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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diikuti oleh siswa 

mulai dari jenjang sekolah dasar sampai jenjang perkuliahan. Hal ini dikarenakan 

matematika adalah ilmu dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari 

maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Matematika juga 

dapat melatih seseorang untuk berfikir dan bertindak secara logis, sistematis, kritis, 

cermat dan efektif.  

Dalam memahami matematika hal yang harus diperhatikan adalah proses 

belajar dan tingkat berpikir atau yang biasa disebut dengan alur belajar (learning 

trajectory) agar tercapainya tujuan yang diharapkan. Clement dan Sarama dalam 

Fuadiah, N.F (2017, p.14) menjelaskan bahwa “Alur belajar (Learning Trajectory) 

adalah gambaran pemikiran siswa saat proses pembelajaran berupa dugaan dan 

hipotesis dari serangkaian desain pembelajaran untuk mendorong perkembangan 

berfikir siswa agar tujuan pembelajaran matematika dapat tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan”.  

Keberhasilan seorang siswa dalam memahami konsep pembelajaran 

matematika juga tidak terlepas dari peran seorang guru. Guru harus menyiapkan 

perencanaan pembelajaran dan mendesain pembelajaran sehingga siswa dapat 

dengan mudah memahami pembelajaran tersebut. 
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Guru juga harus merencanakan strategi yang cocok dalam pembelajaran. 

Menurut Suherman (2003, p.5) “strategi pembelajaran matematika adalah siasat 

atau kiat sengaja yang direncanakan oleh guru, agar pelaksanaan pembelajaran 

berjalan dengan lancar dan tujuan pembelajaran tercapai secara optimal”. Dengan 

begitu jika guru telah mempersiapkan perencanaan, strategi dan desain 

pembelajaran, maka siswa akan mudah memahami konsep matematika dengan 

baik. 

Salah satu hal yang harus dilakukan agar siswa dapat memahami konsep 

matematika dengan baik adalah dengan membuat atau mendesain alur belajar 

(Learning Trajectory), karena alur belajar adalah gambaran dari proses 

pembelajaran mulai dari awal sampai tercapainya tujuan pembelajaran. Dengan 

kata lain mendesain alur belajar (Learning Trajectory) ini sama dengan membuat 

sebuah skenario pembelajaran yang disusun berdasarkan antisipasi terhadap 

kemungkinan perkembangan belajar siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran 

berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki siswa itu sendiri.   

Istilah alur belajar (Learning Trajectory) dikenalkan oleh Simon pada 

tahun 1995. Ia menggambarkan perhatiannya pada cara guru mengajar dan 

harapannya untuk memberikan informasi kepada siswa bagaimana berpikir 

tentang konsep matematika. Alur belajar (Learning Trajectory) dapat menjadi 

suatu fondasi strategi penilaian untuk melihat kemajuan siswa dan 

mengidentifikasi kelemahan siswa secara individu maupun kelompok sehingga 

guru dapat menentukan solusinya. Simon juga mengungkapkan bahwa alur belajar 

memiliki 3 komponen penting, yaitu tujuan pembelajaran untuk mendefinisikan 
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arah dan mencapai tujuan pembelajaran yang bermakna, kegiatan pembelajaran 

berupa sekumpulan tugas, dan hipotesis proses belajar berupa prediksi tentang 

bagaimana pemikiran dan pemahaman siswa yang berkembang selama kegiatan 

pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di MTsM 1 

Pangkalan, berupa wawancara kepada guru matematika yang mengajar pada 

tanggal 01 Mei 2020, diperoleh bahwa materi bangun ruang adalah salah satu 

materi ajar yang sulit bagi siswa untuk mempelajari konsepnya. Beliau juga 

mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran beliau juga telah menjelaskan 

konsep-konsep dasar dalam materi bangun ruang, tetapi siswa tetap kesulitan 

terutama mengerjakan soal, bahkan beberapa siswa kurang memahami konsep 

setiap materi, siswa tidak dapat menentukan apa yang diketahui dan tidak dapat 

menentukan apa yang ditanya, sehingga siswa sering salah memasukan rumus 

dalam pengerjaan soal tersebut. Selain itu dalam belajar siswa hanya menjadi 

seseorang yang menerima informasi, mengerjakan contoh soal dan latihan. 

