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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Matematika merupakan mata pelajaran yang disajikan pada hampir 

semua jenjang pendidikan, sejak mulai tingkat sekolah dasar hingga sekolah 

lanjutan tingkat atas, bahkan dipelajari pula di tingkat perguruan tinggi untuk 

bidang-bidang yang relevan (Suhendra, dkk., 2007). Tujuan umum 

pembelajaran matematika adalah untuk mempersiapkan siswa agar dapat 

menggunakan matematika dan pola pikir matematika dalam kehidupan 

sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu pengetahuan yang lainnya 

(Satriyawati dan Kurniawati, 2008). Tujuan tersebut dapat diwujudkan 

melalui proses pembelajaran di kelas (Masguru, 2013).   

Vianata (2012) menyatakan bahwa proses pembelajaran yang 

dilakukan di kelas hendaknya berpusat pada siswa (student center) yang 

artinya menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Siswa harus terlibat aktif 

dan menjadi pusat kegiatan  pembelajaran di kelas. Guru tidak begitu saja 

memberikan pengetahuan kepada siswa, tetapi siswalah yang harus aktif 

membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Guru dapat 

memfasilitasi proses ini dengan mengajar menggunakan cara-cara yang 

membuat sebuah informasi menjadi bermakna dan relevan bagi siswa. Guru 

harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau 

mengaplikasikan ide-ide siswa sendiri (Baharuddin, 2007). 

Siswa dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran matematika 

sangatlah penting, karena dalam matematika banyak pemecahan masalah 

yang menuntut siswa aktif belajar, namun kenyatannya keaktifan belajar 

siswa di kelas kurang, yang ada siswa hanya belajar matematika dengan 

berhitung dan menghafal (Bellanca, 2004). Kegiatan pembelajaran hanya 

sebatas guru datang membawa materi yang telah disiapkan. Siswa 

mendengar dan mencatat dengan teliti, untuk mengadakan variasi guru 

mengajukan beberapa pertanyaan atau menyuruh siswa mengerjakan 

sesuatu. Pekerjaan yang dilakukan sering berupa pekerjaan mekanis dalam 

rangka merekam bahan yang telah dijelaskan oleh guru. Guru kurang 

berhasil merangsang pemikiran dan keaktifan belajar siswa sendiri, siswa 

tidak mendapatkan hasil belajar yang maksimal (A.d Rooijakers, 2003).  

Sudjana (2002) menyatakan bahwa hasil belajar merupakan hasil 

kegiatan dari belajar dalam bentuk pengetahuan sebagai akibat dari 
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perlakuan atau pembelajaran yang dilakukan siswa. Inti dari proses 

pembelajaran adalah kegiatan belajar siswa dalam mencapai suatu tujuan. 

Hasil belajar merupakan salah satu tujuan dari proses pembelajaran. 

Tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran dapat dilihat dari hasil belajar 

yang diperoleh siswa setelah proses pembelajaran selesai. 

Berdasarkan wawancara dengan guru matematika MTs Negeri 

Salatiga kelas VIII pada tanggal 21 Januari 2014 diperoleh data dari nilai 

murni rata-rata nilai mid semester II kelas VIII yaitu sebesar 56,31. Hasil itu 

tentunya belum memenuhi standar keberhasilan yang telah ditetapkan yaitu 

70. Hasil observasi di kelas VIII yang dilakukan pada tanggal 8 Maret 2014 

diketahui masalah-masalah siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran, 

beberapa siswa kurang memperhatikan penjelasan guru, hal ini dibuktikan 

dengan ada siswa yang asyik berbicara dengan teman sebangkunya dan 

beberapa siswa tidak mencatat materi yang dijelaskan oleh guru.  

Siswa aktif di kelas sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil belajar 

yang maksimal, maka dari itu seorang guru matematika diharapkan dapat 

menggunakan strategi pembelajaran aktif yang dapat mengubah aktivitas 

belajar siswa yang pasif menjadi belajar aktif (Arifin, 2012). Strategi 

pembelajaran aktif merupakan suatu pembelajaran yang mengajak siswa 

untuk berperan aktif dalam suatu proses pembelajaran. Salah satu strategi 

yang dapat diterapkan adalah strategi pembelajaran aktif tipe LSQ, strategi 

pembelajaran aktif tipe LSQ  yaitu suatu model pembelajaran dimana sistem 

pembelajaran siswa menyelidiki sendiri materi pelajarannya tanpa 

penjelasan terlebih dahulu dari guru, sehingga akan timbul pertanyaan-

pertanyaan dari siswa mengenai topik yang tidak mereka pahami sendiri, 

kemudian dari pertanyaan itulah guru menerangkan materi pelajaran 

kepada siswa (Zaini, 2007). LSQ adalah suatu model pembelajaran aktif 

dalam bertanya, agar siswa aktif bertanya, maka siswa diminta untuk 

mempelajari materi yang akan dipelajari yaitu dengan membaca terlebih 

dahulu, dengan membaca maka siswa memiliki gambaran tentang materi 

yang akan dipelajari, sehingga apabila dalam membahas materi tersebut 

terjadi kesalahan konsep akan terlihat dan dapat dibahas serta dibenarkan 

secara bersama-sama (Howard, 2008).  

Penelitian yang dilakukan oleh Nilma Purnama (2010) menyimpulkan 

bahwa pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif tipe 

LSQ berpengaruh signifikan terhadap hasil belajar. Hasil penelitian ini juga 

sependapat dengan penelitian  yang dilakukan oleh Veronika (2012) dalam 
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penelitiannya yang menjelaskan penggunaan strategi pembelajaran aktif 

LSQ dapat memberikan keaktifan dan hasil belajar yang lebih baik dalam 

belajar matematika. Sejalan dengan Veronika, penelitian Lavanda Dita dkk 

(2013) pembelajaran aktif LSQ menunjukkan bahwa strategi pembelajaran 

aktif tipe LSQ afektif terhadap keaktifan belajar matematika siswa. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, terlihat bahwa 

keaktifan dan hasil belajar matematika masih rendah. Oleh karena itu untuk 

mengatasi permasalahan tersebut perlu diadakan penelitian tentang 

pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ dapat berpengaruh terhadap 

keaktifan dan hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalahnya adalah: 

1. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

keaktifan belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga? 

2. Apakah ada pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

keaktifan belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga. 

2. Mengetahui pengaruh strategi pembelajaran aktif tipe LSQ terhadap 

hasil belajar matematika siswa kelas VIII MTs Negeri Salatiga. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai bahan referensi untuk 

menambah pengetahuan dalam pengembangan metode pembelajaran 

matematika khususnya strategi pembelajaran aktif tipe LSQ dapat 

memberikan sumbangan bagi pengembangan pendidikan di sekolah. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa  

Pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran aktif 

tipe LSQ diharapkan dapat menumbuhkan keaktifan belajar siswa 

sehingga menciptakan suasana pembelajaran yang berpusat pada  

siswa. 

 

 

 



4 
 

b. Bagi guru  

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas 

pengetahuan guru mengenai strategi pembelajaran aktif dan 

memberikan kesempatan kepada guru untuk dapat menciptakan 

suasana pembelajaran yang dapat mengaktifkan siswa di kelas. 

c. Bagi sekolah  

Hasil temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu 

sekolah untuk mengembangkan proses pembelajaran yang 

menyenangkan sehingga siswa terpacu untuk aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 




