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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1   Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan bagian integral dalam pembangunan. Proses 

pendidikan tak dapat dipisahkan dari proses pembangunan itu sendiri. 

Pembangunan diarahkan dan bertujuan untuk mengembangkan sumber daya 

manusia yang berkualitas. Pada dasarnya pertumbuhan dan perkembangan peserta 

didik bergantung pada dua unsur yang saling mempengaruhi, yakni bakat yang 

dimiliki oleh peserta didik sejak lahir dan lingkungan yang mempengaruhi hingga 

bakat itu tumbuh dan berkembang.  Untuk menumbuhkan bakat pada peserta didik 

tidaklah mudah. Sehingga dalam proses belajar mengajar harus menekankan 

berbagai tindakan dan kegiatan dengan cara menggunakan metode atau strategi 

pembelajaran yang tepat. Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam 

bentuk kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan. Bimbingan pada hakikatnya 

adalah pemberian bantuan, arahan, motivasi, nasihat dan penyuluhan agar siswa 

mampu mengatasi, memecahkan masalah, menanggulangi kesulitan sendiri 

(Hamalik, 1994:1-3).  

Menurut UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional 

mencantumkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang – 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.  

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggrakan secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, 

dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta 

psikologis peserta didik (UU.Nomor 19 tahun 2005 pasal 19). Menurut Heruman 



2 

 

 

 

(2012) pada berbagai pendapat ahli matematika SD dalam mengembangkan 

kreativitas dan kompetensi siswa maka guru hendaknya dapat menyajikan 

pembelajaran yang efektif dan efisien, sesuai dengan kurikulum dan pola pikir 

siswa. Dalam mengajarkan matematika, guru harus memahami bahwa 

kemampuan setiap siswa berbeda-beda, serta tidak semua siswa menyenangi mata 

pelajaran matematika. Dalam pembelajaran matematika harus terjadi pula belajar 

secara “konstruktivisme”. Konstruksi pengetahuan dilakukan sendiri oleh siswa, 

sedangkan guru berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim yang kondusif. 

Oleh karena itu, kepada siswa materi disajikan bukan dalam bentuk akhir dan 

tidak di beritahukan cara penyelesaiannya. Dalam pembelajaran ini, guru harus 

lebih banyak berperan sebagai pembimbing dibandingkan sebagai pemberi tahu.  

Peneliti memilih subyek penelitian yang akan diteliti adalah siswa kelas 4 

SD Negeri Sidorejo Kidul 03. Karena setelah observasi yang peneliti lakukan 

dapat diketahui bahwa sebagian besar materi disampaikan dengan menggunakan 

metode ceramah. Pembelajaran hanya memberikan rumus dan media yang 

digunakan berkisar pada benda-benda disekitar kelas dan contoh yang ada di buku 

paket maupun LKS. Sehingga keadaan siswa saat pembelajaran berlangsung pun 

kurang tertarik dan cenderung sibuk dengan teman dan kurang memperhatikan 

guru. Sehingga kreativitas yang mereka miliki tidak digunakan sebaik mungkin 

dan cenderung pasif. Dengan metode yang digunakan guru masih ada hasil belajar 

siswa yang belum mencapai KKM.  
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Tabel 1 

Daftar Nilai Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas 4 SD Negeri 

Sidorejo Kidul 03 

 

No.  Nilai  Jumlah Siswa Keterangan  

1.  85 2 Tuntas  

2. 80 - 84 1 Tuntas 

3. 75 - 79 3 Tuntas 

4. 70 - 74 2 Tuntas 

5. 65 - 69 2 Belum Tuntas 

6. 60 - 64 3 Belum Tuntas 

7. 55 - 59 2 Belum Tuntas 

  8. 50 - 54 5 Belum Tuntas 

  9. ≤ 49 2 Belum Tuntas 

 Jumlah  22  

 

Untuk pembelajaran matematika pada siswa kelas 4 SD Sidorejo Kidul 03  

sering kali siswa mengalami kesulitan. Hal ini terbukti dari hasil evaluasi yang 

diperoleh. Dari 22 siswa hanya 8 siswa yang mencapai ketuntasan. 

