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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan

teknologi modern. Matematika mempunyai peranan penting dalam berbagai

disiplin  ilmu.  Salah  satunya  adalah  ilmu  pendidikan.  Pendidikan  berperan

penting  dalam mempersiapkan sumber  daya  manusia  yang berkualitas  dan

mampu  berkompetensi  dalam  perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan

teknologi.  Pendidikan  harus  dilaksanakan  dengan  sebaik-baiknya  untuk

memperoleh hasil maksimal, baik dikelola secara kualitas maupun kuantitas.

Hal tersebut dapat dicapai dengan terlaksananya pendidikan yang tepat waktu

dan tepat guna.

Pada  pembelajaran  matematika,  kreativitas  merupakan  salah  satu

standar kompetensi yang berperan penting. Dengan kreativitas, siswa dapat

mengajukan  banyak  pertanyaan,  menjawab  dengan  sejumlah  jawaban,

mempunyai  banyak  gagasan  mengenai  suatu  masalah,  lancar  dalam

mengemukakan gagasan, bekerja lebih cepat dari anak-anak lain, dan dapat

dengan cepat melihat kesalahan atau kekurangan pada suatu objek atau situasi

(Munandar  dalam  Ghufron  dan  Risnawita,  2011:  107).  Namun,  pada

kenyataannya  siswa  kurang  mampu  dalam  mengembangkan  ide-ide

matematika.

Kreativitas siswa yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik

pula.  Hasil  belajar  dipengaruhi  oleh  dua  faktor,  yaitu  faktor  internal  dan

faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari siswa itu

sendiri, yang meliputi kesehatan, intelegensi, minat dan motivasi serta cara

belajar.  Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar siswa, yang

meliputi keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan (Marisha, 2013: 4).

Hasil observasi awal kreativitas belajar matematika siswa SDIT Ar-

Risalah Surakarta kelas IIIA yang berjumlah 26 siswa belum sesuai dengan

harapan. Sebanyak 57,6% kreativitas belajar rendah.
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Hasil analisis dokumen menunjukkan bahwa kondisi awal dari hasil

belajar  matematika  siswa  kelas  IIIA  SDIT  Ar-Risalah  Surakarta  yang

mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) atau lebih dari sama dengan

62 berjumlah 10 siswa (38,5%). Hal ini mengindikasikan bahwa hasil belajar

matematika di sekolah tersebut belum sesuai dengan harapan.

Akar penyebab bervariasinya kreativitas dan hasil belajar matematika

siswa SDIT Ar-Risalah Surakarta adalah sebagai berikut.

1. Ketika  pembelajaran  berlangsung,  guru  bersikap  mendominasi.  Hal  ini

menyebabkan siswa bersifat pasif dan tidak memiliki kesempatan dalam

mengembangkan kreativitas yang dimiliki.

2. Dalam  proses  pembelajaran  matematika,  guru  menggunakan  model

pembelajaran yang kurang menarik. Hal ini mengakibatkan siswa menjadi

jenuh terhadap mata pelajaran matematika.

3. Siswa  menganggap  bahwa matematika  merupakan  mata  pelajaran  yang

sulit untuk dipahami. Hal ini terlihat dari aktivitas siswa yang kurang saat

guru menyuruh untuk mengerjakan soal matematika.

4. Minat siswa terhadap mata pelajaran matematika rendah, sehingga antusias

siswa menurun. Bahkan tidak sedikit siswa yang berbicara sendiri, tidur,

dan gaduh saat pelajaran berlangsung.

Akar penyebab permasalahan di  atas  bersumber  dari  guru.  Untuk itu,

alternatif  tindakan  yang  ditawarkan  yaitu  dengan  strategi  pembelajaran

kontekstual. Menurut  Saefudin  (2010:  176)  pembelajaran  kontekstual

“merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa

setiap tahapan pembelajaran dengan cara menghubungkannya dengan situasi

kehidupan  yang  dialami  siswa  sehari-hari  sehingga  pemahaman  materi

diterapkan dalam kehidupan nyata.”

Tiga  konsep  yang  dapat  diambil  dalam  pembelajaran  kontekstual

adalah  (1)  mendorong pada  proses  keterlibatan  siswa  untuk  menemukan

materi,  (2) mendorong siswa agar dapat menemukan materi yang dipelajari

dalam kehidupan nyata, dan (3) menerapkan materi dalam kehidupan nyata.

Pembelajaran  tersebut  dapat  memberikan  kesempatan  bagi  siswa  untuk
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mengungkapkan ide atau gagasan secara optimal melalui lisan maupun tulisan

sehingga kemampuan kreativitas dan hasil belajar matematika siswa meningkat.

Pembelajaran kontekstual memiliki berbagai keunggulan, diantaranya (1)

materi  yang dipelajari tidak terlepas dari pengetahuan yang sudah dipelajari

sebelumnya,  sehingga  pengetahuan  yang  diperoleh  siswa  memiliki

keterkaitan satu sama lain, (2) siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan

pengalaman belajar  mereka dalam kehidupan sehari-hari,  (3) siswa belajar

melalui kegiatan kelompok sehingga dapat saling bertukar pikiran, memberi

dan menerima informasi, dan (4) memberikan kesadaran kepada siswa bahwa

pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal, tetapi untuk dipahami dan

diyakini (Marisha, 2013: 4).

Berdasarkan  keunggulan-keunggulan  tersebut,  diharapkan  strategi

pembelajaran  kontekstual  dapat  meningkatkan  kreativitas  dan  hasil  belajar

matematika siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti memilih judul

“Peningkatan  Kreativitas  dan  Hasil  Belajar  Matematika  Melalui  Strategi

Pembelajaran Kontekstual bagi Siswa Kelas III SDIT Ar-Risalah Surakarta

Tahun 2014/2015.” 

B. Perumusan Masalah

1. Apakah  penerapan  pembelajaran  kontekstual  dapat  meningkatkan

kreativitas  belajar  matematika  pada  siswa  kelas  III  SDIT  Ar-Risalah

Surakarta?

2. Apakah  penerapan  pembelajaran  kontekstual  dapat  meningkatkan  hasil

belajar  belajar  matematika  pada  siswa  kelas  III  SDIT  Ar-Risalah

Surakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk meningkatkan kreativitas belajar matematika pada siswa kelas III

SDIT Ar-Risalah Surakarta melalui strategi pembelajaran kontekstual.

2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa kelas III SDIT

Ar-Risalah Surakarta melalui strategi pembelajaran kontekstual.



4

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara  umum,  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan

sumbangan kepada pembelajaran matematika utamanya pada peningkatan

kreativitas  dan  hasil  belajar  siswa  melalui  strategi  pembelajaran

kontekstual.  Secara  khusus,  penelitian  ini  dapat  memberikan  kontribusi

bagi sekolah dalam meningkatkan kreativitas dan hasil belajar matematika.

2. Manfaat praktis

a. Bagi guru

Penelitian  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk  memperbaiki  kwalitas

pembelajaran matematika melalui strategi pembelajaran kontekstual.

b. Bagi siswa

Penelitian  ini  untuk meningkatkan  kompetensi  siswa dalam belajar

smatematika melalui strategi pemsbelajaran kontekstual.


