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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari perkembangan ilmu 

pengetahuan lain. Matematika menjadi salah satu bidang studi yang 

mempunyai peranan penting dalam pendidikan. Dalam pendidikan di 

Indonesia, matematika merupakan salah satu pelajaran yang wajib 

dipelajari siswa sehingga pembelajaran matematika mempunyai 

kedudukan yang penting. Matematika bersifat abstrak sehingga untuk 

mempelajari matematika siswa tidak cukup hanya sekedar menghafalkan 

rumus-rumus, aturan-aturan dan konsep-konsep, namun siswa juga 

dituntut mempunyai konsentrasi, ketelitian, dan keterampilan. 

Dalam proses pembelajaran matematika setiap siswa selalu 

diarahkan agar menjadi siswa yang mandiri dan mempunyai prestasi 

belajar yang membanggakan. Untuk menjadi mandiri dan prestasi belajar 

yang membanggakan maka seseorang harus belajar, sehingga dapat 

dicapai suatu kemandirian dan prestasi belajar yang dapat dibanggakan. 

Menurut Rusman (2012:353) kata mandiri mengandung arti tidak 

tergantung kepada orang lain, bebas, dan dapat melakukan sendiri. Kata ini 

sering kali diterapkan untuk pengertian dan tingkat kemandirian yang 

berbeda-beda. 
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Dalam belajar mandiri, menurut Wedemeyer (dalam Rusman, 

2012:353), peserta didik yang belajar secara mandiri mempunyai 

kebebasan untuk belajar tanpa harus menghadiri pembelajaran yang 

diberikan guru/pendidik di kelas. Peserta didik dapat mempelajari pokok 

materi tertentu dengan membaca modul atau melihat dan mengakses e-

learning tanpa bantuan atau dengan bantuan terbatas dari orang lain. 

Kemandirian dalam belajar menurut Wedemeyer (dalam Rusman, 

2012:354) perlu diberikan kepada peserta didik supaya mereka 

mempunyai tanggung jawab dalam mengatur dan mendisiplinkan dirinya 

dan dalam mengembangkan kemampuan belajar atas kemauan sendiri. 

Sikap-sikap tersebut perlu dimiliki peserta didik karena hal tersebut 

merupakan ciri kedewasaan orang terpelajar. 

Menurut Panen (dalam Rusman, 2012:355) belajar mandiri bukan 

berarti belajar sendiri. Belajar mandiri bukan merupakan usaha untuk 

mengasingkan peserta didik dari teman belajarnya dan dari 

guru/instrukturnya. Hal yang terpenting dalam proses belajar mandiri ialah 

peningkatan kemampuan dan keterampilan peserta didik dalam proses 

belajar tanpa bantuan orang lain, sehingga pada akhirnya peserta didik 

tidak tergantung pada guru/pendidik, pembimbing, teman atau orang lain 

dalam belajar. Dalam belajar mandiri peserta didik akan berusaha sendiri 

dahulu untuk memahami isi pelajaran yang dibaca atau dilihatnya melalui 

media pandang dengar. Kalau mendapat kesulitan, barulah peserta didik 

akan bertanya atau mendiskusikannya dengan teman, guru/instrukur, atau 
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orang lain. Peserta didik yang mandiri akan mampu mencari sumber 

belajar yang dibutuhkannya. 

Gagne (dalam Hamdani, 2011:138) menyatakan prestasi belajar 

dibedakan menjadi lima aspek, yaitu kemampuan intelektual, strategi 

kognitif, informasi verbal, dan keterampilan. Menurut Bloom dalam 

Suharsimi Arikunto (dalam Hamdani, 2011:138), hasil belajar dibedakan 

menjadi tiga aspek, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Prestasi belajar dalam bidang pendidikan adalah hasil dari 

pengukuran terhadap siswa yang meliputi faktor kognitif, afektif, dan 

psikomotorik setelah mengikuti proses pembelajaran yang diukur dengan 

menggunakan tes atau instrumen yang relevan. Jadi, prestasi belajar adalah 

hasil pengukuran dari penilaian usaha belajar yang dinyatakan dalam 

bentuk simbol, huruf maupun kalimat yang menceritakan hasil yang sudah 

dicapai oleh setiap anak pada periode tertentu. 

