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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan 

potensi-potensi dirinya sehingga dapat menjalani hidup dengan baik dan 

mampu menghadapi berbagai perubahan yang terjadi. Pendidikan merupakan 

hal yang sangat penting karena hasil pendidikan mencerminkan kualitas dari 

individu, masyarakat bahkan suatu negara. Sadar akan pentingnya 

pendidikan, banyak orang telah melakukan usaha untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan diantaranya peningkatan sarana dan prasarana, perubahan 

proses pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, dan usaha lain yang 

tercakup dalam komponen pendidikan. 

Pendidikan dapat meninggikan derajat maupun tingkat sosial dari 

seseorang. Menurut Islam, orang yang memiliki ilmu pengetahuan dan 

pendidikan, maka akan meningkat derajat kehidupannya, sesuai dengan 

firman Allah SWT dalam surat Al-Mujadalah ayat 11:1 

  

Artinya: “Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat (Q.s. Al-

Mujadalah: 11)”. 

Ayat tersebut menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman dan 

berilmu pengetahuan akan diangkat derajatnya oleh Allah Swt, dikarenakan 

                                                           
1 Depatemen Agama RI, Syaamil Al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Bogor: PT. 

Sygma, 2007), hal. 543. 
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kepatuhan kepada-Nya. Sehingga sangatlah penting bagi kita memiliki ilmu 

pengetahuan. Cara untuk memiliki ilmu pengetahuan salah satunya dapat 

diperoleh dalam pendidikan. 

Kegiatan pembelajaran adalah inti kegiatan dalam pendidikan. Segala 

sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran akan melibatkan semua 

komponen pengajaran sebagai penentu sejauh mana tujuan yang telah 

ditetapkan dapat dicapai.2 Dalam kegiatan pembelajaran, guru dan siswa akan 

terlibat dalam sebuah interaksi dengan bahan pelajaran sebagai mediumnya 

termasuk pembelajaran kimia. 

Pelajaran kimia merupakan pelajaran yang penuh dengan berbagai 

konsep. Konsep-konsep ilmu kimia dipelajari dengan urutan tertentu, mulai 

yang paling sederhana atau mendasar sampai pada yang kompleks. Dengan 

demikian, maka pembelajaran kimia diperlukan prasyarat pengetahuan yang 

berhubungan dengan konsep yang akan dibahas sehingga siswa mengetahui 

kaitan konsep terdahulu dengan konsep yang akan dipelajari.3 

SMA Negeri 1 Kepenuhan merupakan salah satu sekolah yang masih 

menerapkan kurikulum KTSP. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru 

mata pelajaran kimia SMA Negeri 1 Kepenuhan Ibu Heri Erlinda Ningsih, 

S.Pd yang dilakukan pada bulan Maret 2017, prestasi belajar sebagian besar 

siswa belum mencapai nilai KKM 75 khususnya pada materi hidrokarbon. 

Hal ini dikarenakan masih terdapatnya kendala dalam proses pembelajaran 

                                                           
2 Miterianifa, Strategi Pembelajaran Kimia (Pekanbaru: Pustaka Mulya, 2013), hal. 5. 
3 Ibid, hal.2. 
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yaitu rendahnya respon siswa terhadap pelajaran dikarenakan pada umumnya 

pembelajaran hanya terpusat pada guru sehingga siswa belum bisa 

mengembangkan dan memecahkan permasalahan secara mandiri, rendahnya 

tingkat motivasi belajar siswa, siswa tidak aktif dalam pembelajaran, siswa 

tidak mau bertanya saat diberi kesempatan untuk bertanya tentang 

materi/konsep yang belum dipahami dan masih terdapat siswa yang 

mengalami kesulitan dalam belajar kimia. Hidrokarbon pada umumnya 

merupakan materi yang tidak disukai oleh siswa. Materi hidrokarbon berisi 

fakta-fakta istilah yang jumlahnya banyak dan bervariasi. Istilah-istilah dalam 

materi hidrokarbon umumnya berupa nama-nama senyawa yang asing bagi 

siswa karena tidak banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

pembelajaran hidrokarbon siswa sering merasa bosan, sehingga kurangnya 

perhatian siswa terhadap materi yang berdampak pada tingkat ketuntasan 

belajar siswa yang rendah. Untuk itu diperlukan cara yang lebih menarik agar 

siswa menjadi aktif serta materi dapat diingat dan mudah dipahami. 

Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh 

kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan model 

serta metode pembelajaran. Dalam hal ini guru dituntut untuk menguasai 

berbagai metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan 

siswa. Hal ini sangat relevan dengan tugas seorang guru dalam mengenali 

perbedaan individual siswanya. Dalam memilih metode, kadar keaktifan 

siswa harus selalu diupayakan tercipta dan berjalan terus dengan 

menggunakan beragam metode (multi metode), seperti learning by doing, 
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learning by listening, dan learning by playing. Beberapa metode 

pembelajaran yang dapat membuat siswa menjadi lebih tertarik dan aktif 

terhadap pelajaran adalah metode aktif salah satunya adalah Learning Start 

With A Question (LSQ). 

LSQ merupakan suatu strategi pembelajaran aktif yang dapat 

menjadikan siswa aktif dalam mencari tahu materi yang dipelajari dan terlibat 

langsung dalam pembelajaran yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan 

mengenai materi yang tidak dipahami.4 Belajar sesuatu yang baru akan lebih 

efektif jika siswa itu aktif dan terus bertanya ketimbang hanya menerima apa 

yang disampaikan oleh guru. Strategi ini dapat menggugah siswa untuk 

mencapai kunci belajar yaitu bertanya.5 Penerapan strategi LSQ ini dapat 

disertai dengan model make a match. 

Model pembelajaran make a match atau mencari pasangan adalah suatu 

model dengan penerapan dimana siswa mencari pasangan sambil mempelajari 

suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Model ini bisa 

diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas.6 

Peneliti melihat adanya kesesuaian antara strategi pembelajaran LSQ 

dengan model make a match dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal ini 

didasari pertimbangan bahwa melalui strategi pembelajaran LSQ siswa 

dituntut untuk aktif dalam bertanya, melalui bertanya akan memberikan 

                                                           
4 Silberman, Active Learning 101 Strategi Pembelajaran Aktif (Yogyakarta: Pustaka Insan 

Madani, 2007), hal. 144. 
5 Hisyam Zaini, Bermawy Munthe, dan Sekar Ayu Aryani, Strategi Pembelajaran Aktif 

(Yogyakarta: CTSD, 2010), hal. 46. 
6 Miftahul Huda, Metode, Teknik, Struktur dan Model Terapan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2011), hal. 135. 
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banyak manfaat yaitu siswa menjadi berfikir, menghilangkan perasaan malu 

dan takut, serta merupakan salah satu cara untuk mengkaji ulang pelajaran. 

Ketika siswa belajar dengan aktif, siswa akan merasakan suasana yang lebih 

menyenangkan sehingga prestasi belajar dapat dimaksimalkan.7 Model make 

a match diterapkan sebagai evaluasi untuk meninjau kembali pelajaran yang 

telah dipelajari dengan harapan dapat membantu siswa dalam hal mengingat 

apa yang telah mereka pelajari dan dapat menguji pemahaman siswa setelah 

menjelaskan materi, karena pada umumnya permasalahan dalam 

pembelajaran ialah siswa hanya mengingat materi ketika waktu belajar saja. 

Berdasarkan penelitian Komaria, Siswandari, dan Ivada diperoleh 

kesimpulan bahwa penerapan LSQ berpengaruh terhadap hasil belajar siswa 

yang dapat dilihat dari hasil tes evaluasi menunjukkan peningkatan yang 

signifikan antara sebelum penerapan strategi dengan setelah penerapan 

strategi.8 Penelitian Nurhabibah, Achmad, dan Pramudiyanti menyimpulkan 

bahwa penggunaan strategi pembelajaran LSQ berpengaruh signifikan 

terhadap penguasaan materi oleh siswa di SMP IT Baitul Muslim Way Jepara 

Kelas VII pada materi pokok ciri-ciri makhluk hidup, serta mampu 

meningkatkan penguasaan materi oleh siswa pada materi pokok ciri-ciri 

makhluk hidup.9 Penelitian Wydiagustina juga membuktikan bahwa 

                                                           
7 Silberman, Op. Cit, hal.6. 
8 Anas Tas Nia Dewi Nur Komaria, Siswandari, dan Elvia Ivada., 2015, Penerapan Strategi 

Pembelajaran Aktif Learning Start with a Question Sebagai Upaya untuk Meningkatkan Keaktifan 

Peserta Didik Mata Pelajaran Akuntansi Keuangan, Jurnal “Tata Arta” UNS, Vol. 1, No. 2, hal. 

