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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan mulai dari 

Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT). Hal itu 

menunjukkan betapa pentingnya peranan matematika dalam dunia pendidikan 

dan perkembangan teknologi sekarang ini. Pentingnya peranan matematika 

juga terlihat pada pengaruhnya terhadap mata pelajaran lain. Contohnya mata 

pelajaran geografi, fisika, dan kimia. Dalam mata pelajaran geografi, konsep-

konsep matematika digunakan untuk skala atau perbandingan dalam membuat 

peta. Sedangkan dalam fisika dan kimia konsep-konsep matematika 

digunakan untuk mempermudah penurunan rumus-rumus yang dipelajari 

(Karim, 2011: 29). 

Pada masa-masa lalu dan mungkin juga sampai detik ini, tidak sedikit 

orang tua dan orang awam yang beranggapan bahwa matematika dapat 

digunakan untuk memprediksi keberhasilan seseorang. Menurut mereka, jika 

seorang siswa berhasil mempelajari matematika dengan baik maka ia 

diprediksi akan berhasil juga mempelajari mata pelajaran lain. Begitu juga 

sebaliknya, seorang anak yang kesulitan mempelajari matematika akan 

kesulitan juga mempelajari mata pelajaran lain (Shadiq, 2007: 2). Pentingnya 

peran matematika diakui Cockcroft (1986:1) yang berpendapat: “It would be 

very difficult – perhaps impossible – to live a normal life in very many parts 

of the world in the twentieth century without making use of mathematics of 

some kind.” Akan sangat sulit atau tidaklah mungkin bagi seseorang untuk 



 

 

2 
 

Fitri Aida Sari, 2017 
PEMBELAJARAN MATEMATIKA DENGAN HYBRID LEARNING UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BAHASA DAN PEMODELAN MATEMATIS SERTA KEMANDIRIAN BELAJAR SISWA KELAS VIII SMP 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

hidup di bagian bumi ini pada abad ke-20 ini tanpa sedikitpun memanfaatkan 

matematika. 

Namun, pada kenyataannya kemampuan siswa dalam mata pelajaran 

matematika sampai sekarang masih rendah. Rendahnya kemampuan siswa 

SMP dalam memahami dan memaknai matematika dirasakan sebagai masalah 

yang cukup pelik dalam pengajaran matematika di sekolah (Herman, 2007: 

42). Programme for International Student Assesment (PISA) telah melakukan 

penelitian untuk melihat kemampuan matematika siswa usia 15 tahun di 

berbagai negara, salah satunya Indonesia. Pada tahun 2003, Indonesia berada 

di peringkat 38 dari 40 negara, dengan skor rata-rata 360 (OECD, 2004: 162), 

kemudian naik menjadi 391 pada tahun 2006 (OECD, 2009: 222). Selanjutnya 

pada tahun 2009, Indonesia menempati peringkat 61 dari 65 negara, dengan 

skor rata-rata 371, namun skor tersebut masih dibawah skor rata-rata 

keseluruhan yang mencapai 500 (OECD, 2010: 134). Pada tahun 2012, 

Indonesia berada di peringkat 64 dari 65 negara, dengan skor rata-rata 375 

(OECD, 2013: 19). Skor rata-rata kemampuan matematika siswa Indonesia 

kembali meningkat pada PISA 2015 menjadi 386, namun hasil ini masih jauh 

di bawah rata-rata skor keseluruhan yang mencapai 490 (OECD, 2016: 4).  

Kemampuan matematika siswa di Indonesia yang masih rendah 

tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya, siswa di 

Indonesia pada umumnya kurang terlatih dalam menyelesaikan soal-soal yang 

memiliki karakteristik seperti soal dalam PISA. Salah satu soal yang diujikan 

dalam PISA 2012 adalah sebagai berikut (OECD, 2012: 34): 

 

 

 

 

 

Pizzas 

A pizzeria serves two round pizzas of the same thickness in different sizes. 