Pembelajaran dimana siswa hanya duduk tenang dan 

mendengarkan informasi dari guru sepertinya sudah membudaya sejak 

dahulu, sehingga untuk mengadakan perubahan ke arah pembelajaran yang 

aktif, kreatif, dan menyenangkan memang terkesan sulit. Berdasarkan 

observasi awal di kelas IX H MTs Negeri Surakarta 1 sebelum penelitian, 

pembelajaran terkesan lebih terpusat pada guru. Pembelajaran yang searah 

ini membuat siswa selalu bergantung pada guru. Sehingga selama proses 

belajar mengajar siswa cenderung pasif saat mengikuti pelajaran 
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matematika. Siswa mendengarkan, mencatat materi yang terkait, dan 

dituntut untuk menghafalkan lalu siswa disuruh untuk mengerjakan 

latihan-latihan soal dengan rumus yang diberikan guru tanpa tahu akan 

tujuan dan manfaat yang akan mereka peroleh. Selain itu guru belum 

menggunakan fasilitas pembelajaran yang ada di kelas, sehingga para 

siswa terkesan jenuh dan bosan terhadap pembelajaran matematika yang 

disajikan dan pada akhirnya siswa kurang peduli terhadap pembelajaran 

matematika.  Hal ini dapat dilihat dari hasil tes awal yang diberikan 

dengan tingkat prosentase indikator siswa kelas IX H di MTs Negeri 

Surakarta 1 antara lain (1) menyelesaikan tugasnya sendiri 20%, (2) 

mengatasi masalah belajarnya sendiri 14,29%, (3) percaya pada diri 

sendiri 14,29%, (4) mengatur dirinya sendiri 22,86% dan  prestasi belajar 

siswa yang memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) hanya 

17,14%. 

Untuk mengoptimalkan kemandirian dan prestasi belajar siswa, 

diperlukan suatu model pembelajaran matematika yang dapat 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa. Salah satu model 

pembelajarannya adalah Creative Problem Solving (CPS). Menurut B. 

Suryosubroto (2009:199) Creative Problem Solving adalah segala cara 

yang dilakukan seseorang dalam berpikir kreatif, dengan tujuan 

menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Pembelajaran yang 

menerapkan model Creative Problem Solving, peran pendidik lebih banyak 

menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar, 
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baik secara individual maupun kelompok. Ini berarti melalui Creative 

Problem Solving peserta didik diberikan kesempatan secara luas sebagai 

prasyarat bagi peserta didik untuk berlatih belajar mandiri. 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian 

tentang “Peningkatan Kemandirian dan Prestasi Belajar Matematika 

melalui Model Pembelajaran Creative Problem Solving (CPS)”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih efektif, efisien, terarah dan dapat dikaji 

lebih mendalam maka perlu pembatasan masalah. Adapun pembatasan 

masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah: 

1. Model pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2. Kemandirian belajar siswa ditinjau dari indikator-indikator berikut. 

a. Menyelesaikan tugasnya sendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika yang diberikan. 

b. Mengatasi masalah belajarnya sendiri dalam menyelesaikan 

permasalahan matematika yang diberikan. 

c. Percaya pada diri sendiri dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang diberikan. 

d. Mengatur dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan 

matematika yang diberikan. 
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3. Prestasi belajar siswa siswa yang dimaksud adalah nilai matematika 

siswa yang diperoleh dari evaluasi belajar. 

 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah di atas, maka 

permasalahan dalam penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Apakah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan kemandirian 

belajar matematika siswa? 

2. Apakah pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran 

Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan prestasi belajar 

matematika siswa? 

 

D. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini secara umum adalah untuk meningkatkan 

kemandirian dan prestasi belajar matematika siswa. 

Sedangkan tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Untuk mengetahui peningkatan kemandirian belajar matematika siswa 

melalui model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 

2. Untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar matematika siswa 

melalui model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS). 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara umum manfaat teoritis pada penelitian ini adalah 

sebagai referensi untuk mengembangkan penelitian yang 

menggunakan model pembelajaran Creative Problem Solving 

(CPS) untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar 

matematika siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis ditujukan kepada siswa, guru dan sekolah 

antara lain sebagai berikut. 

a. Bagi siswa 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi siswa untuk 

meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar matematika siswa. 

b. Bagi guru 

Penelitian ini dimanfaatkan guru sebagai modal 

pembelajaran dikelas dan meminimalkan permasalahan-

permasalahan yang dihadapi guru. 

c. Bagi sekolah 

Bagi sekolah penelitian ini memberikan sumbangan yang 

baik dalam rangka perbaikan pembelajaran, peningkatan mutu 
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sekolah, khususnya pembelajaran matematika dan 

mengembangkan profesinalitas guru. 

d. Bagi peneliti 

Bagi peneliti, dapat memperoleh pengalaman secara 

langsung mengenai masalah dalam pembelajaran dan bagaimana 

seharusnya menerapkan solusi yang tepat untuk mengatasinya serta 

dapat mengembangkan penelitian dalam pembelajaran dengan 

solusi yang lebih baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


