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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan dan merupakan bagian integral dari pendidikan nasional dan 

tidak kalah pentingnya bila dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain. 

Matematika juga merupakan ilmu dasar atau “basic science”, yang penerapannya 

sangat dibutuhkan oleh ilmu pengetahuan lainnya. 

Pembelajaran dikatakan berhasil jika hasil belajar siswa dapat tercapai 

secara maksimal. Hasil belajar matematika adalah nilai hasil ulangan harian 

matematika yang berupa rentangan nilai dari 0 sampai dengan 100, yang diperoleh 

dengan mengerjakan soal-soal. Hasil belajar yang selama ini tercapai sangatlah 

kurang, belum memenuhi kriteria ketuntasan minimal (KKM). Selain itu 

kreativitas belajar siswa juga sangat penting, karena siswa sendiri dituntut aktif 

dan kreatif dalam pembelajaran. Yang dimaksud kreativitas belajar matematika 

adalah: (1) keberanian siswa bertanya kepada guru; (2) keberanian siswa 

menjawab pertanyaan dari guru (memberikan pendapat/gagasan); (3) keberanian 

siswa mengerjakan soal di depan kelas; (4) kemampuan siswa mengerjakan soal 

(memecahkan masalah dengan menemukan alternatif jawaban/cara). Rendahnya 

kreativitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika sangat berpengaruh 

besar pada tujuan pembelajaran itu sendiri, pembelajaran yang diharapkan adalah 

pembelajaran yang efektif, efisien dan maksimal hasilnya. Ini dapat dilihat dari 
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keberanian siswa bertanya, menjawab pertanyaan, mengerjakan soal di depan 

kelas dan dalam mengerjakan soal/memecahkan masalah yang ada. Ini 

menunjukan bahwa kreativitas belajar siswa sangat rendah. 

Berdasarkan hasil pengamatan secara langsung terhadap siswa kelas XI 

SMA N 1 Kradenan bahwa kreativitas dan hasil belajar matematika siswa 

sangatlah rendah. Siswa yang beranian bertanya kepada guru ada 4 siswa (10%). 

Siswa yang berani menjawab pertanyaan dari guru (memberikan 

pendapat/gagasan) ada 6 siswa (15%). Keberanian siswa mengerjakan soal di 

depan kelas ada 4 siswa (10%). Siswa yang mampu mengerjakan soal 

(memecahkan masalah dengan menemukan alternatif jawaban/cara) ada 8 siswa 

(20%). Mereka hanya mendengarkan penjelasan guru, kemudian mencatatnya 

tidak ada interaksi antara rasa ingin tahu yang besar terhadap suatu hal dan 

pengaplikasiannya dalam bentuk aktivitas yang lebih aktif. Ini menunjukan bahwa 

kreativitas belajar siswa sangat rendah, untuk hasil belajar siswa sendiri juga 

masih rendah. Ini dibuktikan dengan hasil ulangan materi trigonometri hanya ada 

4 siswa (10%) yang mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) yaitu 76 

dengan rata-rata 50,50.  

Rendahnya kreativitas dan hasil belajar matematika, penyebab yang 

paling dominan berasal dari guru, yaitu kurang tepatnya penggunaan strategi 

pembelajaran serta rendahnya penggunaan alat peraga yang sebenarnya dapat 

menunjang proses pembelajaran. Kebanyakan guru dalam mengajar masih 

menggunakan pendekatan konvensional, sehingga siswa cenderung pasif dan 

kreativitas belajar siswa kurang digali. Selain itu masih minimnya penggunaan 
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alat peraga dalam pembelajaran matematika. Guru kurang mengarahkan siswa 

untuk lebih aktif dan memunculkan ide-ide kreatif melalui pembuatan suatu 

karya. Siswa tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi yang ada 

pada diri siswa. 

Dari penelitian terdahulu, belum ditemukan solusi penyelesaian yang 

tepat untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika. Beberapa 

alternatif tindakan telah dilakukan, tetapi belum dapat menyelesaikan 

permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini terdapat masalah antara lain: (1) 

kreativitas dan hasil belajar matematika masih rendah; (2) guru belum 

memanfaatkan alat peraga; (3) guru masih menggunakan pendekatan 

konvensional, dimana siswa bersifat pasif. 

