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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Keaktifan belajar penting dalam kegiatan pembelajaran. Untuk 

mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif  peran sekolah, guru, dan 

siswa memegang peranan penting dalam proses belajar mengajar. Proses 

belajar mengajar senantiasa terjadi proses kegiatan interaksi antara dua 

unsur manusia yaitu siswa sebagai siswa yang belajar dan guru sebagai 

pihak yang mengajar, dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Peran 

kolaboratif antara siswa dengan guru sangat dibutuhakan demi terciptanya 

pembelajaran yang interaktif dan inovatif.  

Guru di tuntut untuk menciptakan situasi yang aktif dalam 

pembelajaran sehingga berdampak pada pencapaian hasil belajar yang 

optimal. Guru sebagai pengajar sebaiknya tidak mendominasi kegiatan 

pembelajaran tetapi membantu menciptakan kondisi yang aktif dan 

memberikan bimbingan kepada siswa agar dapat mengembangkan potensi 

dan kreatifitas melalui kegiatan belajar. 

Guru menyadari matematika dianggap sebagai salah satu pelajaran 

yang sulit dan sangat menakutkan, sehingga berakibat hasil belajar 

matematika siswa masih rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan siswa dalam belajar adalah keaktifan siswa. Dalam proses 

pembelajaran, siswa dituntut untuk aktif melalui aktivitas – aktivitas yang 
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membangun kerja kelompok dan dalam waktu yang singkat dapat 

membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran terutama matematika. 

Pada saat siswa belajar secara aktif, mereka mempunyai rasa ingin tahu 

terhadap sesuatu, misalnya dengan cara aktif bertanya. Keterlibatan siswa 

secara aktif dalam pembelajaran matematika sangat diperlukan, sehingga 

apa yang dipelajari akan lebih bermakna, dan tertanam dalam pikiran 

siswa. 

Rendahnya keaktifan belajar matematika juga dialami siswa SMP 

Negeri 3 Colomadu kelas VIIIG. Rendahnya keaktifan belajar matematika 

meliputi antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran, dalam 

mengerjakan soal, mengemukakan pendapat atau ide, dan 

mempresentasikan hasil pekerjaan. Rendahnya hasil belajar karena 

kemampuan siswa dalam mengerjakan latihan mandiri dalam 

pembelajaran matematika nilainya kurang dari KKM. Faktor yang 

menyebabkan rendahnya keaktifan belajar matematika di SMP Negeri 3 

Colomadu kelas VIIIG adalah guru matematika yang kurang menarik 

dalam memberikan materi sehingga  membuat siswa menjadi bosan 

dengan pelajaran matematika, kurang memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk berpartisipasi aktif, menganggap matematika adalah suatu 

yang sudah jadi, penyampaian materi cenderung monoton dan kurang 

bervariasi, dan dominasi guru dalam proses pembelajaran masih tinggi 

pengaruh siswa lain yang malas belajar. Akibatnya keaktifan belajar 

matematika kurang optimal serta perilaku belajar yang lain seperti suasana 
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kelas yang menyenangkan dalam pembelajaran matematika hampir tidak 

tampak.  

Berbagai usaha telah dilakukan guru matematika di SMP Negeri 3 

Colomadu kelas VIIIG dalam mengatasi permasalahan tersebut, seperti 

melakukan diskusi dan tanya jawab dalam kelas. Namun, usaha tersebut 

belum mampu merangsang siswa untuk aktif dalam pembelajaran, karena 

siswa yang menjawab pertanyaan guru, cenderung beberapa siswa saja. 

Sedangkan siswa yang lain hanya mendengarkan dan mencatat informasi 

yang disampaikan oleh temannya. Usaha lain yang dilakukan guru adalah 

dengan mengadakan diskusi dalam kelompok kecil. Akan tetapi, siswa 

lebih banyak bekerja sendiri – sendiri dalam menyelesaikan soal – soal 

yang diberikan oleh guru, kurang adanya diskusi antarsiswa. 

Untuk mencapai keberhasilan dalam pembelajaran matematika, 

maka para guru harus terus berusaha menyusun dan menetapkan strategi 

pembelajaran yang paling efektif dan efisien untuk membantu peserta 

didik dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan (Hamzah Uno, 2007: 

28). Penyajian bermacam-macam metode mengajar dan aplikasinya dalam 

pengajaran matematika ialah agar siswa dan guru memiliki pengetahuan 

yang luas tentang metode-metode dan memiliki keterampilan untuk 

menerapkannya. 

Berdasarkan strategi pembelajaran yang ada, strategi pembelajaran 

yang menarik dan menyenangkan yaitu melalui strategi pembelajaran 

Pictorial Riddle. Strategi pembelajaran Pictorial Riddle adalah suatu 
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metode atau teknik yang untuk megembangkan motivasi dan minat siswa 

dalam diskusi kelompok kecil maupun besar. Suatu Riddle biasanya 

berupa gambar dipapan tulis, papan poster atau diproyeksikan dari suatu 

transparansi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan Riddle tersebut. 

