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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah interaksi pribadi antara para siswa dan interaksi 

antara guru dengan siswa. Kegiatan pendidikan adalah suatu proses sosial 

yang tidak dapat terjadi tanpa interaksi antar pribadi. Belajar adalah suatu 

proses pribadi tetapi juga proses sosial yang terjadi karena masing-masing 

orang berhubungan dengan yang lain dan membangun pengertian dan 

pengetahuan bersama. (Anita Lie, 2002 : 5) 

Matematika merupakan ilmu pengetahuan yang sangat berguna dalam 

menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dan dalam upaya 

memahami ilmu pengetahuan lainnya. Tujuan dari pendidikan matematika 

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah adalah menekankan pada 

penataan nalar dan pembentukan kepribadian (sikap) siswa agar dapat 

menggunakan atau menerapkan matematika dalam kehidupannya. 

Keberhasilan prestasi belajar matematika antara siswa yang satu 

dengan siswa yang lain berbeda-beda, dan keberhasilan itu dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor eksternal 

yaitu faktor dari luar siswa, antara lain: lingkungan keluarga, masyarakat, dan 

sarana. Sedangkan faktor internal yaitu faktor dari dalam diri siswa itu sendiri, 

misalnya intelegensi, bakat, minat, kreativitas, dan keadaan fisik. 



Dari hasil pengamatan dan pengalaman penulis menunjukkan bahwa 

prestasi belajar siswa terhadap pelajaran matematika masih rendah. 

Rendahnya prestasi belajar siswa diantaranya disebabkan oleh adanya 

anggapan bahwa belajar matematika sulit dan sangat membosankan. Hal 

tersebut berpengaruh terhadap prestasi beajar matematika siswa dan secara 

tidak langsung akan mempengaruhi keberhasilan pengajaran matematika. 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan mutu pendidikan perlu 

diupayakan berbagai hal yang berkaitan dengan pendidikan. Diantaranya 

dengan peningkatan dan penyempurnaan proses belajar mengajar, misalnya 

dengan pemakaian model pembelajaran yang sesuai. 

Model pembelajaran snow ball merupakan model pembelajaran diskusi 

kelompok. Alasan mengapa pembelajaran diskusi kelompok model snow ball 

digunakan dalam belajar matematika karena snow ball mendorong siswa untuk 

berdiskusi dengan siswa yang lainnya, yaitu pada proses menemukan jawaban 

dari permasalahan. 

Dengan diskusi kelompok model snow ball siswa dipusatkan pada cara 

menghadapi persoalan dengan langkah yang sistematis yaitu dari kelompok 

kecil kemudian dilanjutkan dengan kelompok yang lebih besar sehingga pada 

akhirnya akan memunculkan dua atau tiga jawaban yang telah disepakatioleh 

siswa secara berkelompok. 

Namun, dalam hal ini metode belajar Survey, Question, Read, Recite, 

Review (SQ3R) dijadikan alternatif kegiatan belajar mengajar untuk 

menjadikan siswa lebih kreatif, sebab metode tersebut bersifat praktis dan 



dapat diaplikasikan dalam berbagai pendekatan belajar. Metode belajar SQ3R 

pada prinsipnya merupakan langkah prosedural untuk memahami isi teks 

dalam buku, artikel, dan sebagainya. Langkah-langkah tersebut meliputi; 1) 

Survey, yakni memeriksa atau meneliti keseluruhan teks; 2) Question, yakni 

menyusun pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan teks; 3)Read, yakni 

membaca teks untuk mencari jawaban-jawaban; 4) Recite, yakni menghapal-

ulang setiap jawaban untuk setiap pertanyaan; 5) Review, yakni meninjau 

ulang seluruh pertanyaan dan jawaban. 

Penerapan metode belajar SQ3R dalam pembelajaran matematika 

melibatkan siswa untuk aktif dengan bimbingan guru, agar konsep yang ada 

pada pokok bahasan tersebut dapat benar-benar dipahami, sehingga dapat 

meningkatkan prestasi belajar siswa. 

