
BAB I

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Proses belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan secara 

keseluruhan dengan guru sebagai peran pemegang utama, disini mengandung 

serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan timbal balik yang 

berlangsung  dalam situasi  edukatif  untuk  mencapai  tujuan  tertentu.  Proses 

belajar mengajar mempunyai makna dan pengertian yang lebih luas daripada 

pengajaran  mengajar.  Dalam  proses  belajar  mengajar  tersirat  adanya  satu 

kesatuan kegiatan yang tak terpisahkan antara siswa yang belajar  dan guru 

yang  mengajar.  Antara  kedua  kegiatan  ini  terjalin  interaksi  yang  saling 

menunjang. 

Dalam proses belajar mengajar di kelas banyak melibatkan keaktifan 

siswa  seperti  mendengarkan,  mencatat,  memperhatikan  dan  memahami 

pelajaran yang diberikan oleh guru. Pada kegiatan belajar mengajar kita akan 

membicarakan secara singkat unsur tersebut dan melihatnya sebagai individu 

yang  bertingkah  laku.  Saleh  Soegiyanto  (1986:  4)  mengemukakan  anak 

sebagai  suatu  sistem  energi,  karena  merupakan  satu  sistem  maka  setiap 

aktivitas  yang dilakukan oleh seorang anak pasti  melibatkan semua bagian 

dari  sistem  tersebut.  Tentu  saja  pada  aktivitas  tersebut  ada  bagian-bagian 

tertentu pula yang terlibat lebih besar jika dibandingkan dengan bagian-bagian 

lain,  sebagai  contoh  seorang  anak  yang  sedang  membaca  buku  maka  ia 

menggunakan  tangan  untuk  memegang,  mata  untuk  melihat,  otak  untuk 

berfikir,  jari-jari  untuk  membuka  halaman  buku  dan  lain-lain.  Dengan 

demikian aktifitas murid sangat diperlukan dalam kegiatan belajar mengajar 

1



2

sehingga muridlah yang seharusnya banyak aktif, sebab  murid sebagai subyek 

didik adalah yang merencanakan, dan ia sendiri yang melaksanakan belajar. 

Pada kenyataannya di sekolah-sekolah sering kali  guru yang aktif  sehingga 

murid tidak diberi kesempatan aktif. 

Pada  pengajaran  matematika  pemilihan  metode  mengajar  dan 

kreativitas  siswa  sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  prestasi  siswa.  Karena 

dalam matematika sangat diperlukan keterangan-keterangan dan penjelasan-

penjelasan  mengenai  penjabaran  rumus,  pembuktian  rumus  dan  cara 

menyelesaikan  suatu  soal  secara  sistematis.  Termasuk  juga  di  dalamnya 

pekerjaan rumah (PR), tugas-tugas, LKS serta latihan-latihan soal. Selain itu 

mata pelajaran matematika mempunyai  prosentase jam pelajaran yang lebih 

banyak daripada jam pelajaran lain. Tetapi mata pelajaran matematika kurang 

disukai oleh siswa dan prestasi belajar siswa kurang baik. Hal ini disebabkan 

kurang tepatnya metode pengajaran yang diajarkan selama ini yaitu metode 

konvensional  dan  kreativitas  siswa  dalam  belajar  matematika  yang  masih 

rendah.  Dengan  adanya  persoalan  tersebut  maka  penulis  mencoba 

menggunakan metode pembelajaran corrective dilihat dari kreativitas siswa. 

Dan diharapkan prestasi belajar siswa menjadi lebih baik. 

A. Identifikasi Masalah 

1. Tidak  semua  materi  pelajaran,  khususnya  matematika  akan  cocok 

diajarkan dengan metode ceramah, sedangkan selama ini ceramah masih 

mendominasi pengajaran matematika.

2. Belum diefektifitaskan penggunaan metode corecctive learning. 

3. Rendahnya  kreativitas  belajar  yang  mungkin  dapat  menjadi  rendahnya 

prestasi belajar teorema pythagoras. 
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B. Pembatasan Masalah 

1. Metode  mengajar  dibatasi  metode  konvensional  dan  metode  corecctive 

learning. 

2. Kreativitas belajar siswa dibatasi pada kreativitas siswa dalam kelas.

3. Prestasi belajar matematika siswa dibatasi pada prestasi belajar siswa pada 

pokok bahasan teorema pythagoras. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  masalah,  identifikasi  masalah  di  atas, 

pembahasan masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar yang diajar dengan corrective  

learning dan pendekatan konvensional.

2. Apakah terdapat perbedaan prestasi belajar antara kreativitas yang tinggi, 

sedang dan rendah yang menyatakan prestasi belajar berlainan. 

3. Apakah terdapat interaksi penggunaan pendekatan corrective learning dan 

pendekatan  konvensional  dengan  kreativitas  terhadap  prestasi  belajar 

matematika siswa. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk  mengetahui  perbedaan  prestasi  belajar  matematika  yang  diajar 

dengan corrective learning dan pendekatan konvensional. 

2. Untuk  mengetahui  perbedaan  prestasi  belajar  antara  kreativitas  belajar 

siswa yang tinggi, sedang dan rendah. 
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3. Untuk mengetahui interaksi antara penggunaan dengan corrective learning 

dan konvensional dengan kreativitas belajar siswa yang tinggi, sedang dan 

rendah terhadap prestasi belajar siswa. 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian  yang  dilakukan  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat 

sebagai berikut: 

1. Untuk  mengetahui  informasi  tentang  prestasi  belajar  menggunakan 

pembelajaran corrective learning dilihat dari kreativitas siswa.

2. Memberi  gambaran  bagi  seorang  guru  ataupun  calon  guru  khususnya 

bidang studi matematika tentang pembelajaran corrective learning dilihat 

dari kreativitas siswa. 

3. Memberikan  pengalaman  sekaligus  mengembangkan  pengetahuan  bagi 

penulis.

4. Dapat  memberikan  masukan  bagi  para  siswa  agar  lebih  meningkatkan 

kreativitas pada dirinya masing-masing. 

5. Dapat memberikan masukan pada dunia pendidikan untuk meningkatkan 

mutu calon guru dan sebagai bahan pertimbangan serta bahan acuan bagi 

penelitian sejenis. Pada pembelajaran matematika siswa merupakan subjek 

belajar  sedang  guru  sebagai  pembimbing,  motivator  dan  pengelola 

kegiatan belajar. 
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