Melalui strategi pembelajaran Pictorial Riddle diharapkan ada 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa yang signifikan. Guru 

sebagai mitra peneliti sangat mendukung dalam upaya pencapaian kondisi 

tersebut. Melalui strategi pembelajaran Pictorial Riddle dianggap dapat 

meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa karena dengan pendekatan 

ini  siswa dapat menyerap informasi lebih cepat dan mudah selama strategi 

pembelajaran Pictorial Riddle ini sesuai dengan tujuan pembelajaran 

matematika yang sebenarnya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut. 

1. Adakah peningkatan keaktifan belajar matematika setelah menerapkan 

strategi pembelajaran Pictorial Riddle pada siswa kelas VIIIG 

semester genap SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2011/2012? 

2. Adakah peningkatan hasil belajar siswa pada pokok bahasan kubus dan 

balok setelah menerapkan strategi pembelajaran Pictorial Riddle pada 
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siswa kelas VIIIG semester genap SMP Negeri 3 Colomadu tahun 

ajaran 2011/2012? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Pada setiap penelitian terdapat tujuan yang merupakan salah satu 

alat kontrol yang dapat dijadikan sebagai petunjuk sehingga penelitian ini 

dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara umum 

penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika. Secara khusus, tujuan dari 

penelitian sebagai berikut.  

1. Mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan keaktifan belajar siswa 

yang meliputi : aktif mengikuti pembelajaran, mengerjakan soal, 

mengemukakan ide/pendapat, dan mempresentasikan hasil pekerjaan.  

2. Mengkaji dan mendiskripsikan peningkatan hasil belajar siswa pada 

pokok bahasan kubus dan balok selama proses pembelajaran dengan 

strategi pembelajaran Pictorial Riddle. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum keilmuan ini diharapkan dapat memberikan 

sumbangan terhadap pembelajaran matematika, utamanya pada 

peningkatan keaktifan dan hasil belajar siswa. Secara khusus, 
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penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada 

pembelajaran matematika yang berupa pergeseran dari pembelajaran 

yang hanya mementingkan hasil ke pembelajaran yang mementingkan 

proses. 

2. Manfaat Praktis 

 Bagi guru, penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam 

upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika untuk 

meningkatkan keaktifan siswa dikelas. Bagi siswa, penelitian ini dapat 

memberikan pengalaman langsung mengenai belajar matematika 

seacara aktif dan menyenangkan melalui kegiatan yang sesuai dengan 

perkembangan berpikirnya. Untuk sekolah, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan informasi dan masukan untuk meningkatkan 

kualitas pembelajaran, kualitas guru, dan pada akhirnya kualitas 

sekolah. 

 

E. Definisi Istilah 

1. Keaktifan Belajar Matematika 

Belajar aktif merupakan sebuah kesatuan sumber kumpulan 

strategi pembelajaran yang komprehensif. Belajar aktif meliputi 

berbagai cara untuk membuat peserta didik aktif sejak awal melalui 

aktivitas-aktivitas yang membangun kerja kelompok dan dalam waktu 

yang singkat membuat mereka berpikir tentang materi pelajaran. Pada 

pembelajaran ini, keaktifan belajar meliputi antusias siswa dalam 
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mengikuti pembelajaran, antusias dalam mengerjakan soal, antusias 

dalam mengemukakan pendapat, dan antusias dalam mempresentasikan 

hasil pekerjaan.  

2. Hasil Belajar  

Hasil belajar adalah suatu perubahan tingkahlaku dan sikap 

yang dicapai oleh siswa setelah melalui proses belajar yang 

menunjukkan kemampuan dalam menguasai materi pelajaran. 

3. Strategi Pembelajaran Aktif Pictorial Riddle 

Strategi pembelajaran Pictorial Riddle adalah suatu metode atau 

teknik yang untuk megembangkan motivasi dan minat siswa dalam 

diskusi kelompok kecil maupun besar. Suatu Riddle biasanya berupa 

gambar dipapan tulis, papan poster atau diproyeksikan dari suatu 

transparansi, kemudian guru mengajukan pertanyaan yang berkaitan 

dengan Riddle tersebut.  

Langkah-langkah strategi pembelajaran aktif Pictorial Riddle sebagai 

berikut.  

1) Siswa di undang dalam suatu permasalahan berupa peristiwa yang 

menimbulkan teka-teki dalam bentuk gambar. 

2) Melakukan pengamatan berdasarkan pada Riddle (teka-teki) gambar. 

3) Mengidentifikasi masalah secara berkelompok. 

4) Siswa melakukan diskusi. 

5) Siswa melakukan tanya jawab 

6) Akhiri dengan evaluasi dan kesimpulan. 


