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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya 

manusia, sedangkan kualitas sumber daya manusia tergantung pada kualitas 

pendidikannya. Peran pendidikan sangat penting untuk menciptakan 

masyarakat yang cerdas, damai, terbuka, dan demokratis. Oleh karena itu, 

pembaharuan pendidikan harus selalu dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan suatu bangsa. Kemajuan bangsa Indonesia dapat dicapai melalui 

penataan pendidikan yang baik, dengan adanya berbagai upaya peningkatan 

mutu pendidikan diharapkan dapat menaikkan harkat dan martabat manusia 

Indonesia. Untuk mencapainya, pembaharuan pendidikan di Indonesia perlu 

terus dilakukan untuk menciptakan dunia pendidikan yang adaptif terhadap 

perubahan zaman. 

Berbagai upaya yang telah ditempuh untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. Antara lain: pembaharuan dalam kurikulum, pengembangan 

model pembelajaran, perubahan sistem penilaian, dan lain sebagainya. Salah 

satu unsur yang sering dikaji dalam hubungannnya dengan kemampuan  

berpikir kreatif siswa adalah model yang digunakan guru dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah. Selama ini kegiatan pembelajaran yang berlangsung 

di dalam kelas berpusat kepada guru, sehingga siswa cenderung kurang 

kreatif. Banyak cara yang dapat dilaksanakan agar siswa menjadi kreatif, 
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salah satunya yaitu dengan merubah paradigma pembelajaran. Guru bukan 

sebagai pusat pembelajaran, melainkan sebagai pembimbing, motivator, dan 

fasilitator. Selama kegiatan pembelajaran berlangsung, siswalah yang dituntut 

untuk aktif sehingga guru tidak merupakan peran utama pembelajaran. Oleh 

karena itu, perlu dikembangkan suatu model pembelajaran yang mampu 

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran 

matematika, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif siswa. Pemilihan model pembelajaran harus mampu 

mengembangkan kemampuan siswa dalam berpikir logis, kritis, dan kreatif. 

Keberhasilan proses kegiatan belajar mengajar pada pembelajaran 

matematika dapat di ukur dari keberhasilan siswa yang mengikuti kegiatan 

pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat dilihat dari tingkatan prestasi 

belajar siswa. Semakin tinggi prestasi belajar maka semakin tinggi 

keberhasilan pembelajaran. Namun, dalam kenyataannya kemampuan 

berpikir kreatif belajar matematika masih lemah antara lain dalam memahami 

rumus, generalisasi, dan konteks kehidupan nyata dengan ilmu matematika. 

Hal tersebut merupakan tantangan dalam pendidikan matematika. Khususnya, 

guru perlu mencari pendekatan pembelajaran yang bisa membangkitkan 

berpikir kreatif siswa, dan  dapat meningkatkan prestasi belajar dalam 

matematika. 

Pendidikan matematika lebih menekankan pada pembelajaran yang 

pembelajaran itu sendiri cenderung pada ketercapaian target materi menuntut 

kurikulum atau menurut yang dipakai sebagai buku wajib, bukan pada 
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pemahaman materi yang dipelajari, siswa cenderung menghafal konsep-

konsep matematika. Sering kali dengan mengulang-ulang menyebutkan 

definisi yang diberikan guru atau yang tertulis dalam buku tanpa memahami 

maksud dan isinya. Sehingga pembelajaran matematika disekolah merupakan 

masalah jika konsep dasar yang diterima siswa salah. 

Dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar, pada umumnya guru 

menggunakan metode secara sembarangan. Penggunaan metode secara 

sembarangan ini tidak berdasarkan pada analisis kesesuaian antara tipe isi 

pelajaran dengan tipe kinerja (performansi) yang menjadi sasaran belajar. 

Padahal keefektifan suatu metode pembelajaran sangat ditentukan oleh 

kesesuaian antara tipe isi dengan tipe performansi (Amri, 2010: 3). 

