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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu komponen yang dibutuhkan untuk 

menunjang kemajuan suatu bangsa. Saat ini pemerintah sedang berupaya 

memajukan bangsa Indonesia dengan meningkatkan mutu pendidikan. Banyak 

upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti 

merubah dan memperbaiki kurikulum yang ada. Pemerintah berharap dengan 

dilakukannya upaya tersebut dapat memperbaiki pendidikan di Indonesia.  

Keberhasilan seseorang dalam pendidikan salah satunya dapat dilihat dari 

hasil belajar matematika. Banyak yang beranggapan matematika itu adalah 

pelajaran yang sukar. Tidak jarang yang menganggap matematika sebagai 

pelajaran yang menakutkan dan sebisa mungkin harus dihindari. Disisi lain 

banyak seseorang yang sadar akan pentingnya pelajaran matematika. Seseorang 

akan merasa mudah memecahkan masalah dengan bantuan matematika, karena 

ilmu matematika memberikan kebenaran berdasarkan alasan logis dan sistematis 

(Uno, 2010: 109).  

Menurut Rusmono (2014: 10) hasil belajar adalah perubahan perilaku 

individu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Mengingat 

betapa pentingnya mata pelajaran matematika, maka suatu keharusan bagi siswa 

untuk dapat memahami dan menguasai konsep, kaidah, prinsip serta teori yang 

dipelajari dalam mata pelajaran matematika, karena keberhasilan dalam belajar 

matematika dapat membantu siswa untuk menguasai ilmu pengetahuan yang lain 

seperti sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi yang begitu pesat 

tidak lepas dari peranan matematika. Namun pada kenyataannya sampai 

sekarang hasil belajar matematika cenderung belum sesuai harapan. 

Berdasarkan hasil survey Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) pada tahun 2015 dengan menggunakan tes Programme 

for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahwa Indonesia 

berada pada urutan 62 dari 70 negara dengan skor rata-rata matematika 386. 
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Sedangkan menurut Kemendikbud, perolehan nilai rerata hasil Ujian Nasional 

matematika SMP/MTs Tahun Pelajaran 2016/2017 seIndonesia  tergolong masih 

rendah. Hasil belajar matematika belum memuaskan juga terjadi di SMP Negeri 

2 Surakarta. Pada Ujian Nasional 2017 untuk rata-rata nilai ujian nasional 

matematika mengalami penurunan 0,23 menjadi 71,97. Berdasarkan hasil belajar 

matematika di SMP Negeri 2 Surakarta belum sesuai yang diharapkan karena 

mengalami penurunan bukan peningkatan. Hal ini menyebabkan rendahnya hasil 

belajar matematika. 

Rendahnya hasil belajar matematika merupakan suatu permasalahan yang 

sulit dipecahkan penyelesaiannya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan proses pembelajaran, diantaranya bersumber dari siswa, guru, alat 

maupun bersumber dari lingkungan. Faktor yang diduga menjadi akar penyebab 

rendahnya hasil belajar matematika adalah kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Berpikir kreatif adalah sebuah kebiasaan dari pikiran yang dilatih dengan 

memerhatikan intuisi, menghidupkan imajinasi, mengungkapkan kemungkinan-

kemungkinan baru, membuka sudut pandang yang menakjubkan dan 

membangkitkan ide-ide yang tidak terduga (Johnson, 2008: 214). Hal ini berarti 

semakin sering siswa melatih kemampuan berpikir kreatifnya, menyebabkan 

siswa tersebut mampu memunculkan ide-ide baru yang tak terduga yang 

tentunya akan berdampak positif terhadap hasil belajar matematika.     

Kemampuan berpikir kreatif siswa juga dapat dipengaruhi dari luar, 

misalnya penerapan strategi pembelajaran yang kurang bervariasi. Banyak siswa 

yang merasa bosan dengan strategi yang digunakan guru, karena selama 

pembelajaran guru hanya menjelaskan materi dengan ceramah yang menjadikan 

pembelajaran berpusat pada guru. Sehingga siswa kurang terlibat aktif, yang 

menyebabkan siswa merasa malas dan jarang menggunakan kemampuannya 

dalam berpikir kreatif. 

