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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang terus berkembang pesat 

saat ini menuntut untuk setiap manusia melakukan perubahan pada segala aspek 

kehidupan. Perubahan tersebut dapat membawa manusia ke arah yang positif atau 

negatif. Perlu adanya peningkatan sumber daya manusia untuk meningkatkan 

kualitas hidup. Salah satu cara peningkatan kualitas hidup yaitu dengan memperoleh 

pendidikan. Pendidikan merupakan usaha seseorang dalam meningkatkan dan 

mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya melalui kegiatan pembelajaran.  

Peranan matematika dalam dunia pendidikan sangat penting. Matematika 

merupakan mata pelajaran wajib yang ada pada setiap jenjang pendidikan di 

Indonesia mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Matematika bisa 

dikatakan sebagai mata pelajaran yang memiliki kegunaan dalam kehidupan sehari-

hari bagi yang mempelajarinya. Sebagian besar siswa beranggapan bahwa 

matematika merupakan mata pelajaran yang sulit dan mata pelajaran yang 

menakutkan. Krisiandi (2016) menyatakan bahwa survei Trends in Internasional 

Mathematics and Science Study (TIMSS) pada tahun 2015 diketahui bahwa prestasi 

matematika siswa Indonesia berada pada urutan ke 45 dari 50 negara dengan skor 

397. Indriani (2016) menyatakan bahwa survey yang dilakukan oleh Organization 

for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2015 mengunakan 

tes Programme for Internasional Student Assessment (PISA) menyatakan bahwa 

prestasi matematika Indonesia menempati peringkat ke 64 dari 72 negara yang 

mengikuti PISA. Hal tersebut telah membuktikan bahwa prestasi belajar matematika 

di Indonesia masih rendah. 

Rendahnya prestasi belajar matematika siswa disebabkan salah satunya 

karena kreativitas dalam proses pembelajaran masih rendah. Kreativitas menurut 

Ghufron dan Risnawati (2011: 103) adalah prestasi yang istimewa dalam 
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menciptakan sesuatu yang baru berdasarkan bahan, informasi, data, atau elemen-

elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat, 

menemukan cara-cara pemecahan masalah yang tidak dapat ditemukan oleh 

kebanyakan orang, ide-ide baru, dan melihat adanya berbagai kemungkinan. 

Kreativitas siswa sebagai salah satu kekuatan untuk mencapai keberhasilan dalam 

proses pembelajaran. Hal ini dikarenakan supaya setiap siswa dapat 

mengembangkan diri dan memecahkan masalah–masalah yang dihadapi pada saat 

proses pembelajaran. 

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di SMP Negeri 3 Colomadu 

kelas IX G, peneliti memperoleh data awal rendahnya kreativitas belajar siswa. Hal 

ini dapat dilihat dari indikator sebagai berikut: 1) Siswa mampu mengajukan 

pertanyaan ada 2 siswa dengan presentase sebesar 6,25%, 2) Siswa mampu 

memberikan jawaban atas pertanyaan dari guru ada 3 siswa dengan presentase 

sebesar 9,37%, 3) Siswa mampu mengemukakan ide atau pendapat ada 2 siswa 

dengan presentase sebesar 6,25%. Faktor yang menyebabkan rendahnya kreativitas 

belajar yaitu pembelajaran masih terpusat pada guru. Guru masih menggunakan 

model pembelajaran yang konvensional, sehingga komunikasi yang terjadi hanya 

satu arah. Siswa merasa bosan dan tidak antusias karena pada saat proses 

pembelajaran didominasi oleh guru. Sehingga siswa kurang tertarik untuk belajar 

matematika. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, sebaiknya guru 

mampu memilih dan menerapakan model pemebelajaran yang mampu membuat 

siswa kreatif dalam belajar matematika sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai 

sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam bidang pendidikan terus 

dilakukan pembaharuan untuk meningkatakan kualitas pendidikan nasional salah 

satunya yaitu dengan penerapan pendekatan Scientific terintegrasi pada model 

Problem Based Learning. 

