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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Tuntutan kualitas sumber daya manusia era globalisasi abad 21 sangat 

tinggi dan kompleks. Kerangka kompetensi abad 21 dari 21
st
 Century Skills, 

Education, Competitiveness, Partnership menunjukkan bahwa setidaknya 

terdapat tiga hal yang harus dicapai setiap negara agar dapat berkompetisi 

secara internasional, yaitu kecakapan dalam kehidupan dan karir (life and 

career skills), kecakapan dalam pembelajaran dan berinovasi (learning and 

innovation skills), dan kecakapan yang berkaitan dengan informasi, media, dan 

teknologi (information, media, and tecknology skills). Beers dalam (Salirawati, 

2014) secara lebih detail menjelaskan bahwa kecakapan umum (common skills) 

yang harus dilibatkan guna mencapai kebutuhan skills abad 21 meliputi 

creativity and innovation, critical thinking and problem solving, 

communication, collaboration, information management, effective use of 

technology, career and life skills, dan cultural awareness. 

Tuntutan – tuntutan tersebut dapat dipenuhi dengan melibatkan 

pendidikan secara maksimal dalam upaya pencapaiannya. Paul Kennedy 

(Kusmarni, 2012) mengungkapkan bahwa peran pendidikan adalah salah satu 

unsur utama dalam persiapan menghadapi abad 21. Oleh karena itu, Pendidikan 

harus ditingkatkan perannya baik secara filosofis maupun secara teoritis. 

Education Research & Development Institute (ERDI) (2014) dalam laporannya 

menyatakan bahwa pendidikan juga digunakan sebagai penyeimbang 

kecakapan abad 21, agar dicapai suatu pencapaian yang maksimal.  

Pemerintah Indonesia sendiri juga telah menyadari pentingnya peran 

pendidikan untuk kelangsungan hidup masyarakat kedepannya. Seperti 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang menyatakan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia bertujuan untuk 

membangun peserta didik agar menjadi manusia yang: (1) beriman dan 
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian 

luhur; (2) berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; (3) sehat, mandiri, 

percaya diri; dan (4) toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. 

Ini menunjukkan bahwa melalui pendidikan, pemerintah telah berupaya untuk 

mempersiapkan masyarakatnya agar mampu bertahan hidup sesuai tuntutan 

zaman dengan kecakapan yang mumpuni.  

Matematika sebagai bagian dari pendidikan, tentunya juga mengambil 

peran dalam upaya tersebut. Bukan hanya peran yang kecil, namun peran yang 

sangat besar dan penting. Mempelajari Matematika nyatanya memberikan 

banyak pengaruh yang positif, baik dalam kehidupan sehari – hari maupun 

dalam kehidupan karir seorang individu. Beberapa bidang pekerjaan bahkan 

mengharuskan pekerjanya memiliki dasar matematika yang kuat, seperti dalam 

bidang teknik, arsitektur, akuntansi, perbankan, kesehatan, ekologi, dan 

keantariksaan. (Mullis, 2013: 11) 

Banyak pula kemampuan yang sebenarnya telah dibentuk dalam proses 

belajar matematika. NCTM (2000) menyatakan bahwa dalam proses belajar 

matematika, seseorang akan belajar tentang problem solving (memecahkan 

masalah), reasoning and proof (memberikan alasan dan membuktikan), 

communication (komunikasi), connections (menghubungkan), dan 

representations (merepresentasikan). Kemampuan – kemampuan tersebut 

sangat mendukung pencapaian kebutuhan skills individu era globalisasi Abad – 

21. 

Salah satu skills yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan kualitas 

sumber daya manusia era globalisasi adalah kreativitas (creativity). Kreativitas 

digunakan untuk beradaptasi dengan perubahan dunia dan untuk tetap terus 

memajukan dunia (Leikin, 2013). Hans J. Eysenck dalam A Study on Creativity 

Index dari Hong Kong Special Administrative region Government (2005) 

berpendapat bahwa kreativitas adalah interaksi dari cognitive variables, 

environmental variables, dan personality variables.   Cognitive variables 

terdiri dari intelligence, knowledge, technical skills, dan special talents. 

Environmental variables terdiri dari politico-religious factors, cultural factors, 
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sosio-economic factors, dan educational factors. Sedangkan personality factors 

terdiri dari internal motivation, confidence, non-conformity, dan creativity 

(trait). Pendapat Hans tersebut menunjukkan bahwa kreativitas adalah hal yang 

terkait dengan pendidikan. Ini dapat dilihat secara jelas dari cognitive variables 

dan environmental variables yang menyebutkan hal – hal yang terkait dengan 

pendidikan yaitu intelligence, knowledge, dan educational factors. 

