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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkambangan teknologi yang sangat pesat sangat berpengaruh dalam 

dunia pendidikan. Dengan berkambangnya teknologi ini mengakibatkan 

perkembangan ilmu pengetahuan ynag memiliki dampak positif maupun 

negatif. Perkembangan teknologi ini dimulai dari negara maju, sehingga 

Indonesia sebagai negara berkembang perlu mensejajarkan diri dengan negara 

– negara yang sudah maju tersebut. 

Perbaikan pengajaran dan pembalajaran merupakan dasar pijakan, 

kebijaksanaan nasional untuk menjamin masa depan siswa yang lebih pasti. 

Belajar disekolah menjadi pola umum kehidupan warga masyarakat di 

Indonesia. Dewasa ini keinginan hidup lebih baik telah dimiliki oleh 

masyarakat. Belajar telah dijadikan alat hidup, wajib belajar selama sembilan 

tahun merupakan  kebutuhan hidup. Oleh karena itu, warga masyarakat 

mendambakan anak – anaknya memperoleh tempat belajar disekolah yang 

baik. 

Matematiaka merupakan salah satu bidang studi  yang mempunyai 

peranan penting dalam dunia pendidikan. Ini dapat dilihat dari banyaknya jam 

mata pelajaran lain. Pelajaran matematiaka dalam pelaksanaan pendidikan 

diberiakan kepada semua jenjang pendidikan dimulai dari sekolah dasar 

sampai perguruan tinggi. Hal ini dilakukan karena mata pelajaran matematika 

bukan hanya matematika itu sendiri, tetapi matematika merupakan suatu 
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pengetahuan yang mempunyai karakteristik berpikir logis, kritis, sistematis, 

tekun, kreatif, tahan uji dan banyak lagi nilai – nilai luhur matematika 

bermanfaat untuk berbagai jenis dan program sekolah. Untuk menanamkan 

sifat – sifat luhur matematika ini memerlukan waktu yang sangat lama. 

Ketakutan terhadap matematika yang mucul dari dalam diri siswa tidak 

hanya disebabkan oleh siswa itu sendiri, tetapi juga dudukung oleh ketidak 

mampuan guru menciptakan situasi yang membawa siswa tertarik pada 

matematika. Hal ini sesuai yang disampaikan olah Herman Hudoyo (Rosyada 

2002 : 3) bahwa didalam kelas guru tidak mampu mencitakan situasi yang 

memungkinkan terjadinya komunikasi timbal balik dalam pelajaran 

matematika bahkan sering terjadi secara tidak sadar guru menciptakan situasi 

yang menghambat terjadinya komuniksi itu. 

Keberanian mengungakapkan ide merupakan keadaan berani untuk 

menunjukan, menyatakan, memaparkan, rancangan yang tersusun didalam 

pikiran. Dalam hal ini, kebaranian mengunkapkan ide dalam pembelajaran 

matematika berhubungan dengan keterlibatan siswa dalam pembelajarannya. 

Studi pendahuluan menunjukan meskipun matematika diajarkan 

dengan persentase jam pelajaran lebih banyak tetapi prestasi siswa dalam 

bidang matematika relatif rendah bila dibandingkan dengan pelajaran bidang 

pelajaran yang lain. Penyebab dari rendahnya prestasi adalah guru dan siswa. 

Siswa merupakan subyek yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar. 

Prestasi belajar merupakan tolok ukur yang utama untuk mengetahui 

keberhasilan belajar seseorang. Seorang yang prestasinya tinggi dapat 
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dikatakan bahwa ia telah berhasil dalam belajar. Prestasi belajar adalah tingkat 

pengetahuan sejauh mana anak terhadap materi yang diterima 

Prestasi matematika rendah karena sebagian besar siswa kurang 

antusias menerimanya. Siswa lebih bersifat pasif, enggan, dan malu untuk 

mengemukakan pendapatnya.  Jarang siswa merasa kurang mampu dalam 

mempelajari matematika dianggap sulit, menakutkan dan bahkan sebagian 

mereka membencinya sehingga matematika dianggap sebagai momok oleh 

mereka. Hal ini menyebabkan siswa takut atau fobia terhadap matematiaka 

Berkaitan dengan masalah – masalah setelah peneliti melakuakan 

observasi pembelajaran yang terjadi di SMP negri 1 Baki Sukoharjo. 

Gambaran anak – anak  dalam mengikuti pelajaran matematika memiliki 

kecenderungan diantaranya: 

1. Diruang kelas siswa tenang mendengarkan uraian guru  

2. Dalam kegiatan belajar mengajar siswa sibuk sendiri menyalin apa yang 

ditulis dan diucapkan oleh guru 

3. Keberanian siswa untuk bertanya kepada guru sangat rendah 

4. Apabila ditanya guru tidak ada yang menjawab, jika tidak ditunjuk 

Untuk mengatasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan, maka 

membuat para guru terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai 

metode. Salah satu metode yang akan diterapkan yaitu pembelajaran 

matematika dengan strategi PQ4R yang menggunakan metode pemecahan 

masalah. 

