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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Dalam masa sekarang dengan kemajuan dan perubahan yang begitu 

cepat dalam bidang teknologi dan ilmu pengetahuan, pendidik tak mungkin 

dapat meramalkan dengan tepat macam pengetahuan apa yang akan 

dibutuhkan seorang anak lewat sepuluh tahun atau lebih untuk dapat 

menanggapi masalah-masalah kehidupan apabila ia dewasa. 

Pendidikan yang mampu mendukung pembangunan di masa 

mendatang adalah pendidikan yang mampu mengembangkan potensi peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan nasional pemerintah telah 

menyelenggarakan perbaikan-perbaikan peningkatan mutu pendidikan pada 

berbagai jenis dan jenjang. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang 

tidak hanya mempersiapkan para siswanya untuk sesuatu profesi atau jabatan, 

tetapi menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Kualitas dan kuantitas pendidikan sampai saat ini masih tetap 

merupakan masalah yang paling menonjol dalam setiap usaha pembaharuan 

sisitem pendidikan nasional. Salah satu aspek pendidikan yang turut 

menentukan kualitas pendidikan adalah pendidikan matematika. 

Matematika merupakan salah satu bidang studi yang menduduki 

peranan  penting dalam pendidikan. Sebagai bukti adalah pelajaran 
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matematika diberikan kepada semua jenjang pendidikan mulai dari sekolah 

dasar sampai perguruan tinggi. Hal ini sesuai dengan Masykur Ag, Moch dan 

Abdul Halim F (2007:41) bahwa matematika merupakan subjek yang sangat 

penting dalam sistem pendidikan di seluruh dunia. Negara yang mengabaikan 

pendidikan matematika sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan 

segala bidang (terutama sains dan teknologi), dibanding dengan negara 

lainnya dengan memberikan tempat bagi matematika sebagai subjek yang 

sangat penting. Pelajaran matematika perlu diberikan kepada semua peserta 

didik sejak Sekolah Dasar (SD), untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, kreatif, dan kemampuan 

bekerja sama. 

Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan optimal dari 

kemampuan berpikir kreatif berhubungan erat dengan cara mengajar. Dalam 

suasana non otoriter, ketika belajar atas prakarsa sendiri dapat berkembang, 

karena guru menaruh kepercayaan terhadap kemampuan anak untuk berpikir 

dan berani mengemukakan gagasan baru dan ketika anak diberi kesempatan 

untuk bekerja sesuai dengan minat dan kebutuhannya, dalam suasana inilah 

kemampuan kreatif dapat tumbuh dengan subur (Munandar Utami, 2004:12) 

Paradigma pembelajaran matematika di sekolah masih di dominasi 

oleh paradigma pembelajaran konvensional. Siswa diposisikan sebagai objek, 

siswa dianggap tidak tahu atau belum tahu apa-apa. Sementara guru 

memposisikan diri sebagai orang yang mempunyai pengetahuan, sebagai 

satu-satunya sumber ilmu. Guru ceramah, menggurui, dan otoritas tertingi 
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terletak pada guru. Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan 

potensi yang dimilikinya, siswa cenderung memilih diam bahkan ada yang 

merasa malu, takut jika mau bertanya pada guru terhadap pelajaran yang 

belum jelas ataupun takut dalam mengerjakan soal ke depan kelas. 

Matematika, oleh sebagian besar siswa masih dianggap sebagai momok, ilmu 

yang kering, penuh dengan lambang – lambang, rumus-rumus yang sulit dan 

sangat membingungkan, kondisi tersebut diperparah oleh sikap guru pengajar 

matematika yang sering berperilaku monoton dan terlalu cepat dalam 

mengajar. Hal ini membuat kreativitas peserta didik tidak berkembang 

dengan baik dan pada akhirnya prestasi siswa menurun. 

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang sama juga terjadi di 

SMP Negeri 1 Selogiri. Berdasarkan hasil observasi pendahuluan ditemukan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Kreativitas siswa  masih kurang hal ini dapat dilihat dari masih kurangnya 

kreativitas siswa dalam bertanya, kreativitas mengajukan ide atau 

gagasan, kreativitas siswa dalam memberikan jawaban atas pertanyaan 

dari guru atau siswa lain. 

