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           PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan 

di bidang pendidikan merupakan sarana dan wahana yang sangat penting 

dalam pembinaan sumber daya manusia. Oleh karena itu bidang pendidikan 

perlu dan harus mendapatkan perhatian, penanganan dan prioritas secara 

sungguh-sungguh baik oleh pemerintah, masyarakat dan para penyelenggara 

pendidikan. 

Penyelenggara pendidikan tersebut salah satunya adalah pendidikan 

formal yaitu pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah diberikan dengan 

kepercayaan dan keyakinan bahwa anak itu dapat dididik, anak itu dapat 

belajar. Persoalan yang penting ialah bagaimanakah anak itu dapat belajar, 

belajar yang menciptakan kesenangan, belajar yang menumbuhkan semangat 

dan belajar yang membuat anak didik tersebut menganggap bahwa belajar itu 

merupakan kebutuhan sehari-hari. Gagne dalam buku Sagala (2003:17) 

mengemukakan bahwa belajar adalah perubahan yang terjadi dalam 

kemampuan manusia yang terjadi terus menerus, sehingga dalam belajar  

khususnya dalam hal ini belajar bermatematika perlu rutinitas belajar yang 

dapat membangkitkan semangat aktif dan kreatif dalam rangka untuk 

menciptakan perubahan kondisi yang diinginkan dan yang telah direncanakan. 



 Perubahan tersebut di atas juga tersurat dalam tujuan belajar 

matematika. Secara umum, tujuan diberikannya matematika di sekolah adalah 

untuk mempersiapkan peserta didik agar bisa menghadapi perubahan 

kehidupan dan dunia yang selalu berkembang dan sarat perubahan. Juga untuk 

mempersiapkan siswa agar dapat bermatematika dalam kehidupan sehari-hari. 

Sedangkan penekanan tujuan umum pembelajaran matematika disekolah 

adalah penataan nalar, pembentukan sikap siswa dan keterampilan dalam 

penerapan ilmu matematika (Depdikbud 1995). 

Ilmu matematika merupakan subjek yang sangat penting dalam sistem 

pendidikan diseluruh dunia. Negara yang mengabaikan pendidikan matematika 

sebagai prioritas utama akan tertinggal dari kemajuan segala bidang (terutama 

sains dan teknologi), dibanding dengan negara lainnya yang memberikan 

tempat bagi matematika sebagai subjek yang sangat penting (Masykur dan 

Abdul,2007:41) 

Selain itu ada banyak alasan tentang perlunya siswa belajar matematika. 

Cornelius (1982:38) dalam buku Abdurrahman (2003:253) mengemukakan 

lima alasan perlunya belajar matematika karena matematika merupakan (1) 

sarana berpikir yang jelas dan logis,(2) sarana untuk memecahkan masalah,(3) 

sarana mengenal pola-pola hubungan dan generalisasi pengalaman,(4) sarana 

untuk mengembangkan kreativitas,dan (5) sarana untuk meningkatkan 

kesadaran terhadap perkembangan budaya. 

Karena pentingnya matematika untuk dipelajari maka dibutuhkan metode 

pembelajaran yang menciptakan suasana aktif dan kreatif. Selama ini 



pembelajaran matematika yang berlangsung di sekolah pada umumnya dengan 

metode ceramah. Menurut Syaiful Bahri Djamarah (2002:111) metode ceramah 

adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau 

penjelasan lisan secara langsung terhadap siswa. Pembelajaran dengan metode 

ini guru lebih aktif dan siswa cenderung pasif karena hanya duduk dan 

menerima informasi dari guru. Meskipun setelah ceramah guru memberikan 

kesempatan siswa untuk bertanya, namun biasanya siswa hanya diam karena 

belum terbiasa dilatih untuk memikirkan dan mengemukakan gagasan yang 

dimiliki. Metode pembelajaran yang demikian berdampak pada rendahnya 

keaktifan dan kreativitas anak sehingga berdampak pula pada rendahnya 

prestasi belajar siswa. 