Misalnya pada Volum bangun ruang prisma, siswa hanya menerima rumus yang 

diberikan, mengerjakan contoh soal dan latihan. Siswa tidak ikut serta dalam 

menemukan rumus volum bangun ruang tersebut, sehingga siswa tidak tahu dari 

mana rumus volum tersebut ditemukan dan siswa hanya menghafal rumus yang 

telah ada. Selain penyebab  yang di jelaskan diatas, beliau juga mengatakan 

penyebab lain yang membuat siswa tidak mampu menemukan konsep matematika 

adalah karena kurangnya minat siswa untuk mengulangi pelajaran tersebut 

dirumah. Sehingga pada pertemuan berikutnya siswa tidak mampu menjelaskan 
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dan menghubungkan kaitan pelajaran sebelumnya dengan pelajaran yang sedang 

dipelajarinya. 

Selain itu alur pembelajaran yang diterapkan oleh guru disekolah tersebut 

belum bisa memberikan pemahaman khususnya dalam materi volum prisma, hal 

ini terlihat pada LKS yang digunakan siswa, didalam LKS tersebut hanya memuat 

gambar serta rumus saja dan tidak ada langkah untuk memahami konsep volum. 

Begitu juga dengan RPP yang telah dirancang oleh guru terdapat pembelajaran 

yang direncanakan hanya focus pada menemukan volum dari suatu bangun ruang 

prisma, tanpa adanya pembelajaran pemahaman konsep terhadap volum prisma 

tersebut. Alur belajar yang diterapkan guru dalam belajar berupa pemberian 

materi yang didukung dengan alat peraga serta memadu padankan dengan 

kehidupan nyata. Meskipun begitu alur belajar yang diterapkan harus sedikit di 

perbaiki. Setelah diadakannya pretest materi bangun ruang prisma kepada satu 

orang siswa yang memiliki kemampuan tinggi, satu siswa memiliki kemampuan 

sedang, dan satu siswa yang memiliki kemampuan yang rendah, pada tanggal 06 

Mei 2020. Terlihat bahwa siswa memang tidak mampu menentukan yang 

diketahui, tidak mampu menentukan apa yang ditanya. Dari lima soal yang 

diberikan rata-rata siswa hanya mampu mengerjakan tiga soal. Mereka 

mengatakan bahwa mereka lupa dengan materi yang diujikan. Mereka 

mengatakan bahwa materi bangun ruang prisma adalah materi yang sulit karena 

berbeda bentuk alas maka berbeda pula rumus yang harus mereka kerjakan. Hal 

ini disebabkan siswa tidak mampu memahami materi bangun datar sebelumnya. 

dan siswa tidak mampu menentukan konsep pada materi bangun ruang prisma, 
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selain itu berdasarkan hasil pretest tersebut siswa juga kebingungan menentukan 

alas dari bangun ruang prisma tersebut. Bahkan dalam pengerjaan soalnya siswa 

bertanya rumus apa dan alasnya yang mana. Selain itu banyak kesalahan lain yang 

dikerjakan siswa seperti tidak terbiasa membuat satuan volum dalam mengerjakan 

soal. Siswa tidak mampu mengolah soal yang diketahui luas permukaan prisma 

dan mecari volum dari soal yang diketahui tersebut. 