2. Pada proses pembelajaran masih didominasi atau berpusat pada guru.  

3. Masih banyak siswa yang nilai matematikanya berada di bawah kriteria 

ketuntasan minimum (KKM).   

Gambaran permasalahan di atas menunjukkan bahwa pembelajaran 

matematika di SMP Negeri 1 Selogiri perlu diperbarui guna meningkatkan 

kreativitas siswa yang akhirnya berdampak pada peningkatan prestasi belajar 
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siswa. Untuk mengatasi persoalan tentang kesulitan siswa SMP Negeri 1 

Selogiri dalam mempelajari matematika dengan masih kurangnya daya kreatif 

siswa maka diperlukan suatu pendekatan dalam pembelajaran. 

Pendekatan dalam belajar mengajar pada dasarnya adalah melakukan 

proses belajar mengajar yang menekankan pentingnya belajar melalui proses 

mengalami untuk memperoleh pemahaman. Pendekatan dalam pembelajaran 

mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan berhasil tidaknya 

belajar yang diinginkan. Peningkatan mutu belajar mengajar sebenarnya tidak 

terlepas dari pendekatan dalam belajar mengajarkarena baik tidaknya hasil 

belajar mengajar dapat dilihat dari mutu lulusan produknya atau proses 

belajar mengajar dikatakan berhasil apabila masukan merata menghasilkan 

banyak lulusan dan bermutu tinggi yang sesuai dengan kebuhan masyarakat. 

Salah satu pendekatan pembelajaran matematika yang ditawarkan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan adalah reciprocal teaching. Melalui 

pengajaran terbalik siswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan diri 

spesifik yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian, dan 

prediksi .Dengan model pembelajaran ini diharapkan dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif dan prestasi siswa di SMP Negeri 1 Selogiri. 

Dari uraian di atas maka peneliti terdorong melakukan penelitian di 

SMP Negeri 1 Selogiri untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika yang berakibat pada peningkatan prestasi belajar 

siswa dalam pembelajaran matematika dengan pendekatan pembelajaran 

reciprocal teaching. 
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B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, 

disini penulis jelaskan tentang masalah yang timbul dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Matematika, oleh sebagian besar siswa masih dianggap sebagai momok, 

ilmu yang kering, penuh dengan lambang – lambang, rumus-rumus yang 

sulit dan dsangat membingungkan, kondisi tersebut diperparah oleh sikap 

guru pengajar matematika yang monoton dan terlalu cepat dalam 

mengajar sehingga prestasi belajar siswa kurang memuaskan. 

2. Paradigma pembelajaran matematika di sekolah masih di dominasi oleh 

paradigma pembelajaran konvensional. 

3. Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengeluarkan potensi yang 

dimilikinya, siswa cenderung memilih diam bahkan ada yang merasa 

malu, takut jika mau bertanya pada guru terhadap pelajaran yang belum 

jelas ataupun takut dalam mengerjakan soal ke depan kelas sehingga 

membuat kreativitas peserta didik tidak berkembang dengan baik. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 Pembatasan masalah diperlukan agar penelitian lebih efektif, efisien, 

terarah dan dapat dikaji lebih mendalam. Adapun hal-hal yang membatasi 

dalam penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pendekatan pembelajaran matematika yang akan diterapkan adalah 

pendekatan pembelajarann Reciprocal teaching dengan siswa diajarkan 
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empat strategi pemahaman pengaturan diri spesifik yaitu perangkuman, 

pengajuan pertanyaan, pengklarifikasian, dan prediksi. 

2. Kreativitas siswa yang dimaksud adalah kreativitas belajar matematika 

siswa yang ditunjukkan siswa kelas VIII C pada pokok bahasan lingkaran. 

3. Prestasi belajar disini dibatasi pada prestasi belajar siswa pada pokok 

bahasan lingkaran yaitu hasil belajar siswa yang dicapai setelah proses 

belajar  mengajar. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka 

permasalahan umum penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut: 

1. Apakah ada peningkatan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika setelah dilakukan pembelajaran dengan penekatan 

pembelajaran reciprocal teaching di SMP N 1 Selogiri? 

