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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan ilmu yang mendasari segala bidang ilmu, oleh karena 

itu sangat penting mempelajari matematika. Menurut Ibrahim (2012: 35) 

matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi 

modern,yang memiliki peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan 

daya pikir manusia 

Tujuan pendidikan merupakan seperangkat hasil pendidikan yang dicapai 

oleh peserta didik setelah diselenggarakannya kegiatan pendidikan. Seluruh 

kegiatan pendidikan, yakni bimbingan pengajaran dan latihan diarahkan untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan merupakan 

komponen sistem pendidikan yang menempati kedudukan dan fungsi sentral.  

Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi 

dengan lingkungan. Hasil belajar merupakan bagian terpenting dalam 

pembelajaran. Nana Sudjana (2009: 3) hasil belajar adalah hasil dari usaha 

belajar yang dilaksanakan siswa. Dalam pendidikan formal selalu diikuti 

pengukuran dan penilaian. Demikian juga dalam proses kegiatan belajar 

mengajar, dengan mengetahui hasil belajar dapat diketahui kedudukan siswa 

yang pandai, sedang, dan lambat. Laporan hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

hasil ulangan dan diserahkan dalam periode tertentu yaitu dalam bentuk raport. 

Dalam usaha untuk mencapai suatu hasil belajar yang optimal dari proses 

belajar mengajar seorang siswa dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam diri siswa itu sendiri 

diantaranya keadaan fisik, intelegensi, bakat, minat dan perhatian, dan keadaan 

emosi serta disiplin. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari 

luar diri siswa diantaranya guru, teman, orangtua, fasilitas belajar dan lain-lain. 
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Kreativitas dibutuhkan dalam pembelajaran. Djunaedi (2005) 

mengungkapkan pentingnya kreativitas dapat diamati dari bergesernya peran 

guru, yang semula seringkali mendominasi kelas kini harus lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dan kreatif. 

Dalam mengembangkan kreaivitas siswa pada pelajaran matematika,terkadang 

ada permasalahan yang dihadapi oleh pendidik, karena sebagian siswa 

menganggap pelajaran matematika sangat sulit, sehingga siswa malas untuk 

belajar. 

Menurut Munandar (2009:34) ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

rendahnya kreativitas siswa jika dilihat dari segi model, metode, dan pendidik, 

yakni: Faktor dari segi model pembelajaran yaitu : (1) model mencatat yakni 

siswa dituntut untuk mencatat materi pelajaran sebanyak-banyaknya, hal ini 

dilakukan agar siswa terbiasa dengan apa yang dicatat dan cepat diingat. 

(2) model menghafal, yakni menghafal sebanyak mungkin materi pelajaran yang 

telah diajarkan oleh guru.Faktor dari segi metode yaitu : metode ceramah, yakni 

mendengarkan secara langsung materi dari guru tanpa mengigat ulang. Faktor 

dari segi pendidik yaitu : (1) tidak punya tujuan yang jelas untuk pelajaran, (2) 

tidak mempunyai keterampilan manajemen kelas yang baik, (3) tidak memiliki 

pengetahuan tentang obyek yang diajarkan.  

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan di SMA Negeri 1 

Kradenan  pada siswa kelas X MIA 3 yang berjumlah 36 siswa terdiri dari 13 

siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Rendahnya kreativitas siswa dapat 

dilihat dari cara siswa mengerjakan soal 1). Kurangnya kreativitas siswa dalam 

menemukan masalah dan gagasan ide 10 siswa (27,7%); 2). Kurangnya 

kreativitas dalam menemukan penyelesaian masalah 12 siswa (33,3%); 3). 

kurangnya kreativitas dalam menarik kesimpulan 8 siswa (22,2%). Hal ini 

disebabkan guru matematika cenderung mengajar kurang bervariasi, guru hanya 

meminta siswa menghafal, latihan yang diberikan kurang bermakna dan umpan 

balik serta koreksi guru jarang diterapkan. Dalam merencanakan penyelesaian 
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masalah siswa kurang diajarkan strategi yang bervariasi. Hal ini menjadikan 

siswa malas untuk berpikir, pasif dan  kurang perhatian untuk belajar kreatif. 