Keberhasilan pembelajaran matematika dapat diukur dari keberhasilan 

siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran tersebut. Keberhasilan itu dapat 

dilihat dari tingkat pemahaman, penguasaan materi, serta prestasi belajar 

siswa. Semakin tinggi pemahaman dan penguasaan materi serta prestasi 

belajar maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pembelajaran. Namun 

dalam kenyataannya, prestasi belajar matematika yang dicapai siswa masih 

rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam 

pembelajaran matematika setelah diadakan observasi lapangan antara lain :  1) 

keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran masih belum nampak, 2) siswa 

jarang mengajukan ide dalam proses penyelesaian masalah, 3) hanya sebagian 

siswa yang mengerjakan soal-soal latihan dengan tepat, 4) penggunaan strategi 

pembelajaran yang kurang bervariasi. 



Untuk mengantisipasi masalah tersebut agar tidak berkelanjutan maka 

perlu dicarikan formula pembelajaran yang tepat, sehingga dapat 

meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika. Para guru 

terus berusaha menyusun dan menerapkan berbagai media pembelajaran 

bervariasi agar siswa tertarik dan bersemangat dalam belajar matematika. 

Salah satunya dengan menggunakan media pembelajaran yang berupa alat 

peraga.   

Dalam proses belajar mengajar matematika dengan menggunakan media 

pembelajaran yang sesuai dengan materi yang di sampaikan kemungkinan 

kreativitas siswa dapat berkembang, karena secara tidak langsung belajar 

matematika dengan media pembelajaran akan menimbulkan keinginan siswa 

untuk belajar matematika dan juga akan memunculkan ide baru dalam 

memecahkan masalah matematika. Namun pada kenyataannya masih banyak 

kendala yang dihadapi, salah satunya adalah mahalnya harga media 

pembelajaran sehingga penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran 

kurang diperhatikan bahkan guru tidak pernah sama sekali menggunakan 

media pembelajaran dalam proses pembelajaran. 

Jika hal tersebut dibiarkan terus menerus akan menjadikan pelajaran 

matematika sebagai pelajaran yang dianggap sulit sehingga kurang di minati 

para peserta didik, padahal dengan penggunaan media pembelajaran yang 

menarik kemungkinan besar akan menjadikan matematika sebagai pelajaran 

yang menyenangkan sehingga menimbulkan para siswa untuk lebih kreatif 

dalam belajar bermatematika. 



Melihat pentingnya penggunaan alat peraga sebagai media pembelajaran 

yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kreativitas siswa alternatif 

yang dapat digunakan adalah dengan pemanfaatan barang bekas debagai media 

pembelajaran. Barang bekas merupakan barang yang telah terpakai sehingga 

mudah didapat dengan harga yang relatif murah. Dengan pemanfaatan barang 

bekas tersebut tidak ada lagi alasan peniaadaan media dalam pembelajaran 

matematika karena mahalnya harga media tersebut. Dengan demikian siswa 

akan lebih aktif dan kreatif dalam belajar matematika. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang bekas tersebut sebagai 

media pembelajaran dalam upaya meningkatkan kreativitas siswa dalam 

pembelajaran matematika juga deperlukan strategi pembelajaran yang 

menyenangkan dan tidak membosankan sehingga membangkitkan semangat 

siswa untuk menggali kreativitas dalam bermatematika. Dengan pembelajaran 

melalui pendekatan true or false diharapkan mampu menggali kreativitas siswa 

tersebut. Pendekatan true or false merupakan konsep belajar yang membantu 

siswa terkait langsung dalam proses pembelajaran sehingga dimungkinkan 

siswa untuk beraktifitas dan berkreativitas secara lebih nyata. Dengan konsep 

ini diharapkan hasil pembelajaran lebih bermakna bagi siswa. Proses 

pembelajaran berlangsung secara aktif dalam bentuk kegiatan siswa bekerja 

sama dalam kelompok, bukan transfer dari guru ke siswa. Dengan demikian 

proses pembelajaran matematika di sekolah yang menerapkan pendekatan true 

or false  dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai media pembelajaran 



diharapkan dapat meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran 

matematika. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis mencoba menghadirkan nuansa 

baru dalam praktik pembelajaran matematika dengan pendekatan True or False 

yang membangkitkan kreativitas siswa dengan mengoptimalkan barang bekas 

sebagai media pembelajaran. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Dari latar belakang masalah dapat didefinisikan beberapa permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Kurangnya minat siswa untuk mempelajari matematika disebabkan 

persepsi negatif siswa bahwa matematika itu sulit 

2. Kurangnya pemahaman siswa dalam belajar matematika karena 

metode/teknik mengajar masih monoton dan kurang bervariasi 

3. Kurangnya tingkat keaktifan siswa karena siswa hanya pasif 

mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru 

4. Rendahnya tingkat prestasi belajar siswa yang mengakibatkan sedikitnya 

output yang berkualitas dalam dunia pendidikan, khususnya matematika. 

