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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk menjadikan hidup lebih baik 

dalam berbagai aspek penghidupan. Dengan pendidikan manusia dapat 

meningkatkan kualitas keberadaannya dan mampu berpartisipasi dalam gerak 

pembangunan karena pendidikan menanamkan hasrat ingin tahu, eksploratif 

dan berpikir kreatif, bukan sekedar memori salah dan benar. Oleh karenanya, 

manusia akan dengan sepenuh hati memaksimalkan segala penunjang untuk 

mendapatkan pendidikan yang terbaik, agar manusia tersebut dapat 

mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya. 

Gunawan (2004: 1) menyatakan bahwa, dalam setiap proses 

pembelajaran, selalu akan ada tiga komponen penting yang terkait satu sama 

lain. Tiga komponen penting itu adalah: (1) kurikulum, materi yang diajarkan; 

(2) proses, bagaimana materi diajarkan; (3) produk, hasil dari proses 

pembelajaran, ketiga aspek ini sama pentingnya karena merupakan satu 

kesatuan membentuk lingkungan pembelajaran. Satu kesenjangan yang selama 

ini kita rasakan dan alami adalah kurangnya pendekatan yang benar dan efektif 

dalam menjalankan proses pembelajaran. Selama ini kita hanya terpaku pada 

materi dan hasil belajar tanpa memikirkan dampak dari pembelajaran tersebut. 
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Putu Yasa (2006: 1) dalam penelitiannya menyatakan bahwa rendahnya 

hasil belajar dapat disebabkan oleh berbagai faktor dan tidak selalu berakar 

pada rendahnya kualitas bekal ajar awal atau kemampuan belajar awal siswa. 

Ditengarai ada faktor-faktor lain yang menyebabkan rendahnya kualitas hasil 

belajar siswa tersebut, antara lain rendahnya keterlibatan siswa dalam kegiatan 

belajar, kurang efektifnya pembelajaran yang digunakan, terlalu banyaknya 

siswa dalam satu kelas, dan kurang tepatnya cara evaluasi yang diterapkan.  

Djamarah (2005: 46) menyatakan bahwa Matematika merupakan salah 

satu bidang studi yang menduduki peranan penting dalam pendidikan. Hal ini 

dapat dilihat dari waktu jam pelajaran sekolah lebih banyak dibanding pelajaran 

yang lain. Pelajaran Matematika dalam pelaksanaan pendidikan mulai dari 

sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Matematika diajarkan bukan hanya 

untuk mengetahui dan memahami apa yang terkandung didalam matematika itu 

sendiri, tetapi matematika diajarkan pada dasarnya bertujuan untuk membantu 

melatih pola pikir semua siswa agar dapat memecahkan masalah dengan kritis, 

logis dan tepat. 

Oleh sebab itu diperlukan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif, 

sehingga dapat membuat siswa berperan aktif dalam pembelajaran dan tentu 

saja dapat menjadikan pembelajaran matematika menjadi menarik dan tidak 

menakutkan. Dengan begitu motivasi belajar siswa akan meningkat, sehingga 

menyebabkan prestasi belajar matematika siswa meningkat.  
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Pada umumnya, strategi pembelajaran yang dikembangkan guru 

matematika dalam proses belajar mengajar adalah strategi pembelajaran 

konvensional yang lebih sering mengandalkan metode ceramah. Siswa 

ditempatkan sebagai obyek. Hal ini menyebabkan siswa menjadi pasif dan 

tenggelam dalam kegiatan pembelajaran. Karena strategi pembelajaran 

memegang peranan penting yakni sebagai alat untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang efektif.  

Strategi pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka 

meningkatkan rasa ketertarikan siswa terhadap suatu pelajaran. Strategi 

pembelajaran sangat erat kaitannya dengan gaya belajar peserta didik  dan gaya 

mengajar guru (Nanang Hanafiah dan Cucu Suhana, 2009: 41). Sebagai contoh 

adalah strategi pembelajaran Treffinger dan Critical Thinking.  

Treffinger dan Critical Thinking ini diharapkan dapat membantu 

meningkatkan motivasi siswa dalam belajar matematika. Hal ini disebabkan 

karena siswa dituntut untuk aktif, sehingga pembelajaran menjadi tidak 

membosankan.  

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasikan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1. Rendahnya motivasi belajar siswa bukan hanya besumber pada kurangnya 

kemampuan siswa, tetapi juga ditentukan oleh adanya kelemahan dari 

strategi pembelajaran yang digunakan guru. 
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2. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan oleh guru 

matematika dalam menyampaikan pokok bahasan tertentu akan 

mempengaruhi prestasi belajar. 

3. Adanya kemungkinan perbedaan prestasi belajar siswa disebabkan karena 

perbedaan motivasi belajar. 

C. Pembatasan Masalah 

Agar dalam mengadakan penelitian dapat seefektif dan seefisien 

mungkin, maka perlu diadakan pembatasan masalah. Adapun masalah yang 

dikaji dalam penelitian ini adalah : 

1. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi 

pembelajaran Treffinger untuk kelas eksperimen dan strategi pembelajaran 

Critical Thinking untuk kelas kontrol. 

2. Motivasi belajar meliputi: semangat mengikuti proses pembelajaran, tekun 

dan ulet belajar, yakin terhadap kemampuannya, melakukan kegiatan 

pembelajaran sebaik-baiknya. 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, masalah-masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Adakah pengaruh pendekatan antara strategi Treffinger dan Critical 

Thinking terhadap prestasi belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi belajar 

matematika? 
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3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dengan motivasi belajar siswa 

terhadap prestasi belajar metematika? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk mengetahui pengaruh antara strategi pembelajaran Treffinger dan 

Critical Thinking terhadap prestasi belajar.  

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa terhadap prestasi 

belajar matematika. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara pendekatan pembelajaran dan motivasi 

belajar siswa terhadap prestasi belajar metematika. 

F. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis dapat 

memberikan sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada 

peningkatan motivasi belajar siswa, terutama dengan strategi pembelajaran 

Treffinger dan Critical Thinking.  

2. Manfaat Praktis 

Pada manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

solusi nyata berupa langkah-langkah untuk meningkatkan keaktifan belajar 

siswa dalam menyelesaikan soal matematika melalui strategi pembelajaran 

Treffinger dan Critical Thinking. 
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Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi : 

a. Bagi guru 

1) Menanamkan kreativitas dalam usaha perbaikan pembelajaran 

matematika. 

2) Memberikan informasi kepada guru matematika untuk lebih 

menekankan keterlibatan siswa dan memberikan kesempatan siswa 

untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar mengajar. 

3) Membantu guru matematika dalam usaha mencari strategi 

pembelajaran yang tepat. 

b. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar . 

2) Meningkatkan kegiatan belajar, mengoptimalkan kemampuan 

berfikir, tanggung jawab, keaktifan dan aktivitas siswa dalam 

kegiatan pembelajaran. 

c. Bagi Sekolah 

Penelitian ini memberikan sumbangan dalam rangka perbaikan metode 

pembelajaran matematika. 