Kreativitas siswa dalam proses belajar mengajar akan mempengaruhi 

hasil belajar siswa, karena siswa yang melakukan kreativitas belajar akan 

cenderung mengulangi pelajaran yang diberikan guru di kelas. Kreativitas 

siswa dalam hal ini merupakan suatu kemampuan berfikir siswa untuk peka 

dalam menemukan masalah, pemecahan masalah dan membahas suatu 

masalah dalam pembelajaran matematika. 

Kreativitas merupakan kemampuan siswa dalam menciptakan atau 

memodifikasi cara belajar atau mengolah informasi sehingga mudah untuk 

dipahami dan dimengerti. Untuk dapat memiliki kemampuan kreatif 

diperlukan latihan dan ketekunan dalam mengembangkan kognitif dan 

psikomotorik. 



Berdasarkan uraian di atas, penulis ingin meneliti tentang pengaruh 

pembelajaran matematika melalui metode belajar Survey, Question, Read, 

Recite, Review (SQ3R) terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari kreativitas 

siswa. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut: 

1. Metode pembelajaran yang kurang tepat mungkin dapat mempengaruhi 

prestasi belajar matematika siswa. 

2. Tingkat kreativitas siswa yang berbeda akan mempengaruhi tingkat 

prestasi belajar matematika siswa. 

3. Metode belajar Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) pada 

pembelajaran matematika merupakan suatu metode alternatif yang mampu 

membuat siswa aktif dan kreatif dan meningkatkan prestasi. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat terarah dan mendalam serta tidak terlalu 

luas jangkauannya maka dalam penelitian ini dibatasi pada masalah sebagai 

berikut : 

1. Metode mengajar yang digunakan dibatasi pada metode pembelajaran 

Survey, Question, Read, Recite, Review (SQ3R) untuk kelas eksperimen 

dan metode pembelajaran Snow ball untuk kelas kontrol. 



2. Kreativitas belajar yang dimaksud adalah kemampuan berfikir siswa untuk 

peka dalam menemukan masalah, pemecahan masalah dan membahas 

suatu masalah dalam pembelajaran matematika. 

3. Prestasi belajar dibatasi pada prestasi belajar pada sub pokok bahasan yang 

diperoleh dengan metode dokumentasi. 

 

D. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap 

prestasi belajar siswa? 

2. Apakah ada pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap prestasi belajar 

siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas 

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa? 

 
E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian adalah: 

1. Ingin mengetahui pengaruh penggunaan metode pembelajaran terhadap 

prestasi belajar siswa. 

2. Ingin mengetahui pengaruh kreativitas belajar siswa terhadap prestasi 

belajar siswa. 

3. Ingin mengetahui interaksi antara metode pembelajaran dan kreativitas  

belajar siswa terhadap prestasi belajar siswa. 

 



F. Manfaat Penelitian  

1. Memberikan informasi pada guru / calon guru tentang penggunaan metode 

pembelajaran SQ3R dalam meningkatkan prestasi belajar siswa.  

2. Sebagai masukan bagi guru matematika tentang pentingnya melibatkan 

siswa dalam proses belajar mengajar. 

3. Membantu guru matematika dalam memilih salah satu metode mengajar 

ditinjau dari kreativitas belajar siswa. 

4. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi penelitian sejenis. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini meliputi: halaman judul, abstraksi, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar 

isi, daftar tabel dan daftar lampiran. 

2. Bagian Inti 

BAB I : PENDAHULUAN 

Meliputi: latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika skripsi. 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Meliputi: kajian pustaka, kajian teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. 

 

 



BAB III: METODE PENELITIAN 

Meliputi: jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi, sampel 

dan sampling, variabel penelitian, metode pengumpulan data, instrumen 

penelitian, dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan tentang deskripsi data, pengujian persyaratan 

analisis, analisis data dan penyajian hipotesis, pembahasan analisis data. 

BAB V: KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan, implikasi 

dan saran. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Terdiri dari daftar pustaka dan daftar lampiran. 

 