5. Rendahnya tingkat kreativitas siswa karena guru belum memanfaatkan 

media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. 

 

 

 



C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan pendekatan pembelajaran true or false dengan 

mengoptimalkan barang bekas sebagai media pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan kreativitas siswa? 

2. Melalui pendekatan true or false dengan mengoptimalkan barang bekas 

sebagai media pembelajaran, adakah peningkatan kreativitas siswa? 

Untuk mengukur masalah tersebut digunakan indikator sebagai berikut: 

a. Kemampuan siswa dalam memanipulasi sarana pembelajaran 

b. Kemampuan siswa menemukan ide baru dalam pemecahan masalah 

c. Ketepatan siswa dalam menyelesaiakan permasalahan. 

d. Kemampuan dalam membuat kesimpulan yang meliputi 

mendefinisikan konsep, menemukan sifat–sifat dari konsep dan 

memberikan contoh. 

3. Adakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya 

pendekatan true or false dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai 

media pembelajaran dalam pembelajaran matematika ? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Ilmu matematika bukan suatu hal yang mudah, namun ketidak 

mudahan itu mengakibatkan peserta didik takut akan keberadaan dirinya 



sehingga kreativitas tak teraplikasi dalam dunia pendidikannya khususnya 

matematika.  

Tujuan umum dari penelitian ini adalah mengubah pandangan negatif 

peserta didik terhadap matematika sehingga tidak ada hambatan lagi 

berkreativitas dalam belajar matematika dan juga mendukung pelaksanaan 

kurikulim berbasis KTSP. 

2. Tujuan Khusus 

a. Meningkatkan kemampuan guru dalam pembelajaran matematika 

dengan berbasis active learning yaitu true or false. 

b. Meningkatkan kemampuan guru dalam memanfaatkan barang bekas 

sebagai media pembelajaran matematika. 

c. Meningkatkan kreativitas siswa dalam pembelajaran matematika 

melalui pendekatan True or False dengan mengoptimalkan barang 

bekas sebagai media pembelajaran 

d. Meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menciptakan suasana 

kreativ dalam pembelajaran matematika. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Guru 

a. Manfaat teoritis 

Kecepatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

menuntut perubahan cara dan strategi guru dalam mengajar.Guru 



hendaknya membimbing siswa untuk menemukan fakta dan informasi 

sendiri, serta mengolah dan mengembangkannya. 

Manfaat penelitian ini secara teoritis bagi guru adalah dapat 

mengembangkan metode–metode bermutu dan berkualitas dalam 

pembelajaran matematika agar lebih menghasilkan keluaran siswa yang 

kreativ dengan mengoptimalkan barang bekas sebagai media 

pembelajaran. 

b. Manfaat Praktis 

Guru adalah panutan peserta didik di sekolah juga di kelas. 

Semangat dan tidaknya siswa dalam pembelajaran tergantung cara guru 

menyampaikan ilmunya. 

 Manfaat praktis penelitian ini bagi guru adalah agar 

menumbuhkan semangat dalam menyampaikan materi sehingga timbul 

semangat pula bagi siswanya yang pada akhirnya tercipta suasana 

kreativ didukung oleh pemanfaatan barang bekas sebagai media 

pembelajaran. 

2. Bagi Siswa 

a. Manfaat Teoritis.  

Secara umum matematika sangat bermanfaat bagi kehidupan. Ia 

memiliki kekuatan dalam membangun bangsa dan negara. Maka dari itu 

rasa suka terhadap matematika perlu dikembangkan. Dengan metode 

pembelajaran yang kreativ dan mengoptimalkan barang bekas sebagai 

media pembelajaran akan mampu membangun semangat siswa dalam 



bermatematika. Penelitian ini bermanfaat agar matematika hidup dalam 

pandangan masyarakat bukan sebagai pelajaran yang menakutkan 

namun kreativitasnya yang menarik dalam penyelesaian masalah. 

b. Manfaat Praktis  

Bagi siswa, Meningkatkan kreativitas siswa dalam pemecahan 

masalah. Dengan adanya barang bekas sebagai media pembelajaran 

diharapkan tumbuh rasa tertarik siswa dalam belajar bermatamatika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