Untuk mengatasi masalah yang telah dikemukakan di atas adalah 

dengan menerapkan model pembelajaran kooperatif. Karena model 

pembelajaran kooperatif lebih menekankan pada proses belajar dalam 

kelompok. Proses belajar dalam kelompok akan membantu siswa menemukan 

dan membangun sendiri pemahaman tentang materi pelajaran yang tidak 

diperoleh dari model ceramah. 

Alternatif model pembelajaran yang dapat digunakan yaitu melalui 

model Examples Non Examples yaitu suatu model pembelajaran yang 

menggunakan contoh-contoh dapat dari kasus atau gambar yang relevan 

dengan kompetensi dasar. 
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Model pembelajaran yang lain adalah Teams Game Tournament 

(TGT) yaitu model pembelajaran kooperatif yang menggunakan turnamen 

akademik, kuis-kuis dan sistem skor kemajuan individu, di mana para siswa 

berlomba sebagai wakil tim mereka dengan anggota tim lain yang kinerja 

akademik sebelumnya setara seperti mereka (Slavin, 2008: 163). 

Terkait dengan uraian di atas, mendorong bagi peneliti untuk 

melakukan suatu eksperimentasi pembelajaran matematika dengan 

menerapkan model Examples Non Examples dan TGT ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

  

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, timbul beberapa permasalahan 

yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurang tepatnya model pembelajaran yang digunakan seorang guru 

matematika dalam menyampaikan pokok bahasan tertentu yang mungkin 

akan mempengaruhi prestasi belajar. 

2. Pola pengajaran guru yang otoriter. 

3. Rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa oleh adanya kelemahan 

dari model pembelajaran yang digunakan guru.  

4. Rendahnya prestasi belajar siswa terjadi karena dalam pembelajaran guru 

cenderung mengajar secara klasikal sehingga waktu pembelajaran 

berlangsung hanya melibatkan beberapa siswa saja. 

 

 



5 
 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah diperlukan supaya peneliti ini lebih efektif, 

efisien dan terarah. Adapun hal-hal yang membatasi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Model pembelajaran yang digunakan dibatasi pada model Examples Non 

Examples dan TGT. 

2. Kemampuan berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang dalam 

menggunakan proses berpikirnya untuk menghasilkan ide-ide baru, 

konstruktif baik berdasarkan konsep-konsep, prinsip-prinsip yang 

rasional. 

3. Prestasi belajar matematika siswa pada penelitian ini dibatasi pada 

prestasi belajar pokok bahasan kubus dan balok. 

 

D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan 

pembatasan masalah tersebut di atas, maka masalah dalam penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa yang 

diberi pembelajaran dengan model Example Non Examples dan TGT? 

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif siswa? 

3. Apakah terdapat interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa terhadap prestasi belajar matematika? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sejalan dengan permasalahan di atas maka penelitian ini bertujuan 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika pada siswa 

yang diberi pembelajaran dengan model Examples Non Examples dan 

TGT. 

2. Untuk mengetahui perbedaan prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3. Untuk mengetahui interaksi antara model pembelajaran dan kemampuan 

berpikir kreatif siswa terhadap prestasi belajar matematika. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

ilmu pengetahuan tentang pengaruh model Examples Non Examples 

dengan TGT terhadap prestasi belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif siswa.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi siswa 

1) Dapat meningkatkan prestasi belajar siswa 

2) Meningkatkan kegiatan belajar dan mengoptimalkan 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
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b. Bagi sekolah 

1) Sebagai bahan masukan bagi guru bahwa model Examples Non 

Examples dan TGT dapat digunakan sebagai alternatif dalam 

upaya meningkatkan aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran. 

2) Sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika 

bagi guru matematika dalam menentukan model pembelajaran 

yang tepat dalam menyampaikan materi pelajaran.  

3) Memberikan informasi dan pertimbangan bagi sekolah 

mengenai model pembelajaran matematika Examples Non 

Examples dengan TGT. 

c. Bagi peneliti 

1) Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya yang 

berhubungan dengan peneliti ini dalam ruang lingkup yang lebih 

luas dan pembahasan yang lebih mendalam. 

2) Untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi belajar 

matematika melalui model Examples Non Examples dengan 

TGT ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif siswa. 

 