The smaller one has a diameter of 30 cm and costs 30 zeds. The larger 

one has a diameter of 40 cm and costs 40 zeds. Which pizza is better value 

for money? Show your reasoning. 
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(Sumber: OECD, 2012: 34) 

 

 

 

 

 

 

Pada soal tersebut, siswa diharap mampu memahami soal matematika 

yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, dimana siswa dituntut untuk 

menghitung luas pizza, lalu menghubungkannya dengan harga pizza, 

kemudian membuat kesimpulan pizza mana yang harganya lebih murah. 

Untuk menyelesaikan soal tersebut, siswa perlu membuat sebuah formulasi 

dari pemodelan matematis untuk meghitung harga pizza tersebut per satuan 

𝑐𝑚2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terjemahan: Restoran pizza menyajikan dua pizza berbentuk lingkaran 

dengan ketebalan yang sama dalam berbagai ukuran. Pizza yang lebih 

kecil memiliki diameter 30 cm dan harganya 30 zeds. Pizza yang lebih 

besar memiliki diameter 40 cm dan harganya 40 zeds. Pizza mana yang 

lebih hemat untuk dibeli? Jelaskan alasanmu. 
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       (Sumber: OECD, 2012: 35) 

Gambar 1.1. Contoh Jawaban yang Diharapkan Menurut OECD 

Pada Gambar 1.1. OECD (2012: 35), dapat dilihat langkah siswa 

dalam mengerjakan soal tersebut. Pertama-tama, siswa menuliskan rumus 

penting yang berkaitan, lalu menerapkannya untuk menghitung luas pizza. 

Setelah itu ia membuat formulasi model matematikanya, lalu 

menginterpretasikan hasilnya dalam bahasa sehari-hari. Respon seperti itulah 

yang diharapkan dari setiap siswa (OECD, 2012: 35). Namun, pada 

kenyataanya, dari seluruh siswa di dunia yang mengikuti tes, hanya 11% yang 

menjawab sesuai dengan yang diharapkan (OECD, 2012: 34). Salah satu 

penyebabnya yaitu siswa belum mampu melakukan pemodelan matematis 

untuk menggambarkan kondisi permasalahan yang diberikan, di mana 

pemodelan matematis merupakan proses dalam memperoleh pemahaman 

matematika melalui konteks dunia nyata (Turmudi, 2010: 3). Menurut 

Turmudi (2010: 4) desain proses pemodelan matematis adalah sebagai 

berikut: 
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(Sumber: Turmudi, 2010: 4) 

Gambar 1.2. Proses Pemodelan Matematis 

Berdasarkan Gamar 1.2. maka siswa perlu memahami permasalahan 

yang disampaikan sebelum membuat pemodelan matematis. Sementara untuk 

memahami permasalahan tersebut, siswa harus mengerti tentang bahasa 

matematis yang tercakup di dalamnya. Menurut Gower (2007: 8): 

“One can do and speak mathematics without knowing how to classify 

the different sorts of words one is using, but many of the sentences of 

advanced mathematics have a complicated structure that is much easier 

to understand if one knows a few basic terms of mathematical 

grammar”. 

Bahasa merupakan sarana komunikasi antar manusia, tanpa bahasa 

tidak ada komunikasi. Seseorang dapat menyampaikan apa yang ia pikirkan 

kepada orang lain serta menginterpretasikan apa yang disampaikan oleh orang 

lain kepada dirinya dengan menggunakan bahasa. Pada saat suatu konsep 
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disampaikan oleh guru melalui proses pembelajaran, maka terjadi 

transformasi konsep dari guru kepada siswa. Respon yang kemudian diberikan 

oleh siswa merupakan hasil interpretasi dari penjelasan tersebut. Pada 

pembelajaran matematika, interpretasi dan respon siswa sering menjadi 

masalah. Hal ini sebagai salah satu akibat dari karakteristik matematika itu 

sendiri yang sarat dengan istilah dan simbol. Komunikasi dan penyampaian 

informasi hanya akan berjalan dengan baik apabila siswa memiliki 

kemampuan yang baik dalam bahasa matematis. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan pemodelan 

matematis, dibutuhkan kemandirian belajar siswa dalam mata pelajaran 

matematika. Apabila siswa mandiri dalam belajar maka kemampuan bahasa 

dan pemodelan matematis mereka akan meningkat seiring dengan 

peningkatan intensitas belajar yang siswa lakukan. Menurut Yunita dkk. 

