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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keaktifan dalam pembelajaran matematika merupakan hal yang sangat 

mendasar di dalam suatu interaksi belajar. Keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran akan menyebabkan interaksi yang tinggi antara guru dengan siswa 

ataupun dengan siswa itu sendiri. Hal ini akan mengakibatkan suasana kelas 

menjadi kondusif. Aktivitas yang timbul dari siswa akan mengakibatkan pula 

terbentuknya pengetahuan dan keterampilan yang akan mengarah pada 

peningkatan dalam proses pembelajaran matematika. 

Dalam pembelajaran matematika, keaktifan siswa memilki peranan 

penting yaitu sebagai kemampuan awal bagi siswa dalam merumuskan konsep 

dan modal keberhasilan bagi siswa dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika. Pentingnya keaktifan siswa dalam pembelajaran matematika juga 

tertera pada pernyataan Wahyu Ratriningsih, dkk (2014) bahwa keberhasilan 

dalam suatu proses belajar mengajar  dapat dilihat dari hasil belajar siswa yang 

berupa nilai atau dapat ditentukan dengan melihat keaktifan siswa selama 

mengikuti proses belajar mengajar. 

Selanjutnya I Made Hendra Sukmayasa, dkk (2013) mengemukakan 

bahwa keaktifan belajar merupakan hal yang penting dalam pembelajaran untuk 

mempermudah siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan 

guru sehingga pada akhirnya prestasi belajar siswa pun dapat ditingkatkan. Hal 

ini menunjukkan bahwa keaktifan siswa memiliki peranan yang sangat penting 

dalam pendidikan. 

Selama proses belajar mengajar berlangsung keaktifan siswa merupakan 

salah satu indikator adanya motivasi siswa untuk belajar. Menurut Fitriana 
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Rahmawati, dkk (2014) ciri-ciri siswa yang dapat dikatakan memiliki keaktifan 

yaitu: senang apabila diberi tugas dan mau untuk mengerjakannya, sering 

bertanya kepada guru atau siswa yang lain, mampu menjawab pertanyaan dan 

sebagainya. Kata aktivitas tidak merujuk pada tindakan langsung yang praktis 

dari manusia, seperti membaca atau pemecahan masalah (Nunez: 2011). 

Berdasarkan pendapat di atas, keaktifan siswa merupakan suatu kegiatan 

yang memberikan tantangan bagi siswa dalam proses belajar mengajar serta 

memuat tiga indikator, yaitu: 1) keberanian siswa untuk mengajukan pertanyaan, 

2) siswa mengerjakan soal latihan di depan kelas, 3) keberanian siswa menjawab 

pertanyaan. 

Hasil observasi awal pada tanggal 11 Maret 2015 di kelas VIIB semester 

genap MTs Negeri Surakarta II  tahun ajaran 2014/2015 diperoleh keaktifan 

siswa dalam proses pembelajaran matematika yang bervariasi. Keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran matematika kelas VIIB MTs Negeri Surakarta II 

dengan jumlah 39 siswa sebelum dilakukan tindakan keberanian siswa untuk 

mengajukan pertanyaan sebanyak 5 anak (12,82%), siswa mengerjakan soal 

latihan di depan kelas sebanyak 4 anak (10,25%), siswa menjawab pertanyaan 

sebanyak 5 anak (12,82%). Akar penyebab bervariasinya tingkat keaktifan 

pembelajaran matematika bisa bersumber dari guru, siswa, alat/media 

pembelajaran atau lingkungan. 

Berdasarkan pengamatan, siswa yang aktif pada saat pembelajaran 

berlangsung relative lebih cepat dalam memahami materi dan mampu 

menyelesaikan masalah yang diberikan lebih baik dibanding siswa yang kurang 

aktif. Siswa yang mendapatkan nilai baik pada ulangan adalah siswa yang aktif 

dalam kelas. Namun, upaya untuk membuat seluruh siswa aktif belum ada sebab 

selama ini guru kelas masih menggunakan model ekspositori dalam 

pembelajaran. 