235. 
9 Binti Nurhabibah, Arwin Achmad, dan Pramudiyanti, 2014, Pengaruh Strategi Learning 

Start With A Question (LSQ) Terhadap Penguasaan Materi Oleh Siswa, Jurnal Universitas 

Lampung, Vol. 2, No. 1, hal. 8. 
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penerapan model pembelajaran make a match dapat meningkatkan prestasi 

belajar siswa pokok bahasan reaksi redoks di kelas X SMAN 2 Kuantan Hilir 

sebesar 6,3 %.10 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang 

ingin dikaji dalam penelitian ini adalah: “Pengaruh Penerapan Strategi 

Learning Start With A Question (LSQ) Disertai Model Make A Match 

Terhadap Prestasi Belajar Siswa pada Materi Hidrokarbon.” 

B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, 

maka peneliti perlu menegaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul: 

1. Learning Start With A Question adalah salah satu strategi pembelajaran 

aktif yang mana pelajaran dimulai dengan pertanyaan. 

2. Make a match merupakan salah satu metode pembelajaran yang dibangun 

dari prinsip pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran  make a match 

atau mencari pasangan adalah suatu model dimana siswa harus berusaha 

mencari pasangan kartu yang merupakan jawaban dan soal sebelum batas 

waktunya. 

3. Prestasi belajar adalah perubahan sikap dan tingkah laku setelah menerima 

pelajaran atau setelah mempelajari sesuatu. 

4. Hidrokarbon adalah golongan senyawa karbon yang paling sederhana. 

Senyawa hidrokarbon terdiri atas karbon dan hidrogen. 

 

                                                           
10 Lis Wydiagustina, Erviyenni, dan Lenny Anwar, 2012, Penerapan Pembelajaran 

Kooperative Make a Match untuk Meningkatkan Prestasi Belajar pada Pokok Bahasan Reaksi 

Redoks di Kelas X SMA Negeri 2 Kuantan Hilir, Jurnal Program Studi Pendidikan Kimia, hal. 7. 
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C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

a. Prestasi belajar sebagian besar siswa belum mencapai KKM 

b. Pembelajaran umumnya hanya terpusat pada guru, sehingga siswa 

belum bisa mengembangkan dan memecahkan permasalahan secara 

mandiri 

c. Hidrokarbon pada umumnya merupakan materi yang tidak disukai dan 

dirasa sulit oleh para siswa 

d. Siswa tidak mau bertanya ketika diberi kesempatan untuk bertanya 

2. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran, maka peneliti 

membatasi permasalahan yang terfokus yaitu pada pengaruh penerapan 

strategi LSQ disertai model make a match pada materi hidrokarbon 

terhadap prestasi belajar kognitif siswa. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah apakah penerapan 

strategi LSQ disertai model make a match berpengaruh terhadap prestasi 

belajar kognitif siswa pada materi hidrokarbon? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 

penerapan strategi LSQ disertai model make a match terhadap prestasi 

belajar kognitif siswa pada materi hidrokarbon. 

2. Manfaat Penelitian 

Jika hipotesis dari penelitian ini diterima, maka diharapkan dapat 

memberi manfaat berupa: 

a. Manfaat bagi siswa, dapat mengukur dan mengasah kemampuan siswa 

serta meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. 

b. Manfaat bagi peneliti, menambah wawasan bagi peneliti dalam bidang 

penelitian pendidikan dan menumbuhkan kreativitas peneliti dalam 

menciptakan pembelajaran yang aktif dan efektif. 

c. Manfaat bagi sekolah, sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk 

digunakan dalam mengukur tingkat prestasi belajar siswa. 


