
1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Matematika memang sering digambarkan sebagai pelajaran yang

sulit, membosankan, bahkan menakutkan, karena anggapan tersebut maka

siswa semakin tidak menyukai pelajaran matematika. Hal ini dapat berimbas

pada pemahaman materi matematika dan kemudian pada hasil. Pemerintah

telah menetapkan sebuah aturan dalam dunia pendidikan indonesia, yaitu

berupa standar nilai kelulusan siswa. Sejauh ini matematika mempunyai

standar kelulusan yang jauh lebih rendah di banding mata pelajaran lain. Hal

ini disebabkan karen matematika dianggap sulit diterima oleh siswa. Oleh

karena itu siswa dituntut lebih giat belajar matematika. Tidak hanya siswa

namun ini juga acuan kepada guru untuk lebih fokus dan pandai memilih

pendekatan pembelajaran dalam menyampaikan materi matematika.

Kesulitan maupun kegagalan yang dialami siswa tidak hanya

bersumber pada kemampuan siswa yang kurang, tetapi ada faktor lain yang

turut menentukan keberhasilan siswa dalam belajar matematika. Faktor-faktor

tersebut dapat berasal dari luar diri siswa, antara lain lingkungan keluarga,

pergaulan, teknik belajar serta strategi pembelajaran yang diterapkan guru

dalam kegiatan belajar mengajar. Faktor tersebut sangat mempengaruhi

prestasi belajar siswa.

Winkel (Hamdani, 2011: 137) berpendapat bahwa prestasi belajar

merupakan bukti keberhasilan yang telah dicapai oleh seseorang. Dengan

demikian, prestasi belajar merupakan hasil maksimum yang dicapai oleh

seseorang setelah melaksanakan usaha-usaha belajar. Prestasi belajar siswa

dapat dinyatakan dalam bentuk rapor pada setiap semester. Prestasi belajar

dapat diketahui setelah evaluasi. Hasil evaluasi memperlihatkan tentang

tinngi atau rendahnya prestasi belajar siswa yang nantinya diserahkan kepada

orang tua di setiap semesternya. Untuk pelajaran matemtika diharapan siswa
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mampu mencapai presatasi belajar yang tinggi. Akan tetapi, pada

keyataannya hasil ujian nasional pelajaran matemtika masih rendah.

Prestasi belajar siswa dinyatakan dalam bentuk nilai atau rapor

setelah mengalami proses belajar mengajar. Prestasi belajar siswa dapat

diketahui setelah evaluasi. Hasil evaluasi memperlihatkan tentang tinggi atau

rendahnya prestasi belajar siswa. Untuk pelajaran matematika diharapkan

siswa mampu mencapai prestasi belajar tinggi. Standar kompetensi kelulusan

bagi siswa SMP untuk mata pelajaran matematika yang digunakan sebagai

salah satu mata pelajaran yang diujikan secara nasional hanya 3,01 pada

tahun 2003, sebesar 4,01 pada tahun 2004, dan sebesar 4,26 pada tahun 2005

dan tahun 2006, pada tahun 2008 meningkat menjadi 5,01 (Mulyadi, 2009:

13).

Akar penyebab permasalahan, peneliti mensinyalir masih

dominannya pembelajaran konvensional pada kegiatan pembelajaran.

Pembelajaran konvensional merupakan pembelajaran yang mengandalkan

ceramah dan alat bantu utama yaitu papan tulis, sehingga proses belajar

mengajar terfokus pada keaktifan guru dan siswa cenderung pasif. Pada era

modern seperti ini, siswa dituntut untuk mandiri, kreatif dan aktif, sehingga

pemahaman terhadap materi matematika bisa optimal. Oleh karena itu perlu

dikembangkan berbagai cara untuk mengajarkan matematika, guru

diharapkan mempunyai kemampuan untuk menciptakan model pembelajaran

yang aktif, kreatif, dan menyenangkan agar proses belajar tidak

membosankan, sehingga siswa dapat menerima pelajaran dengan baik.