Untuk meningkatkan hasil belajar matematika kelas 4 SD Sidorejo Kidul 

03 peneliti membaca salah satu skripsi milik Sugeng Riyadi mengenai 

penelitiannya yang meyakinkan peneliti untuk menggunakan strategi Creative 

Problem Solving. Menurut penelitian Riyadi (2009) yang dilakukan dengan judul 

“Meningkatkan Kemampuan Pemahaman Siswa pada Mata Pelajaran Matematika 

Materi Pokok Operasi Hitung Campuran melalui Strategi Creative problem 

Solving Kelas IV SD Negeri 3 Sumpiuh Kabupaten Semarang” menyebutkan 

bahwa dengan menerapkan strategi Creative problem Solving secara signifikan 

meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV.  

Sehingga Strategi CPS (Creative Problem Solving) dapat dijadikan 

alternatif pembelajaran di kelas yang memberikan pengaruh positif terhadap 

prestasi belajar.  Menurut Suryosubroto (2009) pemecahan masalah kreatif adalah 

cara yang dikerahkan oleh seseorang dalam berpikir kreatif, dengan tujuan 

menyelesaikan suatu permasalahan secara kreatif. Dengan menggunakan strategi 

pembelajaran ini siswa mampu berpikir sekreatif mungkin sehingga ketika 
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memecahkan masalah yang dihadapi akan menghasilkan hasil belajar yang 

maksimal dan hendaknya guru juga dapat merangsang siswa dalam memecahkan 

masalah sehingga dapat meningkatkan keterampilan proses dan keaktifan siswa 

dalam proses pembelajaran. Dengan cara peran pendidik lebih banyak 

menempatkan diri sebagai fasilitator, motivator, dan dinamisator belajar. Proses 

pembelajaran yang memberikan kesempatan secara luas kepada peserta didik 

untuk berlatih belajar mandiri.  

Peran pendidik sebagai fasilitator, pendidik membantu memberikan 

kemudahan siswa dalam proses pembelajaran (langkah yang diperlukan 

menyajikan beberapa alternatif sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, 

menyediakan media pembelajaran). Sebagai motivator, pendidik berperan 

memotivasi peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran ( memberikan 

penguatan berupa umpan balik). Sebagai dinamisator, pendidik berusaha 

memberikan rangsangan dalam mencari, mengumpulkan dan menentukan 

informasi untuk pemecahan masalah berupa kondisi problematic dalam bentuk 

memberikan tugas dan memberikan umpan balik dalam pemecahan masalah. 

Dari latar belakang permasalahan diatas diharapkan hasil belajar siswa 

kelas 4 SD Negeri Sidorejo Kidul 03 Salatiga meningkat dibandingkan dengan 

strategi yang sebelum Creative Problem Solving atau Pemecahan Masalah Kreatif. 

1.2       Identifikasi Masalah 

    Hasil belajar yang rendah merupakan dampak dari permasalahan yang 

timbul pada proses pembelajaran yang telah dilaksanakan. Berdasarkan latar 

belakang masalah di atas, ternyata terdapat beberapa masalah yang dapat di 

identifikasi dalam pembelajaran matematika, antara lain: 

a. Strategi pembelajaran yang digunakan guru 

b. Siswa pasif dalam menerima pelajaran 

Oleh sebab itu perlu dilakukan penelitian terkait metode pembelajaran untuk 

mengetahui pengaruh metode pembelajaran terhadap hasil belajar siswa.  
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1.3  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut. 

1. Apakah melalui strategi Creative Problem Solving dapat meningkatkan 

hasil belajar matematika siswa kelas 4 SD Negeri Sidorejo Kidul 03 

Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013? 

2.  Bagaimana strategi pembelajaran Creative Problem Solving dapat 

meningkatkan pemahaman siswa kelas 4 SD Negeri Sidorejo Kidul 03 

Salatiga pada pembelajaran matematika? 

