif melalui permainan kartu ini 

sangat diharapkan oleh guru. Hal ini akan sangat membantu siswa menjadi lebih 

memahami materi geometri tanpa harus dipaksa menghafal berkaitan dengan sifat 

– sifat bangun datar. 

Siswa yang melakukan permainan cenderung akan terdorong untuk 

mengulang-ulang permainan karena rasa penasaran akan hasil yang diperolehnya. 

Jika siswa telah mendapatkan hasil yang sesuai harapan, maka siswa akan 

memperoleh sugesti positif. Menurut Deporter dan Hernacki (2003) dalam Herni 

Budiyarti (2012) “sugesti positif dapat berupa kepuasan batin dan kehormatan diri. 

Hal ini akan mengakibatkan siswa lebih bersemangat lagi untuk mengumpulkan 

kembali skor yang memuaskan”. Kepuasan batin dan kehormatan diri yang 

diperoleh siswa menyebabkan siswa merasa senang. Perasaan senang tersebut 

membuat siswa akan cenderung mencoba lagi, mengulang lagi.  

Hal senada juga dikemukakan oleh Andreas Skotinos (2015 ) yang 

berpendapat bahwa “ that Play brings joy and it is vital for problem solving, 

creativity and relationships”, dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa 

bermain membawa suka cita, dan sangat penting untuk pemecahan masalah, 

kreativitas dan berhubungan dengan teman. Keaktifan siswa dalam pembelajaran 

dengan model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dapat didukung 

oleh adanya permainan dalam pembelajaran, karena mereka akan merasa senang 

dan tidak bosan, dibandingkan jika mereka hanya mendengar teman menyampaikan 

gagasan dengan menggunakan peta konsep. 

 Selain penggunaan model pembelajaran yang tepat, faktor lain yang 

mempengaruhi keberhasilan kegiatan belajar mengajar salah satunya adalah 

motivasi belajar siswa. Siswa yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar,  

akan memiliki kemampuan bertahan dalam menghadapi kesulitan. Sehingga siswa 

tidak berhenti namun akan berjuang untuk menyelesaikan kesulitan tersebut. 

Seorang siswa yang memiliki motivasi berprestasi yang tinggi maka siswa tersebut 
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akan memiliki daya juang dan kemampuan bertahan untuk menghadapi kesulitan. 

Menurut Sardiman (2014 : 73). 

Adanya motivasi mampu meningkatkan daya tahan seseorang dalam 

menghadapi kesulitan (Adversity Quotient) dan daya juang dari diri sendiri. 

Kemampuan bertahan dalam menghadapi kesulitan dan memiliki daya juang untuk 

menyelesaikan kesulitan tersebut sangat dibutuhkan siswa dalam menghadapi 

berbagai permasalahan dalam kehidupan. Kemampuan bertahan dalam menghadapi 

kesulitan dan memiliki daya juang untuk menyelesaikan kesulitan dalam study 

psikologi disebut dengan Adversity Quotient.  

AQ dianggap dapat mendukung keberhasilan siswa dalam meningkatkan 

motivasi berprestasi. Siswa yang memiliki AQ tinggi tentu lebih mampu mengatasi 

kesulitan yang sedang dihadapi. Namun, bagi siswa dengan tingkat AQ lebih rendah 

cenderung menganggap kesulitan sebagai akhir dari perjuangan dan menyebabkan 

motivasi berprestasi siswa menjadi rendah. 

Seorang siswa perlu memiliki Adversity Quotient yang tinggi agar dapat 

mencapai kesuksesan dalam belajar dan dapat memperoleh prestasi belajar yang 

tinggi. Adversity Quotient dapat bervariasi antara siswa yang satu dengan siswa 

yang lain. Adanya perbedaan Adversity Quotient siswa,  dimungkinkan dapat 

menyebabkan perbedaan prestasi belajar siswa. Model pembelajaran apapun tidak 

akan berhasil meningkatkan prestasi siswa jika dalam diri siswa tersebut tidak 

mempunyai Adversity Quotient yang baik, sikap pasrah dan menerima keadaan 

justru akan semakin membuat prestasi belajar semakin rendah. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Masih adanya kendala dalam penggunaan kurikulum 2013 yang menyebabkan 

prestasi belajar rendah yaitu penggunaan model pembelajaran yang dilakukan 

oleh guru. Kecenderungan menggunakan metode diskusi masih mendominasi 

para guru, sehingga siswa merasa bosan dan dibutuhkan model pembelajaran 

yang melibatkan keaktifan siswa. 
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2. Materi Geometri bangun datar pada tingkat SMP, cenderung lebih komplek 

dari tingkat SD, kecenderungan siswa menghafal rumus yang didapat pada 

waktu SD sebatas hanya untuk menghitung keliling dan luas bangun datar, 

sedangkan materi yang berkaitan dengan sifat – sifat bangun datar merupakan 

hal baru yang mereka pelajari, sehingga diperlukan media yang tepat agar siswa 

faham dengan materi yang dipelajari 

3. Salah satu hal yang mempengaruhi prestasi pembelajaran matematika adalah 

daya juang (Adversity Quotient), beberapa guru belum menggunakan model 

pembelajaran yang bisa merangsang aktivitas siswa yang bisa menumbuhan 

adversity quotient, dan daya juang akan muncul jika dalam proses 

pembelajaran terdapat kompetisi. Berdasarkan masalah tersebut hendaknya 

seorang guru bisa menciptakan sebuah kompetisi dalam pembelajaran dengan 

menggunakan model pembelajaran yang tepat.  