Mengingat akan hal tersebut guru harus dapat membuat pelajaran menjadi 

menyenangkan seperti menggunakan strategi yang bervariasi.  Karena bila guru 

hanya menerapkan strategi yang monoton dapat menyebabkan siswa kurang 

aktif dalam pembelajaran. Hal tersebut dapat menghambat tercapainya tujuan 
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pembelajaran. Salah satu strategi pembelajaran yang memberikan peluang bagi 

siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan meningkatkan 

hasil belajar matematika adalah strategi problem posing. Menurut Suryosubroto 

(2009: 203) salah satu strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk 

berpikir kritis sekaligus dialogis, kreatif, dan interaktif yakni problem posing 

atau pengajuan masalah-masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan. 

Strategi problem posing memberikan kebebasan kepada siswa untuk berpikir 

kreatif dalam membuat suatu permasalahan.  

Selain strategi problem posing, strategi problem based learning juga dapat 

menjadi pilihan guru dalam pembelajaran matematika. Menurut Bektiarso (2015: 

66) problem based learning merupakan seperangkat strategi mengajar yang 

menggunakan masalah sebagai fokus untuk mengembangkan keterampilan 

pemecahan masalah, materi, dan regulasi diri. Dengan strategi  problem based 

learning para siswa dilatih untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan 

kehidupan sehari-hari.  

Berkaitan dengan hasil belajar matematika, hasil penelitian Nurjaman dan 

Sari  (2017) menyatakan bahwa problem posing menekankan siswa untuk 

membentuk, mengajukan pertanyaan berdasarkan informasi atau situasi yang 

diberikan sehingga siswa dapat menemukan dan membangun sendiri 

pengetahuan. Selain itu penelitian yang dilakukan English dan Kitsantas (2013) 

menyatakan bahwa agar sukses dalam problem based learning, siswa harus 

bertanggung jawab terhadap proses belajarnya termasuk mempertahankan 

motivasi dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan diatas, maka hasil 

penelitian tersebut belum bisa menyelesaikan masalah terkait hasil belajar 

matematika, kemampuan berpikir kreatif dan penerapan strategi problem posing 

dan problem based learning secara optimal. Dengan demikian, maka penelitian 

ini penting untuk dilakukan. 
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B. Identifikasi Masalah 

1. Kurang tepatnya strategi pembelajaran yang digunakan guru. 

2. Masih rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa. 

3. Hasil belajar matematika belum sepenuhnya optimal. 

4. Pembelajaran masih terpusat pada guru (teacher center). 

5. Kemampuan siswa dalam memecahkan persoalan matematika masih perlu 

ditingkatkan. 

6. Lingkungan belajar yang kurang kondusif. 

7. Penggunaan fasilitas belajar siswa yang belum optimal. 

C. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada hasil belajar matematika siswa kelas VII di SMP 

Negeri 2 Surakarta. Faktor yang mempengaruhi fokus penelitian dibatasi pada 

strategi pembelajaran yaitu problem posing dan problem based learning serta 

kemampuan berpikir kreatif. 

D. Rumusan masalah 

1. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari strategi problem 

posing dan problem based learning? 

2. Adakah perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari kemampuan berpikir 

kreatif? 

3. Adakah interaksi antara strategi pembelajaran dan kemampuan berpikir 

kreatif terhadap hasil belajar matematika? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis dan menguji perbedaan hasil belajar matematika yang 

menggunakan strategi problem posing dan problem based learning. 

2. Menganalisis dan menguji perbedaan hasil belajar matematika ditinjau dari 

kemampuan berpikir kreatif. 

3. Menganalisis dan menguji interaksi antara strategi pembelajaran dan 

kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar matematika. 
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F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat teoritis 

a. Mendapatkan teori baru tentang kemampuan berpikir kreatif dan hasil 

belajar matematika melalui strategi problem posing dan problem based 

learning. 

b. Sebagai dasar penelitian berikutnya yang sejenis. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi siswa, dapat memberikan masukan pada siswa tentang pentingnya 

kemampuan berpikir kreatif dalam mengikuti pembelajaran matematika. 

b. Bagi guru, sebagai referensi baru melaksanakan pembelajaran dengan 

menggunakan strategi problem posing dan problem based learning. 

c. Bagi sekolah, untuk mengembangkan profesionalisme guru. 

d. Bagi peneliti, sebagai bahan pertimbangan, masukan dan referensi untuk 

penelitian lebih lanjut. 

 