Berkaitan dengan kreativitas di Indonesia, Global Creativty Index 

(GCI) dari Martin Prosperity Institute (2011) menunjukkan bahwa Indonesia 

hanya memperoleh GCI sebesar 0,037 dan menempatkan Indonesia pada 

peringkat ke – 81 dari 82 negara secara keseluruhan. GCI diukur berdasarkan 

tiga faktor yaitu technology, talent, dan tolerance. Ketiga faktor tersebut 

dipandang dari peranannya terhadap pengembangan ekonomi. Faktor yang 

secara langsung terkait dengan pendidikan adalah talent. Faktor ini 

menekankan pada pengetahuan (knowledge) yang dimiliki seseorang pekerja 

(worker). Pekerja dengan pengetahuan yang luas, dianggap sebagai titik awal 

dari perkembangan ekonomi yang positif. Mereka dengan pengetahuan yang 

luas diharapkan dapat memunculkan suatu ide baru, teknologi baru, atau 

bahkan dapat menciptakan alat baru yang nantinya dapat memiliki pasar 

tersendiri. 

Berdasarkan penjelasan di atas, peran pendidikan untuk kreativitas 

adalah sebagai salah satu sarana yang dapat digunakan untuk proses 

memperoleh dan mengembangkan pengetahuan secara luas. Dengan pemikiran 

yang kreatif pengetahuan tersebut dapat dikoneksikan satu sama lain untuk 

menghasilkan suatu yang baru. Kemampuan untuk berpikir secara kreatif 

tersebut juga harus diterapkan dalam pembelajaran matematika. Berpikir secara 

kreatif bermanfaat untuk menyelesaikan suatu permasalahan matematis. Atau 

bahkan menghasilkan suatu pengetahuan yang baru dengan jalan mengaitkan 

pengetahuan – pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.  

Jika berbicara tentang pengetahuan dalam matematika, maka tidak akan 

pernah lepas dengan bilangan. Pentingnya bilangan dalam matematika dapat 

dilihat pada Principles and Standards for Scool Mathematics dari NCTM 
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(2000) yang selalu menetapkan standar pembelajaran tentang bilangan dan 

operasinya mulai dari grade terendah yaitu prekindergarden sampai grade 

yang tertinggi yaitu grade 12. Soal TIMSS mulai dari awal diadakan tahun 

1995 sampai 2015 pada materi bilangan dan operasinya juga selalu memiliki 

persentasi jumlah soal yang paling besar. Misalnya pada TIMSS tahun 2011, 

persentasi soal mengenai bilangan adalah 50 % dan merupakan yang tertinggi 

diantara content domain yang lain. Begitu pula dengan TIMSS yang akan di 

adakan pada tahun 2015, 50 % soalnya adalah berada pata domain number.  

Namun, pada TIMSS tahun 1999 dan 2003 terdapat perbedaan konten 

dengan tes TIMSS tahun yang lain. Pada tahun tersebut terdapat satu bagian 

konten tes yang disebut dengan number sense. Yang et. al. (2008) menyatakan 

bahwa number sense menjadi topik yang besar pada pendidikan matematika di 

abad 21. Number sense merupakan suatu kemampuan yang erat kaitannya 

dengan bilangan (number). Standar dari NCTM (2000) untuk grade 6 – 8 

mengenai number and operations menunjukkan bahwa siswa harus memiliki 

kemampuan untuk : (1) understand numbers, ways of representing numbers, 

and number system, (2) understand meanings of operations and how they 

relate to one another, (3) compute fluently and make reasonable estimates. 

Di Indonesia sendiri, number sense masih menjadi suatu hal yang asing. 

Dibuktikan dengan sedikitnya penelitian mengenai number sense pada siswa. 

Ini membuat number sense siswa Indonesia masih rendah. Siswa Indonesia 

jarang dilatih dan dibiasakan untuk mengembangkan number sense-nya. Siswa 

masih dibiasakan menggunakan algoritma yang baku  untuk menyelesaikan 

suatu masalah matematika. Ini membuat Hal ini salah satunya ditunjukkan 

pada hasil TIMSS 2011 pada soal – soal mengenai numbers and 

operations.Persentasi siswa Indonesia yang dapat menjawab soal mengenai 

numbers and operationshampir selalu berada di bawah rata – rata international. 

Rendahnya kemampuan number sense siswa ini diantaranya disebabkan karena 

evaluasi mengenai number sense jarang atau bahkan tidak pernah dilakukan 

secara langsung dan khusus di sekolah. 
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Selain number sense, komunikasi matematis (mathematical 

communication) juga merupakan faktor yang menjadi sorotan pada 

pembelajaran matematika. PISA tahun 2012 menjadikan komunikasi sebagai 

satu dari tujuh kemampuan yang diperlukan dalam matematika. Kemampuan 

komunikasi matematika merupakan kemampuan siswa menggunakan 

matematika sebagai alat komunikasi (bahasa matematika), dan kemampuan 

siswa mengkomunikasikan matematika yang dipelajari sebagaiisi pesan yang 

harus disampaikan (NCTM, 1989). Kemampuan komunikasi matematika 

meliputi (1) penggunaan bahasa matematika yang diwujudkan dalam bentuk 

lisan, tulisan, atau visual; (2) penggunaan representasi matematika yang 

diwujudkan dalam bentuk tulisan atau visual; dan (3) kejelasan presentasi, 

yakni menginterpretasikan ide-ide matematika, menggunakan istilah 

matematika atau notasi matematika dalam merepresentasikan ide – ide 

matematika, serta menggambarkan hubungan –hubungan atau Pendekatan 

matematika (Kennedy & Tipps, 1994). 