Pendekatan Scientific merupakan sebuah pendekatan pembelajaran yang 

menekankan pada aktivitas siswa melalui kegiatan mengamati, menanya, menalar, 
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mencoba dan membuat jejaring pada kegiatan pembelajaran (Rusman, 2015: 232). 

Pendekatan Scientific dalam implementasi kurikulum 2013 diyakini sebagai titian 

emas bagi perkembangan dan pengembangan sikap, ketrampilan dan pengetahuan 

siswa. Siswa diharapkan mampu melalukan eksplorasi dan elaborasi materi yang 

telah disampaikan oleh guru dan dapat mengaktualisasikan kemampuanya untuk 

melakukan kegiatan dalam kehidupan sehari – hari.  

Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang melibatakan 

peserta didik untuk memecahkan masalah melalui tahap – tahap metode ilmiah 

sehingga peserta didik dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan 

masalah tersebut dan sekaligus memiliki ketrampilan untuk memecahkan masalah 

(Fathurrohman, 2015:113). Problem Based Learning  atau pembelajaran berbasis 

masalah mempunyai tujuan bukan hanya menyampaikan materi pengetahuan kepada 

siswa melainkan lebih menekankan pada kemampuan siswa untuk secara kreatif 

dalam membangun pengetahuan sendiri. 

Keunggulan model pembelajaran berbasis masalah (Kurniasih dan Sani, 

2015: 49-50) yaitu: 1) Mengembangkan pemikiran kritis dan ketrampilan kreatif 

siswa, 2) Meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah, 3) Meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, 4) Membantu siswa dalam mentransfer pengetahuan 

dengan situasi yang serba baru, 5) Mendorong siswa mempunyai inisiatif untuk 

belajar secara mandiri, 6) Mendorong kreativitas siswa dalam penyelidikan masalah 

yang telah dilakukan, 7) Model pembelajaran yang menyebabkan terjadinya 

pembelajaran yang bermakna, 8) Dapat mengintegrasikan pengetahuan dan 

ketrampilan siswa secara simultan dan mengaplikasikanya dalam konteks yang 

relevan, 9) Dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif 

siswa dalam bekerja, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam 

bekerja kelompok. 

Hasil penelitian Anugrahani, Kurniawati,  dan Aryuna (2017) dengan 

penerapan model pembelajaran Problem Based Learning dapat meningkatkan 

perhatian siswa terhadap pembelajaran dan kemampuan pemecahan masalah 
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matematika. Selain itu, menurut hasil penelitian Bungel (2014) dengan penerapan 

model Problem Based Learning dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang 

“Peningkatan Kreativitas Belajar Matematika Melalui Pendekatan Scientific 

Terintegrasi Pada Model Problem Based Learning (PTK pada Siswa Kelas IX G 

Semester Ganjil SMP Negeri 3 Colomadu Tahun Ajaran 2017/2018”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Adakah peningkatan kreativitas belajar matematika melalui pendekatan 

Scientific terintegrasi pada model Problem Based Learning untuk siswa kelas IX G 

semester ganjil SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2017/2018 ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar 

matematika siswa kelas IX G SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 2017/2018. 

2. Tujuan Khusus 

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk meningkatkan kreativitas belajar 

matematika melalui pendekatan Scientific terintegrasi pada model Problem 

Based Learning bagi siswa kelas IX G SMP Negeri 3 Colomadu tahun ajaran 

2017/2018. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian in dapat bermanfaat sebagai berikut: 
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a. Sebagai salah satu alternatif untuk meningkatkan kreativitas belajar 

matematika melalui pendekatan Scientific terintegrasi pada model Problem 

Based Learning. 

b. Bagi siswa agar dapat meningkatkan kreativitas belajar matematika. 

 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

a. Bagi siswa  

Hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk meningkatkan kreativitas siswa 

dalam pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru 

Dapat digunakan sebagai bahan refleksi untuk memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas. 

c. Bagi sekolah  

Dapat dijadikan sebagai bahan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika dan sebagai informasi bagi semua tenaga pengajar mengenai 

pendekatan Scientific terintegrasi pada model Problem Based Learning. 

 

 