1.4   Pemecahan Masalah 

1.   Dengan menggunakan strategi Creative Problem Solving yang menarik 

untuk digunakan. Strategi pembelajaran ini siswa mampu berpikir 

sekreatif mungkin sehingga ketika memecahkan masalah yang dihadapi 

akan menghasilkan hasil belajar yang maksimal dan hendaknya guru juga 

dapat merangsang siswa dalam memecahkan masalah sehingga dapat 

meningkatkan keterampilan proses dan keaktifan siswa dalam proses 

pembelajaran. 

2. Menurut Suryosubroto (2009) secara operasional langkah-langkah 

pembelajaran yang dilakukan adalah: pembentukan kelompok (4-5 siswa), 

penjelasan prosedur pembelajaran (petunjuk kegiatan), pendidik 

menyajikan situasi problematik dan menjelaskan prosedur solusi kreatif 

kepada peserta didik (memberikan pertanyaan-pertanyaan dan tugas), 

pengumpulan data dan verifikasi mengenai suatu peristiwa yang dilihat 

dan dialami (dilakukan dengan mengumpulkan data dilapangan), 

eksperimentasi alternative pemecahan masalah dengan diperkenankan 

pada elemen baru ke dalam situasi yang berbeda (diskusi dalam kelompok 

kecil), memformulasikan penjelasan dan menganalisi proses solusi kreatif 

(dilakukan dengan diskusi kelas yang didampingi oleh pendidik). Dalam 

mencari informasi menyelesaikan masalah / menjawab pertanyaan, peserta 

didik diberi kesempatan untuk urun pendapat, baik berdasarkan 

pengalaman dan pengetahuan peserta didik, membaca referensi, maupun 
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mencari data / informasi dari lapangan. Sehingga dengan langkah-langkah 

pembelajaran tersebut diharapkan mampu meningkatkan hasil belajar 

matematika kelas 4 SD negeri Sidorejo Kidul 03 Salatiga.  

1. 5  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mendeskripsikan langkah-langkah pembelajaran matematika 

menggunakan strategi creative problem solving atau Pemecahan 

Masalah Kreatif dalam upaya umeningkatkan hasil belajar 

matematika bagi siswa kelas 4 SD Negeri Sidorejo Kidul 03 

Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013. 

2. Mengetahui peningkatan hasil belajar sswa kelas 4 SD Negeri 

Sidorejo Kidul 03 Salatiga Semester II Tahun Ajaran 2012/2013 

mata pelajaran matematika memnggunakan strategi creative 

problem solving atau Pemecahan Masalah Kreatif . 

1.6       Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari pembelajaran penggunaan strategi CPS 

dalam pembelajaran matematika. Manfaat teoretis yang dapat diambil adalah 

bahwa hasil pembelajaran dapat dijadikan sebagai bahan referensi dalam 

memperkaya pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran di Sekolah Dasar. 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh melalui hasil penelitian ini baik 

untuk siswa, dan guru adalah: 

1. Bagi peneliti dapat mengembangkan wawasan peneliti dalam menggunakan 

strategi CPS dalam pembelajaran matematika.  

2. Bagi siswa adalah: (1) mendorong siswa untuk menyenangi belajar 

Matematika, (2) meningkatkan motivasi belajar Matematika, dan (3) 

meningkatkan mutu proses dan  nilai hasil belajar Matematika siswa. 

3. Bagi guru adalah: (1) menambah pemahaman dan memperkaya pengalaman 

penggunaan pendekatan pembelajaran yang efektif, (2) meningkatkan mutu 

proses pembelajaran Matematika, (3) menemukan alternatif metode 

pembelajaran untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dan (4) 



7 

 

 

 

memungkinkan guru secara aktif mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan. 

4. Bagi sekolah adalah membantu sekolah untuk berkembang karena adanya 

peningkatan atau kemajuan pada diri guru dan pendidikan di sekolah 

tersebut. 

 

 