Menurut Greenes dan Sculman dalam (Sapa’at, 2006) Komunikasi 

matematis berguna untuk (a) kekuatan sentral bagi siswa dalam merumuskan 

konsep dan strategi matematis, (b) modal keberhasilan bagi siswa terhadap 

pendekatan dan penyelesaian dalam eksplorasi dan investigasi matematis, (c) 

wadah bagi siswa dalam berkomunikasi dengan temannya untuk memperoleh 

informasi, membagi pikiran dan penemuan, curah pedapat, menilai dan 

mempertajam ide untuk meyakinkan yang lain. 

Mengingat begitu pentingnya hal – hal yang telah dijelaskan di atas, 

peneliti bermaksud untuk mengadakan penelitian mengenai kontribusi 

kemampuan berpikir kreatif, number sense, dan komunikasi matematis 

terhadap prestasi belajar matematika pada siswa kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta. 

 

B. IDENTIFIKASI MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 
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1. Tuntutan sumber daya manusia era globalisasi yang masih belum bisa 

dipenuhi. 

2. Proses pembelajaran yang berjalan dengan penuh hambatan. 

3. Rendahnya kreativitas masyarakat Indonesia secara globaljika diukur 

berdasarkan GCI. 

4. Rendahnya penguasaan bilangan siswa. 

5. Kurangnya evaluasi pada penguasaan bilangan pada siswa. 

6. Ketidakmampuansiswa menghubungkan antara apayang mereka pelajari 

dengan bagaimana pengetahuan tersebut akandigunakan. 

7. Komunikasi dalam pembelajaran matematika yang belum dibangun 

dengan baik. 

8. Pembelajaran yang masih menggunakan metode – metode tradisional. 

 

C. PEMBATASAN MASALAH 

Agar penelitian lebih terarah dan tidak terjadi pembahasan di luar 

konteks, maka masalah dibatasi pada penelitian mengenai prestasi belajar 

matematika siswa. Dari banyak faktor yang mempengaruhinya, hanya dipilih 

kemampuan berpikir kreatif, number sense, dan komunikasi matematis. Subjek 

penelitian juga dibatasi hanya pada siswa kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

D. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan pembatasan masalah yang telah ditentukan, dapat 

diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah kemampuan berpikir kreatif berkontribusi terhadap prestasi belajar 

Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 ? 

2. Apakah kemampuan number sense berkontribusi terhadap prestasi belajar 

Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 ? 
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3. Apakah komunikasi matematis berkontribusi terhadap prestasi belajar 

Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 ? 

4. Apakah kemampuan berpikir kreatif, number sense, dan komunikasi 

matematis secara bersama – sama berkontribusi tehadap prestasi belajar 

Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun 

Ajaran 2014/2015 ? 

 

E. TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan rumusan penelitian di atas, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

1. Menguji  dan menganalisis kontribusi kemampuan berpikir kreatif 

terhadap prestasi belajar Matematika siswa Kelas VII SMP 

Muhammadiyah 4 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

2. Menguji dan menganalisis kontribusi kemampuan number sense terhadap 

prestasi belajar Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

3. Menguji dan menganalisis kontribusi komunikasi matematis terhadap 

prestasi belajar Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 

Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015. 

4. Menguji dan menganalisis kontribusi kemampuan berpikir kritis, number 

sense, dan komunikasi matematis secara bersama – sama terhadap prestasi 

belajar Matematika siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 4 Surakarta 

Tahun Ajaran 2014/2015. 

 

F. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi positif 

dan rujukan bagi guru, pembaca, dan peneliti dalam upaya meningkatkan 

prestasi belajar Matematika. Utamanya, ditinjau dari kontribusi 
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kemampuan berpikir kreatif, kemampuan number sense, dan komunikasi 

matematis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa guna 

memperoleh pengetahuan baru dan memberikan mereka motivasi 

untuk meningkatkan prestasi belajar Matematika ditinjau dari 

kontribusi kemampuan berpikir kreatif, kemampuan number sense, 

dan komunikasi matematis. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini dapat dikolaborasikan dengan hasil 

penelitian lainnya guna memberikan informasi pada guru sehingga 

dapat mengambil langkah terbaik dalam upaya pencapaian prestasi 

belajar siswa yang maksimal. 

c. Bagi Sekolah 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi sekolah untuk dijadikan sebagai bahan kajian 

bersama dalam upaya peningkatkan kualitas sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