Berdasarkan faktor penyebab masalah yang paling dominan dapat 

diusulkan alternatif tindakan yaitu dengan menerapkan strategi pembelajaran 

Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga (perbandingan trigonometri 

“LITRIG JATAR” dan segitiga siku-siku).  

Cooperative Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang fokus 

pada penggunaan kelompok kecil siswa untuk bekerja sama dalam 

memaksimalkan kondisi belajar untuk mencapai tujuan belajar (Sugiyanto, 2010: 

37). Dalam menyelesaikan tugas kelompok, setiap siswa anggota kelompok harus 

saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. 

Dalam pembelajaran Cooperative Learning, belajar dikatakan belum selesai jika 

salah satu teman dalam kelompok belum menguasai bahan pelajaran. Rasa 

tanggung jawab bersama atas penguasaan sebuah kompetensi oleh seluruh 
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anggota kelompok ditekankan. Strategi pembelajaran Cooperative Learning 

mampu meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika.  

Alat peraga merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk 

menyalurkan pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan 

kemauan siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada diri 

siswa. Dengan penggunaan alat peraga mampu mewujudkan proses pendidikan 

lebih efektif dengan jalan meningkatkan semangat belajar siswa sehingga siswa 

lebih aktif, menimbulkan rasa ingin tahu siswa mengenai apa yang sedeng mereka 

pelajari. Alat peraga memungkinkan mengajar lebih sistematis, teratur dan 

mampu memberikan kesan tersendiri bagi siswa. Tindakan tersebut dilakukan 

untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika. 

Penerapan metode pembelajaran dengan menggunakan alat peraga 

matematika didasari kenyataan bahwa pada matematika terdapat banyak pokok 

bahasan yang memerlukan alat bantu untuk mempermudah pemahaman konsep. 

Oleh sebab itu, pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dianggap sangat 

tepat, disisi lain pembelajaran dengan alat peraga menciptakan suasana belajar 

lebih hidup, dan komunikasi antara guru dan siswa dapat terjalin dengan baik. Hal 

ini dapat membantu siswa dalam upaya meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

siswa. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti 

mengadakan penelitian tentang penerapan strategi Cooperative Learning dan 

pemanfaatan alat peraga untuk meningkatkan kreativitas dan hasil belajar 

matematika siswa kelas XI SMA N 1 Kradenan tahun ajaran 2013/2014.  
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah melalui penerapan strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan 

alat peraga dapat meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Kradenan pada tahun ajaran 2013/2014? 

2. Apakah melalui penerapan strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan 

alat peraga dapat meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Kradenan pada tahun ajaran 2013/2014? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti mempunyai beberapa tujuan diantaranya 

adalah tujuan umum dan tujuan khusus. 

1. Tujuan Umum 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah: 

a. Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Kradenan. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI  SMA 

Negeri 1 Kradenan. 

2. Tujuan Khusus 

Disamping peneliti mempunyai tujuan umum seperti diatas, peneliti 

juga mempunyai tujuan khusus. Tujuan khusus tersebut adalah: 
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a. Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Kradenan tahun ajaran 2013/2014, melalui penerapan 

strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Kradenan tahun  ajaran 2013/2014, melalui penerapan strategi 

Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut yaitu manfaat 

secara teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan 

tambahan kepada pembelajaran matematika terutama: 

a. Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika siswa kelas XI 

SMA Negeri 1 Kradenan tahun ajaran 2013/2014, melalui penerapan 

strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga. 

b. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas XI SMA 

Negeri 1 Kradenan tahun  ajaran 2013/2014, melalui penerapan strategi 

Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga.. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman langsung dengan 

menerapkan strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan alat peraga 

untuk meningkatnya kreativitas dan hasil belajar matematika. 
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b. Manfaat bagi siswa, dapat meningkatnya kreativitas belajar dan hasil 

belajar matematika. 

c. Manfaat bagi guru, dapat memanfaatkan strategi Cooperative Learning 

dan pemanfaatan alat peraga dapat meningkatnya kreativitas dan hasil 

belajar matematika siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kradenan pada tahun 

ajaran 2013/2014. 

d. Manfaat bagi sekolah, memberikan ide yang baik dalam perbaikan 

pembelajaran matematika dan sebagai informasi bagi semua tenaga 

pendidik mengenai strategi Cooperative Learning dan pemanfaatan alat 

peraga. 

e. Manfaat bagi perpustakan, dapat menambah referensi perpustakaan 

SMA Negeri 1 Kradenan. 

 