Guru memiliki peran yang amat penting bagi proses pembelajaran 

(Komalasari, 2013 : 253). Untuk itu guru dapat dikatakan sebagai ujung tombak 

pelaksanaan pendidikan merupakan pihak yang sangat berpengaruh dalam 

proses pembelajaran. Kepiawaian dan kewibawaan guru sangat menentukan 

kelangsungan proses belajar mengajar di kelas maupun efeknya di luar kelas. 

Guru harus pandai membawa siswanya kepada tujuan yang hendak dicapai. 

Oleh karena itu peneliti akan menggunakan strategi  pendekatan yang 

berbeda untuk meningkatkkan kreativitas belajar siswa, karena selama ini 

penerapan yang dilakukan oleh guru adalah ceramah, maka peneliti ingin 

melakukan pembelajaran dengan menggunakan langkah-langkah polya.  

Yuan (2013:98) menyebutkan dalam buku “How to Solve it” langkah polya 

terdiri dari empat langkah: In it he suggests that problems should be solved in 

four steps [12, pages xvi-xvii]: 1) Understand the problem. You must know what 

is known, what is not known, and the ultimate goal. 2) Devise a plan. See how 

what you know connects to what you are trying to determine. If there are no 

connections, find other problems that fill in the gaps. You should understand 

precisely how you will proceed. 3) Carry out the plan. Perform the mechanics of 

solving and check each step. Do you have a way of proving that your solution is 

correct? 4) Look back. Be sure to examine your solution to learn from what you 

have accomplished.  

Pada kutipan buku tersebut dapat diartikan bahwa langkah polya memiliki 

empat langkah yaitu langkah awal adalah see (memahami masalah). Memahami 

dalam hal ini siswa harus tahu apa yang diketahui, apa yang tidak diketahui dan 

apa tujuan dari soal tersebut. Langkah kedua yaitu plan (membuat rancangan 

rencana). Rancangan rencana ini tahap menghubungan antara data yang ada dan 

hal yang tidak diketahui untuk menentukan tahap berikutnya. Langkah ketiga 

yaitu do (melaksanakan rencana), tahap melakukan mekanisme pemecahan 
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masalah dan memeriksa setiap langkah. Apakah ada cara lain untuk 

membuktikan bahwa solusi itu benar. Tahap terakhir yaitu check (melihat 

kembali). Melihat hasil yang telah dikerjakan benar atau salah. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “Peningkatan kreativitas siswa dengan menggunakan langkah- 

langkah polya dalam materi sistem  persamaan dan pertidaksamaan linear dua 

variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel di SMA Negreri 1 Kradenan 

Tahun Ajaran 2015/2016 

B. Perumusan Masalah  

 Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Apakah dengan menggunakan 

langkah-langkah polya dapat meningkatkan kreativitas belajar siswa dalam 

pembelajaran matematika materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear dua 

variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel?” 

C. Tujuan Penelitian  

 Sesuai dengan perumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk : 

Tujuan Umum 

Meningkatkan kreativitas siswa pada materi sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem persamaan  linaer tiga variabel bagi 

siswa kelas X MIA 3 SMA Negeri 1 Kradenan Tahun ajaran 2015/2016. 

TujuanKhusus 

Meningkatkan kreativitas siswa pada materi sistem persamaan dan 

pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear  tiga varibel 

melalui langkah-langkah polya kelas X MIA 3 SMA Negeri 1 Kradenan Tahun 

ajaran 2015/2016. 
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D. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai 

pengaruh penggunaan pendekatan  dengan langkah polya terhadap 

peningkatan kreativitas belajar siswa  

2. Manfaat Praktis  

a. Sebagai bahan masukan bagi lembaga pendidikan maupun pengajar 

dalam menerapkan pendekatan dengan langkah polya dalam 

pembelajaran matematika. 

b.  Sebagai bahan acuan atau referensi untuk penelitian yang relevan bagi 

peneliti lain.  

 