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, agar Agar tidak terjadi kesalahan penafsiran, 

dalam penelitian ini serta agar  lebih terarah, maka penelitian ini akan dibatasi pada hal–

hal berikut: 

1. Model pembelajaran yang dipilih dalam penelitian ini adalah Student Facilitator 

and Explaining, Student Facilitator And Explaining dengan permainan sebagai 

kelas eksperimen dan model konvensional pada kelas kontrol. 

2. Permainan pada penelitian ini dibatasi pada permainan kartu domino yang sudah 

dimodifikasi untuk media pembelajaran pada operasi pada materi geometri.  

3. Materi Geometri pada penelitian ini adalah materi segiempat. 

4. Prestasi belajar matematika siswa adalah hasil belajar matematika siswa yang 

dicapai melalui proses pembelajaran matematika pada akhir penelitian untuk 

kelas eksperimen maupun kelas kontrol. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah, dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan beberapa masalah yaitu : 

1. Manakah yang memberikan prestasi belajar matematika yang lebih baik 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, model pembelajaran 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



8 
 

Student Facilitator and Explaining dengan permainan atau model 

konvensional ? 

2. Manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika  lebih baik, siswa 

dengan Adversity Quotient yang tinggi, sedang atau rendah. 

3. Pada masing-masing tipe Adversity Quotient manakah yang mempunyai 

prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai model 

pembelajaran Student Facilitator and Explaining, Student Facilitator and 

Explaining yang dikombinasi dengan permainan, atau model konvensional. 

4. Pada masing-masing model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining, model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dengan 

permainan atau model konvensional, manakah yang mempunyai prestasi 

belajar matematika lebih baik, siswa dengan Adversity Quotient terhadap 

pelajaran  tinggi, sedang atau rendah?  

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Untuk mengetahui manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika  

lebih baik, siswa yang dikenai model pembelajaran  Student Facilitator and 

Explaining (SFE), model pembelajaran Student Facilitator and Explaining 

(SFE)  dengan permainan atau model konvensional. 

2. Untuk mengetahui manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika  

lebih baik, siswa dengan Adversity Quotient  kategori tinggi, sedang atau 

rendah. 

3.  

a. Untuk mengetahui pada tipe Adversity Quotient tinggi, manakah yang 

mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dengan permainan 

domino, Student Facilitator and Explaining  atau model konvensional pada 

materi Geometri. 

b. Untuk mengetahui pada tipe Adversity Quotient sedang, manakah yang 

mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining dengan permainan  
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, Student Facilitator and Explaining  atau model konvensional pada materi 

Geometri 

c. Untuk mengetahui pada tipe Adversity Quotient rendah, manakah yang 

mempunyai prestasi belajar matematika lebih baik, siswa yang dikenai 

model pembelajaran Student Facilitator and Explaining, Student Facilitator 

and Explaining dengan permainan  atau model konvensional pada materi 

Geometri 

4.  

a. Untuk mengetahui pada model pembelajaran Student Facilitator and 

Explaining, manakah yang mempunyai prestasi belajar matematika  lebih 

baik, siswa dengan Adversity Quotien dengan kategori tinggi, sedang, atau 

rendah. 

b. Untuk mengetahui pada model pembelajaran, Student Facilitator And 

Explaining dengan permainan domino, manakah yang mempunyai prestasi 

belajar matematika  lebih baik, siswa dengan Adversity Quotien dengan 

kategori tinggi, sedang, atau rendah. 

c. Untuk mengetahui pada model pembelajaran konvensional, manakah yang 

mempunyai prestasi belajar matematika  lebih baik, siswa dengan Adversity 

Quotien dengan kategori tinggi, sedang, atau rendah. 

 

F.   Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan referensi kepada guru tentang alternatif model pembelajaran 

yang dapat digunakan untuk meningkatkan prestasi belajar matematika materi 

Geometri 

b. Sebagai sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan ilmiah dalam bidang 

pendidikan di Indonesia. 

2.  Manfaat Praktis 

a.  Bagi siswa 
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1) Dapat mengoptimalkan penguasaan materi yang diajarkan sehingga 

pencapaian indikator siswa yang diperoleh sesuai yang diharapkan. 

2) Dengan penerapa model pembelajaran tersebut diharapkan siswa lebih 

aktif dan kreatif dalam mengembangkan prestasi. 

b.  Bagi guru,  

Memberikan masukan kepada guru mengenai alternatif pilihan model 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar dalam pembelajaran 

matematika ditinjau dari daya juang (AQ). 

c. Bagi sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan sekolah untuk meningkatkan keberhasilan proses belajar 

mengajar. 
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