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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan peranan penting bagi manusia terutama dalam 

menghadapi tantangan kehidupan. Pendidikan adalah hidup, pendidikan adalah 

segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan 

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi hidup yang mempengaruhi 

pertumbuhan individu (Mudyahardjo 2008:3). Mengingat peran pendidikan 

tersebut maka seharusnya aspek ini menjadi perhatian pemerintah. Karena salah 

satu faktor utama penentu kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. 

Keberhasilan seseorang dalam pendidikan salah satunya dapat dilihat 

dari hasil belajar matematika. Banyak yang menganggap matematika sebagai 

pembelajaran yang menakutkan, pembelajaran yang membosankan, sebab 

kebanyakan siswa sudah menjudge bahwa matematika itu sulit dan rumit karena 

selalu berhubungan dengan angka. Hal seperti ini jelas akan jelas mempengaruhi 

terhadap penguasaan matematika siswa.  

Menurut Rusmono (2012:10) hasil belajar merupakan perubahan perilaku 

idividu yang meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sedangkan 

menurut Majjid (2014:28) hasil belajar terbagi menjadi menjadi dua yang 

pertama dilihat dari sudut pandang siswa dimana tingkat perkembangan mental 

yang lebih baik bila dibandingkan pada saat sebelum belajar, sedangkan dilihat 

dari sudut pandang guru adalah saat terselesainya bahan pelajaran. Oleh sebab 

itu, sudah suatu keharusan siswa untuk dapat memahami dan menguasai konsep, 

kaidah, prinsip serta teori yang dipelajari dalam mata pelajaran matematika. 

Keberhasilan dalam belajar matematika dapat membantu siswa untuk menguasai 

ilmu pengetahuan yang lain seperti sains dan teknologi. Kemajuan sains dan 

teknologi yang begitu pesattidak lepas dari peranan matematika.Namun pada 

kenyataannya sampai sekarang hasil belajar matematika cenderung belum sesuai 

harapan. 
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Berdasarkan hasil survay Organization for Economic Cooperation and 

Development (OECD) pada tahun 2015 yang disebut The Programme of 

International Student Assesment (PISA), dimana skor rata-rata Science (OECD) 

493 untuk Indonesia memperoleh  rata-rata 403, untuk skor rata-rata Reading 

(OECD) 493 dan Indonesia memperoleh rata-rata 397. Untuk rata-rata 

Mathematics (OECD) 490 sedangkan matematika di Indonesia memperoleh 386. 

Hal ini membuat Indonesia memperoleh peringkat 60 dari 70 negara yang ikut 

berpartisipasi. (PISA, 2015, http://www.oecd.org/pisa ) Untuk tingkat Jawa 

Tengah nilai matematika juga menunjukkan angka rendah yaitu 48,65 

(https://kemendikbud.go.id). Dari survai tersebut jelas terlihat bahwa 

kemampuan matematika siswa-siswi Indonesia tergolong rendah. Rendahnya 

kemampuan matematika siswa di Indonesia dapat ditinjau dari hasil belajar 

matematika siswa di sekolah. Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk 

meningkatkan mutu kemampuan siswa dalam pendidikan yaitu strategi 

pembelajaran. 

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. 

Berfikir kreatif berati berusaha untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan 

melibatkan segala tampakan dan fakta pengelolahan data di otak (Uno dan 

Mahmud, 2013:164). 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. 

Mengingat akan hal tersebut guru harus dapat membuat pelajaran 

menjadi menyenangkan seperti menggunakan strategi yang bervariasi, guru 

perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa. Menurut 

(Majid, 2013:3) strategi merupakan suatu pola yang direncanakan dan ditetapkan 

secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Mengingat akan hal 

http://www.oecd.org/pisa
https://kemendikbud.go.id/
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tersebut bila guru hanya menerapkan strategi yang monoton dapat menyebabkan 

siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Hal ini dapat menghambat tercapainya 

tujuan pembelajaran. Strategi pembelajaran yang memberikan peluang bagisiswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif dan meningkatkan hasil 

belajar matematika adalah strategi flipped classroom dan discovery learning. 

Guru perlu menerapkan strategi pembelajaran yang melibatkan siswa. 

Banyak  Strategi yang melibatkan siswa aktif dan pembelajarannya tidak 

berpusat pada guru diantaranya strategi flipped clasroom dan discovery learning. 