Hasil observasi diperkuat dengan keterangan dari guru yang menyatakan 

bahwa selama pembelajaran, keaktifan siswa dalam bertanya sangat kurang 
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apalagi keaktifan-keaktifan lain yang seharusnya mampu menunjang 

keberhasilan proses belajar. Aktivitas siswa selama ini hanya sebatas aplikasi 

dari strategi yang digunakan guru yaitu strategi latihan dan tugas. Guru 

pengampu juga mengutarakan bahwa sudah banyak berbagai macam model dan 

strategi pembelajaran tetapi guru belum dapat memahami dan menerapkannya 

dengan baik di kelas. 

Tidak hanya mata pelajaran tertentu yang membuat sikap siswa menjadi 

pasif dan tidak memperhatikan penjelasan guru, tetapi hamper seluruhnya 

termasuk pembelajaran matematika. Matematika dipandang sebagai mata 

pelajaran yang menakutkan dan hanya orang-orang tertentu saja yang dapat 

mempelajarinya dengan paham. Cara yang lebih kuat mengetahui dan 

mengerjakan matematika dibangun dari perspektif siswa. Pendekatan ini 

memberikan siswa rasa kepemilikan (David, dkk: 2011). 

Berdasarkan akar penyebab yang paling dominan tersebut dapat diajukan 

alternatif tindakan melalui strategi pembelajaran strategi scramble. Scramble 

merupakan strategi pembelajaran yang menekankan pada keaktifan siswa. 

Strategi Scramble adalah strategi pembelajaran dengan membagi lembar kerja 

yang harus diisi oleh siswa (Sugiharti: 2011). Selain itu, strategi pembelajaran 

Scramble ini merupakan strategi pembelajaran yang bersifat aktif, yang dapat 

mempermudah siswa dalam menjawab pertanyaan dengan membagikan lembaran 

kerja yang akan dijawab oleh siswa (Ade Kusuma Dewi, dkk: 2013) 

Keunggulan dari pembelajaran scramble yaitu memudahkan siswa 

mencari jawaban, mendorong siswa untuk belajar mengerjakan soal tersebut, 

melatih siswa untuk berpikir aktif, membuat pelajaran lebih menarik dan 

membuat siswa tertantang untuk mengerjakan soal-soal yang ada pada permainan 

tersebut. Berdasarkan keunggulan strategi pembelajaran Scramble diduga dapat 

meningkatkan keaktifan bagi siswa kelas VIIB semester genap MTs Surakarta II 

tahun ajaran 2014/2015. 

 



4 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana proses optimalisasi pembelajaran matematika dengan strategi 

scramble pada siswa kelas VIIB semester genap MTs Negeri Surakarta II 

tahun 2014/2015 ? 

b. Bagaimana proses peningkatan keaktifan siswa setelah dilakukan 

optimalisasi pembelajaran dengan scramble pada siswa kelas VIIB semester 

genap MTs Negeri Surakarta II ? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini ditujukan untuk meningkatkan keaktifan 

siswa dalam pembelajaran matematika. Secara khusus, tujuan dari penelitian ini 

adalah mendeskripsikan proses optimalisasi pembelajaran matematika dengan 

strategi scramble dan mendeskripsikan proses peningkatan keaktifan siswa 

setelah dilakukan optimalisasi pembelajaran dengan strategi scramble pada siswa 

kelas VIIB semester genap MTs Negeri Surakarta II. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Secara umum, hasil penelitian ini dapat melengkapi referensi strategi 

pembelajaran untuk meningkatkan keaktifan. Secara khusus, hasil penelitian 

ini dapat melengkapi referensi tentang strategi pembelajaran matematika. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki 

kulaitas proses belajar matematika. 

2) Bagi guru, hasil penelitian ini dapat digunakan guru untuk memperbaiki 

kualitas layanan bimbingan individu dalam pembelajaran matematika. 

3) Bagi sekolah, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki 

kualitas layanan pembinaan berkelanjutan dalam peningkatan 

profesionalisme guru. 