2. Apakah ada peningkatan prestasi  belajar matematika siswa setelah 

dilakukan pembelajaran dengan penerapan pendekatan pembelajaran 

reciprocal teaching di SMP N 1 Selogiri? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran  matematika 

siswa kelas VIII C  di SMP N 1 Selogiri melalui penggunaan pendekatan 

pembelajaran reciprocal teaching. 
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2. Meningkatkan prestasi belajar matematika siswa dalam pembelajaran 

matematika melalui pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching di 

SMP N 1 Selogiri. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

dunia pendidikan terhadap pembelajaran matematika yang bermanfaat bagi 

peningkatkan kemampuan dan ketrampilan guru dalam meningkatkan 

kreativitas dan prestasi belajar siswa dalam pembelajaran matematika. 

Secara khusus semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat 

antara lain: 

a. Sebagai pijakan untuk mengembangkan penelitian-penelitian yang 

menggunakan pendekatan Reciprocal Teaching dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

b. Sebagai referensi untuk penelitian-penelitian sejenis. 

2. Manfaat praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi penulis, mendapatkan pengalaman secara langsung dalam 

menerapkan pendekatan pembelajaran reciprocal teaching. 

b. Bagi guru, dapat memberikan masukan agar dapat digunakan untuk 

meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran  matematika 
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dengan alternatif menggunakan pendekatan pembelajaran Reciprocal 

Teaching.  

c. Bagi siswa yang menjadi obyek penelitian diharapkan dapat 

meningkatkan pengalaman mengenai pembelajaran Matematika 

dengan pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching serta dapat 

meningkatkan kreativitas dan prestasi belajar siswa. 

d. Bagi sekolah, Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika, kualitas guru dan pada akhirnya 

peningkatan kualitas sekolah dan sebagai informasi bagi semua tenaga 

pengajar mengenai pendekatan pembelajaran Reciprocal Teaching. 

 

G. Definisi Istilah 

1. Kreativitas  

Kreativitas merupakan suatu proses berpikir yang lancar, lentur dan 

orisinal dalam menciptakan suatu gagasan yang bersifat unik, berbeda, 

orisinal, baru, indah, efisien, dan bermakna, serta membawa seseorang 

berusaha menemukan metode dan cara baru di dalam memecahkan suatu 

masalah (Herdiana Nur, 2011:1). Dalam penelitian ini indikator kreativitas 

adalah: 

a. Kreativitas bertanya 

b. Kreativitas mengajukan ide atau gagasan    

c. Kreativitas memberikan jawaban atau pertanyaan dari guru atau siswa 

lain 
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2. Prestasi Belajar Matematika 

Menurut Ahmadi Abu dan Supriyono Widodo (2004:138) prestasi 

belajar yang dicapai seseorang merupakan hasil interaksi berbagai faktor 

yang mempengaruhinya baik dari dalam diri  (faktor internal) maupun dari 

luar diri (faktor eksternal) individu. Prestasi belajar ini dapat dinyatakan 

dalam bentuk  angka, huruf, maupun symbol pada periode tertentu, 

misalnya tiap caturwulan atau semester. Prestasi belajar ditunjukkan 

dengan nilai tes atau angka tes yang diberikan oleh guru. 

3. Pembelajaran Reciprocal Teaching 

 Pengajaran terbalik merupakan satu pendekatan terhadap 

pengajaran siswa akan strategi-strategi belajar (Trianto, 2007:96). 

Pengajaran terbalik terutama dikembangkan untuk membantu guru 

menggunakan dialog-dialog belajar yang bersifat kerja sama untuk 

mengajarkan pemahaman bacaan-bacaan secara mandiri di kelas. Melalui 

pengajaran terbalik siswa diajarkan empat strategi pemahaman pengaturan 

diri spesifik yaitu perangkuman, pengajuan pertanyaan, pengklarifiasian 

dan prediksi.  

 

 

 

 

 

 