Strategi pembelajaran yang mampu mengantisipasi kelemahan

pembelajaran konvensional adalah Index Card Match dan Problem Posing.

Hisyam Zaini, dkk (2008: 67) menyatakan bahwa strategi pembelajaran

Index Card Match atau mencari pasangan adalah strategi yang cukup

menyenangkan yang digunakan untuk mengulang materi yang telah diberikan

sebelumnya. Menurut Hamruni (2012: 162) strategi pembelajaran Index Card

Match adalah cara menyenangkan lagi aktif untuk meninjau ulang materi

pembelajaran. Menurut Mohammad Sholeh Hamid (2013: 228). Permainan
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mencari pasangan membutuhkan alat bantu berupa kartu-kartu yang berisi

dengan materi, konsep, atau topik yang cocok untuk sesi review. Hal tersebut

sangat menarik dan menantang bagi siswa untuk bermain dan menjawab

berbagai kartu yang berisi materi pembelajaran tersebut.

Strategi pembelajaran yang kedua adalah strategi pembelajaran

Problem Posing. Hayri Akay (2010) dalam jurnalnya tentang Problem

Posing, menyatakan bahwa siswa yang merumuskan masalah akan cenderung

lebih termotivasi dan tertarik untuk mencari jawaban atas permasalahan

tersebut. Menurut Sugiyono dan Rhomadhoni (2008) Problem Posing adalah

suatu pembelajaran yang menekankan pada pembentukan soal oleh siswa.

Pembentukan soal oleh siswa didasarkan pada kriteria tertentu dan didasarkan

pada kemampuan siswa, dengan Problem Posing siswa akan lebih aktif dalam

pembelajaran karena siswa dituntut aktif membuat soal. Selain itu adanya

Problem Posing akan membantu siswa dalam memahami materi yang sedang

dipelajarinya

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Problem Posing

(pengajuan masalah) adalah membangun atau membentuk permasalahan

dengan melibatkan siswa secara aktif dan kreatif dalam merumuskan kembali

masalah-masalah yang baru untuk mengembangkan pengetahuan mereka

sendri. Dengan model pembelajaran ini siswa dilatih untuk membentuk soal.

Informasi yang ada diolah dalam pikiran dan setelah paham, siswa akan dapat

membuat pertanyaan atau soal, sehingga menyebabkan terbentuknya

pemahaman yang lebih mantap dalam diri siswa (Kasiati, 2008). Dengan

demikian penggunaan model pembelajaran Problem Posing ini selain dapat

meningkatkan kecakapan siswa dalam berkomunikasi juga memberi solusi

kepada siswa dalam memahami materi pembelajaran sehingga meningkatkan

hasil belajarnya. Berdasarkan pendapat ahli di atas bahwa anak-anak akan

mudah memahami materi pelajaran yang diajarkan apabila guru

menyampaikan materi dengan cara yang menyenangkan serta mendorong

siswa untuk aktif. Maka tugas guru bukanlah hanya memberikan

pengetahuan, melainkan menyiapkan situasi yang menyenangkan sehingga
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memotivasi anak untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta

menemukan fakta dan konsep sendiri

Rendahnya prestasi belajar siswa tidak hanya disebabkan oleh

metode mengajar saja, tetapi juga diperlukan kreativitas siswa dalam

mempelajari dan menyelesiakan masalah matematika. Tinggi rendahnya

kreativitas siswa mempengaruhi prestasi belajar siswa. Kemampuan

kreativitas siswa merupakan bekal dalam menyelesaikan soal matematika.