(2011: 44) kemandirian belajar merupakan proses dimana individu berinisiatif 

belajar dengan atau tanpa bantuan orang lain, mendiagnosa kebutuhan belajar 

sendiri, merumuskan tujuan belajar sendiri, mengidentifikasi sumber belajar 

yang dapat digunakannya, memilih dan menerapkan strategi belajarnya, dan 

mengevaluasi hasil belajar. Kemandirian belajar menuntut tanggung jawab 

yang besar pada diri peserta ajar sehingga peserta ajar berusaha melakukan 

berbagai kegiatan untuk tercapainya tujuan belajar (Tahar dan Enceng, 2006: 

92). Oleh karena itu, guru harus mencari alternatif pembelajaran yang dapat 

digunakan untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan pemodelan matematis 

serta membuat pencapaian kemandirian belajar siswa menjadi lebih baik.  

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa matematis, pemodelan matematis dan kemandirian belajar 

siswa yaitu dengan penerapan hybrid learning. Menurut Kaczynski dkk. 

(2008: 24) hybrid learning merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan 

pembelajaran tradisional dan pembelajaran yang menggunakan sumber belajar 
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online, serta menghadirkan beragam pilihan komunikasi yang dapat 

digunakan oleh guru dan siswa. Hybrid learning dapat diaplikasikan dalam 

proses pembelajaran, di mana memungkinkan penggunaan sumber belajar 

online, tanpa meninggalkan kegiatan belajar di kelas. Dengan menggunakan 

hybrid learning, proses pembelajaran dapat berlangsung dengan lebih efektif 

dan efisien. Guru tidak perlu menuliskan soal latihan karena soal dapat guru 

upload secara online. Menurut Nazarenko (2014) penerapan online learning 

memaksa siswa untuk menjadi mandiri dalam mencari informasi, pemilihan 

informasi penting, pengolahan, dan akhirnya evaluasi serta perumusan 

pendapat kritis mereka sendiri. Siswa dapat menggunakan keragaman sumber 

belajar yang dapat diakses melaui internet sehingga pengetahuan siswa akan 

lebih kaya. 

Hybrid learning dinilai tepat untuk digunakan karena berdasarkan 

studi pendahuluan yang peneliti lakukan di beberapa sekolah menengah 

pertama di Kota Serang, menunjukkan bahwa 3 dari 5 sekolah yang di 

observasi sudah menyediakan akses internet yang dapat digunakan oleh guru 

maupun siswa di dalam proses pembelajaran. Namun hanya 1 sekolah yang 

sudah menggunakan akses internet tersebut secara optimal di dalam proses 

pembelajaran. Hasil wawancara yang dilakukan kepada salah satu guru 

matematika di salah satu SMP Kota Serang menyatakan bahwa penerapan IT 

sudah dicoba untuk dilakukan oleh seluruh guru mata pelajaran matematika 

namun hanya sebatas mencoba untuk beberapa pertemuan saja, beberapa guru 

juga sudah memiliki akun pembelajaran online seperti edmodo tetapi 

penggunaannya masih dalam tahap belajar, sehingga belum dimanfaatkan 

secara maksimal. Pelaksanaan pembelajaran masih klasikal dengan metode 

ceramah dan diskusi pada mata pelajaran matematika. Hasil wawancara yang 

dilakukan kepada siswa menunjukkan bahwa banyak siswa yang sudah 

terbiasa menggunakan komputer, namun yang mereka akses kebanyakan 
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terbatas pada media sosial seperti facebook, twitter, dan youtube. Sehingga 

dengan menerapkan hybrid learning siswa akan memahami bahwa internet 

dapat digunakan sebagai sumber belajar. 

