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A. Latar Belakang 

Pembangunan bidang pendidikan dewasa ini sudah berkembang, 

namun masih diperlukan usaha untuk menemukan cara-cara yang tepat agar 

prestasi belajar siswa meningkat terutama pada prestasi belajar matematika. 

Apabila kita membicarakan pendidikan yang menjadi sendi pembangunan 

masyarakat, maka dengan sendirinya kita berhadapan dengan guru atau 

pendidik. Di tangan guru sebagian besar terletak baik atau buruknya hasil 

pendidikan. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan penting dalam pendidikan dan kehidupan masyarakat. Hal ini dapat 

dilihat dari jam pelajaran matematika lebih banyak bila dibanding dengan 

pelajaran yang lain. Maka dari itu setiap siswa perlu memiliki penguasaan 

matematika pada tingkat tertentu. Salah satunya adalah penguasaan kecakapan 

matematika untuk dapat memahami dunia dan berhasil dalam karirnya. 

Namun banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam belajar 

matematika, sehingga prestasi belajar siswa rendah. 

Matematika diajarkan pada dasarnya untuk membantu melatih pola 

pikir siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, logis, cermat dan 

tepat. Disamping itu juga agar kepribadian siswa terbentuk serta terampil 

menggunakan metematika dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan 
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pembelajaran matematika di sekolah yaitu memberikan tekanan pada penetaan 

nalar, pembentukan sikap siswa, serta ketrampilan dalam menerapkan 

matematika. 

Dalam kegiatan belajar-mengajar terjadi hubungan timbal balik 

(interaksi) antara guru dengan siswa. Dalam interaksi tersebut guru 

memerankan fungsi sebagai pengajar atau motivator dan fasilitator belajar, 

sedangkan siswa berperan sebagai pengajar atau individu dalam balajar. 

Perpaduan kedua peran tersebut mengacu kepada tujuan yang sama yaitu 

memanusiakan siswa yang secara operasional tersirat dalam pendidikan atau 

pengajaran. 

Pada umumnya guru menyadari bahwa matematika yang dipandang 

sebagai mata pelajaran yang kurang diminati, ditakuti dan dihindari oleh 

sebagian besar siswa. Ketakutan-ketakutan yang muncul dari diri siswa dapat 

menyebabkan kegiatan belajar-mengajar menjadi tidak efektif. Didalam 

pendidikan efektivitas belajar dapat ditinjau dari dua segi yaitu cara mengajar 

guru dan cara belajar siswa. Salah satu model pengajaran CBSA adalah 

dengan metode diskusi kelompok. Dengan metode ini proses interaksi dua 

atau lebih individu dapat terlibat, saling tukar pengalaman, informasi, 

memecahkan masalah dapat terjadi, semuanya aktif tidak ada yang pasif 

sebagai pendengar saja. 

Pada pembelajaran matematika melalui Lembar Kerja Siswa (LKS) 

diharapkan siswa benar-benar aktif dan mandiri dalam belajar, sebab dengan 

teknik belajar inilah ingatan siswa mengenai apa yang dipelajarinya itu akan 



lebih lama dan pengetahuan lebih luas dibandingkan dengan belajar secara 

pasif. Disamping itu hal ini juga dapat menumbuhkan kreatifitas pada diri 

siswa. Penggunaan LKS digunakan sebagai alternatif untuk menutupi 

kelemahan dari pemakaian metode mengajar yang digunakan dalam proses 

belajar matematika dan juga agar dalam penyampaian materi didepan kelas 

lebih efektif. 

Dalam metode kelompok siswa dihadapkan pada masalah-masalah 

yang ada pada LKS. Secara kelompok siswa mendiskusikan masalah-masalah 

tersebut, setelah selesai masing-masing kelompok diminta untuk melaporkan 

hasil dari diskusi yang dilakukan untuk selanjutnya dibicarakan pada diskusi 

kelas. Dalam hal ini guru membimbing dan mengarahkan agar diskusi tidak 

menyimpang dari pokok bahasan. Metode diskusi ini cocok sekali untuk 

penyajian pelajaran matematika, karena matamatika pada umumnya adalah 

pelajaran eksakta, tidak cukup dihafal saja tetapi harus dimengerti, dipahami 

bahkan dihayati. Dengan metode diskusi siswa terlibat langsung dalam 

mendapatkan konsep-konsep matematika serta pemecahan berbagai masalah 

sehingga pengajaran yang didapat lebih dipahami dan dimengerti oleh siswa.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti 

tentang ” Efektivitas pembelajaran matematika menggunakan  metode diskusi 

dengan teknik LKS pada Siswa Kelas VII SMP Negeri 4 Cepu”. 

 



B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, timbul beberapa masalah 

yang dapat diidentifikasikan sebagai berikut : 

1. Ada kemungkinan keberhasilan proses pembelajaran dipengaruhi oleh 

metode pendekatan pembelajaran yang digunakan. 

2. Adanya kemungkinan siswa kurang aktif terlibat secara aktif dalam proses 

pembelajaran. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji lebih 

mendalam maka diperlukan pembatasan masalah. Dalam penelitian ini 

dibatasi hal-hal sebagai berikut : 

1. Metode mengajar yang digunakan adalah pengajaran matematika melalui 

metode diskusi dengan teknik LKS dan metode diskusi saja. 

2. Efektivitas yang dimaksud adalah keberhasilan terhadap prestasi belajar 

matematika. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut dapat 

dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut: ”Apakah penggunaan metode 

diskusi dengan teknik LKS dalam pembelajaran matematika lebih efektif 

untuk prestasi belajar matematika dibandingkan dengan pembelajaran yang 

hanya menggunakan metode diskusi saja?”. 



E. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penggunaan 

metode diskusi dengan teknik LKS dibandingkan pembelajaran yang hanya 

menggunakan metode diskusi saja. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini 

diharapkan mempunyai manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran 

matematika. Disamping itu juga kepada penelitian peningkatan mutu proses 

dan hasil pembelajaran matematika SMP. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan prestasi belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika melalui metode diskusi dengan teknik 

LKS. 

b. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan metode diskusi. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut : 

a. Bagi penulis 

Dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 

dalam memahami peningkatan prestasi belajar siswa melalui metode 

diskusi dengan teknik LKS. 



b. Bagi Guru 

Dapat digunakan sebagai informasi tentang pentingnya 

peningkatan prestasi belajar siswa melalui metode diskusi dengan 

teknik LKS dalam rangka peningkatan mutu pendidikan dan prestasi 

belajar siswa. 

c. Bagi Siswa 

Bagi siswa terutama sebagai subyek penelitian, diharapkan 

dapat memperoleh pengalaman langsung mengenai adanya kebebasan 

dalam belajar matamatika secara aktif, kreatif dan menyenangkan 

melalui kegiatan penyelidikan sesuai perkembangan berfikirnya. 

d. Bagi Peneliti Lainnya 

Dapat digunakan sebagai bahan acuan dan pertimbangan 

perkembangan penelitian yang sejenis. 

 