Hal tersebut juga terbukti dari hasil belajar siswa. Hasil belajar 

matematika siswa masih sangat rendah, banyak siswa yang mendapatkan nilai 

dibawah Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yang ditetapkan oleh MTsM 

pangkalan yaitu 70. Hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur keberhasilan siswa 

dalam memahami konsep dalam pembelajaran matematika. Berikut hasil ujian 

tengah semester di kelas VIII MTsM Pangkalan: 

Tabel 1 : Jumlah dan persentase ketuntasan Ujian Tengah Semester  

Genap Matematika Siswa pada kelas VIII MTsM 1 

Pangkalan  Tahun ajaran 2019/2020 

 

No 

 

Kelas 

 

Jumlah 

Siswa 

Nilai   70 Nilai   70 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

Jumlah 

Siswa 

Persentase 

(%) 

1. VIII.1 31 0 0 31 100 

2. VIII.2 30 3 10 27 90 

Sumber: Guru mata pelajaran Matematika MTsM Pangkalan kelas VIII.1 

   dan kelas VIII.2. 
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Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan mengembangkan 

sebuah alur belajar (Learning Trajectory) volum bangun ruang prisma yang 

berjudul “Pengembangan Alur Belajar (Learning Trajectory) Volum Prisma 

Untuk Siswa Kelas VIII MTsM 1 pangkalan”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas yang telah dikemukakan dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Siswa hanya menghafal rumus yang ada. 

2. Siswa tidak mampu menentukan yang diketahui dan yang ditanya pada 

soal. 

3. Kurangnya minat siswa untuk mengulangi pelajaran di rumah. 

4. Masih banyak siswa yang mendapatkan nilai dibawah Kriteria 

Ketuntasan Minimal (KKM). 

5. siswa tidak mampu menentukan konsep pada materi bangun ruang 

prisma. 

C. Batasan Masalah  

Berdasarkan Identifikasi masalah diatas peneliti membatasi permasalahan 

penelitian ini pada kemampuan siswa yang tidak mampu menentukan konsep pada 

materi bangun ruang prisma dengan mengembangkan sebuah alur belajar 

(Learning Trajectory) Volum Prisma untuk siswa kelas VIII MTsM 1 Pangkalan 

dengan bantuan media pembelajaran berbasis geogebra yang diperoleh melalui 

sistus https://geogebra.org. 
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D.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok 

permasalahan, sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah proses pengembangan alur belajar (Learning Trajectory) 

volum bangun ruang prisma yang valid dan praktis? 

2. Bagaimanakah hasil alur belajar (Learning Trajectory) volum bangun 

ruang prisma yang valid dan praktis? 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dilakukannya 

pengembangan ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendeskripsikan proses pengembangan alur belajar (Learning 

Trajectory) volum bangun ruang prisma yang valid dan praktis. 

2. Menghasilkan produk berupa Alur belajar (Learning Trajectory) 

volum bangun ruang prisma yang valid dan praktis. 

F. Manfaat Penelitian  

Setelah melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa 

manfaat diantaranya : 

1. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat dengan mudah membantu siswa 

untuk menemukan konsep volum bangun ruang prisma melalui alur 

belajar (Learning Trajectory). 
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2. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat membantu guru menerapkan 

pembelajaran dengan lebih baik yang dapat meningkatkan 

pemahaman konsep matematika siswa melalui alur belajar (Learning 

Trajectory) . 

3. Bagi peneliti, sebagai bekal menjadi pendidik di masa mendatang serta 

menambah pengetahuan dan pengalaman. 

4. Bagi sekolah, sebagai masukan dalam upaya perbaikan pembelajaran 

dan sebagai sumbangan positif untuk kemajuan pendidikan di sekolah. 

G. Spesifikasi Produk 

Hasil pengembangan ini berupa alur belajar yang memiliki spesifikasi 

sebagai berikut: 

1. Terdapat tujuan pembelajaran yaitu siswa dapat menemukan konsep 

volum bangun ruang prisma. 

2. Terdapat tiga rangkaian aktivitas yang dapat membantu siswa 

menemukan konsep volum bangun ruang prisma. 

3. Terdapat tujuan dan deskripsi dari setiap aktivitas. 

4. Terdapat dugaan pemikiran siswa yang mungkin terjadi dalam proses 

pembelajaran. 

5. Terdapat peran instruktur/guru didalam setiap aktivitas. 

6. Alur belajar ini dibantu dengan media pembelajaran berbasis 

geogebra.
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