Ciri-ciri orang kreatif menurut Mac Kinon ( M.Nur dan Rini, 2010) adalah

cerdas, mandiri, terbuka, intuisif, menjalin hubungan teori dan estetika, berani

dan teguh.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa ada permasalahan

prestasi belajar siswa pada mata pelajaran matematika. Salah satu yang

mempengarui yaitu guru dalam memilih pendekatan, metode atau strategi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut sangat penting guru dalam memilih

pendekatan yang tepat. Dalam penelitian ini dipilih pendekatan Index Card

Match dan Problem Posing yang berorientasi pada kreativitas siswa

memecahkan masalah dikelas sehinnga memudahkan siswa belajar

matematika dan meningkatkan hasil presatsi belajar. Kreativitas siswa penting

untuk menyelesaikan soal-soal pada pelajaran matematika. Atas dasar

permasalahan tersebut, maka menurut peneliti perlu mengadakan penelitian

untuk menganalisis apakah ada pengaruh pendekatan Index Card Match dan

Problem Posing terhadap prestasi belajar ditinjau dari kreativitas siswa.

B. Identifikasi Masalah

Pelaksanaan proses pembelajaran matematika masih banyak

mengalami permasalahan yang dihadapi, diantaranya :

1. Proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang cenderung monoton dan

membosankan karena tidak ada variasi serta pembaharuan dalam

pembelajaran.

2. Adanya anggapan bahwa matematika merupakan materi yang sulit

dipahami.
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3. Siswa kurang mampu memahami konsep matematika karena penyampaian

materi ajar pelajaran matematika kurang menyenangkan.

4. Siswa kurang berani menyatakan ide dan permasalahan dalam suatu

pembelajaran.

C. Pembatasan Masalah

1. Penggunaan strategi pembelajaran Index Card Match dan Problem Posing

sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembelajaran.

2. Faktor internal siswa yang mempengaruhi prestasi belajar dibatasi pada

tingkat kreatifitas siswa.

3. Indikator keberhasilan belajar siswa berupa prestasi belajar yang dicapai

siswa.

4. Penelitian ini dilakukan terhadap siswa SMP N 11 Surakarta kelas VII

semester genap.

D. Rumusan Masalah

1. Adakah pengaruh strategi pembelajaran Index Card Match dan Problem

Posing terhadap prestasi belajar matematika ?

2. Adakah pengaruh tingkat kreatifitas terhadap prestasi belajar matematika?

3. Adakah interaksi strategi pembelajaran dan tingkat kreatifitas terhadap

prestasi belajar matematika ?

E. Tujuan

1. Untuk menganalisis pengaruh strategi pembelajaran Index Card Match dan

Problem Posing terhadap prestasi belajar matematika.

2. Untuk menganalisis pengaruh tingkat kreatifitas terhadap prestasi belajar

matematika.

3. Untuk menganalisis interaksi strategi pembelajaran dan tingkat kreativitas

terhadap prestasi belajar matematika.
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F. Manfaat

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menemukan

pengetahuan baru tentang pengaruh strategi pembelajaran Index Card

Match dan Problem Posing terhadap prestasi belajar siswa ditinjau dari

tingkat kreatifitas siswa.

2. Manfaaat Praktis

Hasil Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat

langsung kepada pihak-pihak yang terkait dalam penelitian.

a. Bagi Guru

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan guru sebagai masukan

pengetahuan tentang pentingnya kreativitas bagi siswa serta sebagai

referensi dalam pemilihan strategi pembelajaran yang tepat.

b. Bagi Siswa

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan siswa guna

menumbuhkembangkan kreativitas dalam proses belajar mengajar

seperti bertanya, menyampaikan pendapat, dan menyelesaikan soal.

c. Bagi Sekolah

Sekolah diharapkan mampu memberikan perbaikan proses

pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan kualitas belajar

matematika.

d. Bagi peneliti

Membuka wawasan dan menambah pengalaman dalam proses

pembelajaran yang menerapkan strategi pembelajaran pembelajaran

Index Card Match dan Problem Posing.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk

pengembangan  strategi pembelajaran lainnya.