Menurut Yulietri (2015:6) adalah model pembelajaran dimana dalam proses 

belajar mengajar tidak seperti pada umumnya, yaitu siswa mempelajari materi 

pelajaran dirumah sebelum kelas dimulai dan kegiatan pembelajaran dikelas 

berupa penyelesaian masalah yang belum dipahami dengan berdiskusi. 

Sedangkan discovery learing suatu metode pengajaran yang 

menitikberatkan pada aktifitas siswa dalam belajar, dimana discovery learning 

lebih menekankan pada ditemukanya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak 

diketahui. discovery learning merupakan model yang mengarahkan siswa untuk 

menemukan sesuatu melalui proses pembelajaran yang dilakoninya (Kosasih 

2014:83). Sehingga dari kedua strategi tersebut discovery learning dan flipped 

classroom dapat ditinjau dari kemampuan berpikir kreatif terhadap hasil belajar 

siswa.  

Berdasarkan hasil observasi di SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar 

pada 12 Juli 2018 menujukkan bahwa proses pembelajaran masih terpusat pada 

guru, begitu juga dengan proses pembelajaran matematika. Saat proses 

pembelajaran, guru menjelaskan materi dan siswa hanya mendengarkan serta 

mencatat materi yang dijelaskan oleh guru. Setelah itu, siswa mengerjakan 

latihan soal secara diskusi. Hanya beberapa siswa yang mempresentasikan hasil 

diskusi mereka, sehingga belum semua siswa berperan aktif dalam 

pembelajaran. Selain itu, siswa menyelesaikan soal sesuai dengan contoh yang 

diberikan oleh guru. Sehingga kemampuan berfikir kreatif siswa belum terlatih. 

Berdasarkan uraian diatas, untuk meningkatkat hasil belajar matematika 

dan kemampuan berfikir kreatif peserta didik, guru dapat menerapkan strategi 
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pembelajaran flipped classroom dan discovery learning. Untuk itu peneliti 

tertarik melakukan Penelitian tentang “Eksperimen Strategi Pembelajaran 

flipped classroom dan discovery learning ditinjau dari Kemampuan Berfikir 

Kreatif terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas XI SMA 

Muhammadiyah Karanganyar”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dalam penelitian dapat 

diidentifikasikan sebagai berikut. 

1. Hasil belajar dan nilai matematika siswa masih rendah. 

2. Kurang tepatnya penggunaan strategi yang dterapkan dalam pembelajaran 

yang kemudian mempengaruhi hasil belajar peserta didik. 

3. Sebagian besar siswa mengasumsikan bahwa matematika merupakan 

pelajaran yang sulit.  

C. Pembatasan Masalah 

Agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari sasaran inti penelitian 

maka diperlukan adanya pembatasan masalah. Oleh karena itu, fokus penelitian 

ini berdasar pada latar belakang dan identifikasi masalah penelitian akan dibatasi 

dalam aspek berikut. 

Strategi pembelajaran yang akan diterapkan dalam penelitian ini adalah 

strategi pembelajaran flipped classroom dan discovery learning pada siswa kelas 

XI SMA Muhammadiyah 1 Karanganyar. 

D. Rumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 

berikut. 

1. Adakah pengaruh penerapan strategi flipped clasroom dan discovery 

learning terhadap hasil belajar matematika? 

2. Adakah pengaruh kemampuan berfikir kreatif terhadap hasil belajar 

matematika? 

3. Adakah interaksi antara penerapan strategi flipped clasroom dan discovery 

learning dengan kemampuan berfikir kreatif siswa terhadap hasil belajar 

matematika? 
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E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini,sebagai berikut. 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan strategi flipped clasroom 

dan discovery learning terhadap hasil belajar matematika. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan berfikir kreatif siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

3. Menguji dan menganalisis interaksi antara penerapan strategi flipped 

clasroom dan discovery learning dengan kemampuan berfikir kreatif siswa 

terhadap hasil belajar matematika. 

F. Manfaat penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan tentang 

penerapan strategi flipped clasroom dan discovery learning terhadap hasil 

belajar matematika. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. 

a. Bagi siswa, dapat meningkatkan kemampuan berfikir kreatif siswa 

sehingga akan mencapai hasil belajar matematika yang maksimal.  

b. Bagi guru 

Dapat menggunakan strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa 

sehingga mampu meningkatkan hasil belajar matematika. 

c. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai informasi dan bahan pertimbangan bagi peneliti sejenis. 

 

 