Strategi PQ4R merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi 

srategi ini membantu siswa mengingat apa yang mereka baca,langkah-langkah 
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yang harus dilakukan dalam strategi PQ4R adalah preview, question, read, 

reflect, recite, review 

Siswa belajar matematika tidak hanya mendengarkan dan guru 

menerangkan didepan kelas namun diperlukan keaktifan dan keberanian siswa 

didalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, proses pembelajaran 

disekolah dengan menerapkan strategi belajar PQ4R diharapkan dapat 

meningkatkan keberanian siswa dalam mengungkapkan ide 

 

B. Rumusan Masalah  

Penelitian ini difokuskan pada meningkatkan keberanian siswa dalam 

menggungkapkan ide dan prestasi belajar matematika pada bangun datar 

lingkaran melalui penerapan strategi balajar PQ4R bagi siswa kelas VIII di 

SMP Negri 1 Baki Sukoharjo. Fokus permasalahan penelitian dirinci menjadi 

2 pernyataan 

1. Adakah peningkatan keberanian siswa mengemukakan ide dalam proses 

pembelajaran metematika setelah penerapan strategi PQ4R ? 

2. Adakah peningkatan prestasi belajar matematika dalam proses 

pembelajaran matematika setelah penerapan strategi PQ4R ? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini secara umum diajukan untuk membuat atau 

mengembangkan model pembelajaran dengan penerapan strategi pembelajaran 

PQ4R dalam peningkatan keberanian mengemukakan ide dan prestasi belajar  

matematika. 
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Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk peningkatan perilaku 

belajar dan prestasi belajar matematika seperti disebutkan di bawah. 

1. Mendiskripsikan peningkatkan keberaniain siswa mengemukakan ide 

pembelajaran matematika melalui  penerapan strategi PQ4R . 

2. Mendiskripsikan peningkatkan prestasi belajar matematika  melalui 

penerapan strategi PQ4R. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dapat 

memberikan manfaat konseptual utamanya kepada pembelajaran matematika. 

Disamping itu juga kepada penelitian peningkatan keberanian mengungkapkan 

ide  dan prestasi  belajar matematika siswa SLTP.  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian dapat memberikan sumbangan terhadap pembalajaran 

matematika terutama keberanian siswa mengungkapkan ide dan prestasi 

belajar siswa dengan menggunakan strategi pembelajar PQ4R. 

3. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi guru, dapat digunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi 

guru kelas VIII SLTP pada bangun datar lingkaran suatu alternatif 

pembelajaran matematika untuk meningkatkan keberanian siswa 

mengungkapkan ide dan prestasi belajar matematika yang menerapkan 

strategi belajar PQ4R. 
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b. Bagi siswa, terutama sebagai subjek penelitian, diharapkan dapat  

meningkatkan keberanian mengungkapkan ide dan prestasi belajar 

matematika melalui penerapan strategi belajar PQ4R. 

 

F. Definisi Istilah  

1. Strategi belajar PQ4R 

 Strategi belajar PQ4R adalah proses pembelajaran pengembangan 

awal dibangun melalui aktivitas membaca peserta didik akan memiliki 

stock of knowledge 

Sesuai dengan singkatan dari PQ4R sendiri yaitu preview, 

question, read, reflect, recite, review maka karakteristiknya ada enam 

bagian yaitu: 

a. Preview : peserta didik mengemukakan ide – ide yang di   

kembangkan dalam bahan bacaan. 

b. Question : peserta didik merumuskan pertanyaan untuk dirinya 

sendiri.  

c. Read : membaca secara detail dari bahan bacaan yang 

dipelajarinya. 

d. Reflect : berdialog dengan apa yang dibaca. 

e. Recite : merenung informasi yang telah dipelajari 

f. Review : membuat rnagkuman atau merumuskan inti sari dari 

bahan yang telah dibaca. 
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2. Keberanian mengungkapkan ide 

 Kebaranian mengungkapkan ide adalah keadaan berani untuk 

menunjukan, memaparkan, rancangan yang tersusun dalam pikiran. Hal – 

hal yang mempengruhi keberanian mengungkapkan ide antara lain : 1) 

motivasi  2) sikap guru 

3. Prestasi belajar 

 Pengertian prestasi belajar adalah hasil usaha yang telah dicapai 

seseorang (siswa) dalam pengusahaan ilmu pengetahuan, skill dan sikap 

berdasarkan pengalaman dan latihan yang dinyatakan dalam bentuk angka 

maupun huruf. 

 

 

 

 

 

 

      

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 