Penerapan hybrid learning tidak terjadi begitu saja, tetapi dibutuhkan 

pertimbangan karakteristik tujuan pembelajaran, pokok bahasan serta memilih 

dan menentukan aktifitas mana yang relevan untuk pembelajaran 

konvensional dan aktifitas mana yang relevan untuk online learning. Pokok 

bahasan pada bab ini adalah bab peluang. Peneliti memilih bab peluang 

karena materi peluang merupakan salah satu materi yang manfaatnya dapat 

dirasakan secara langsung di dalam kehidupan sehari-hari, sebagai contoh 

“setelah lulus SMP, tentunya ada di antara siswa yang melanjutkan belajar ke 

Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK), baik itu swasta ataupun negeri dengan jurusan yang siswa inginkan. 

Untuk memilih jurusan di SMA maupun SMK, selain mempertimbangkan 

minat dan bakat, siswa juga perlu mempertimbangkan kemungkinan untuk 

dapat diterima di jurusan tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan 

membandingkan data sebelumnya mengenai banyaknya orang yang memilih 

jurusan tersebut dengan daya tampungnya. Misalkan, siswa akan memilih 

jurusan A dan B. Jurusan A pada tahun sebelumnya dipilih oleh 500 orang 

dan daya tampungnya 120. Adapun jurusan B dipilih oleh 504 dengan daya 

tampung 125. Jurusan manakah yang peluang lulusnya lebih besar?” Untuk 

dapat menjawabnya, siswa perlu untuk mempelajari bab peluang (Isrokatun, 

2006:7). Berdasarkan latar belakang di atas maka judul dalam penelitian ini 

adalah “Pembelajaran Matematika dengan Hybrid Learning untuk 

Meningkatkan Kemampuan Bahasa dan Pemodelan Matematis serta 

Kemandirian Belajar Siswa Kelas VIII SMP”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan-pertanyaan 

berikut: 

1. Apakah pencapaian kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional? 

2. Apakah peningkatan kemampuan bahasa matematis siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional? 

3. Apakah pencapaian kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional? 

4. Apakah peningkatan kemampuan pemodelan matematis siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional? 

5. Apakah pencapaian kemandirian belajar siswa yang mendapat 

pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa yang 

mendapatkan pembelajaran konvensional? 

6. Apakah kemampuan bahasa matematis dan kemampuan pemodelan 

matematis siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang dan rendah di kelas 

yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada 

siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang ingin dicapai 

diantaranya: 

1. Untuk mengetahui apakah pencapaian kemampuan bahasa matematis 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari 

pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 
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2. Untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan bahasa matematis 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari 

pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

3. Untuk mengetahui apakah pencapaian kemampuan pemodelan matematis 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari 

pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

4. Untuk mengetahui apakah peningkatan kemampuan pemodelan matematis 

siswa yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari 

pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

5. Untuk mengetahui apakah pencapaian kemandirian belajar siswa yang 

mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih baik dari pada siswa 

yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

6. Untuk mengetahui apakah kemampuan bahasa matematis dan kemampuan 

pemodelan matematis siswa yang memiliki KAM tinggi, sedang dan 

rendah di kelas yang mendapat pembelajaran dengan hybrid learning lebih 

baik dari pada siswa yang mendapatkan pembelajaran konvensional. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber 

referensi mengenai penerapan hybrid learning untuk meningkatkan 

kemampuan bahasa dan pemodelan matematis serta kemandirian belajar 

siswa. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dan sumber referensi pada penelitian selanjutnya, serta diharapkan dapat 

memberikan kontribusi terhadap perkembangan pembelajaran matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk beberapa 

pihak yaitu: 

a. Guru diharapkan dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah 

satu alternatif untuk meningkatkan kemampuan bahasa dan pemodelan 

matematis serta kemandirian belajar matematika siswa. 

b. Siswa diharapkan dapat memiliki kemampuan bahasa dan pemodelan 

matematis serta kemandirian belajar yang lebih baik melalui hybrid 

learning. 

c. Sekolah diharapkan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai 

pertimbangan dan masukan untuk penyempurnaan proses 

pembelajaran dalam upaya meningkatkan kemampuan bahasa dan 

pemodelan matematis serta pencapaian kemandirian belajar siswa. 

 

 


