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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1   Latar Belakang Masalah 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1. Pendidikan 

merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar  dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara efektif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spriritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara. 

Di Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang relevan dengan budaya 

Indonesia dan juga merata bagi seluruh pelosok negeri dan penerapan pendidikan di 

setiap jenjang dibutuhkan sebuah kurikulum. Penerapan kurikulum 2013  akan 

berdampak bagi perkembangan kognitif, psikomotor dan juga afektif siswa. Oleh sebab 

itu penerapan kurikulum 2013 didesain agar dapat sesuai dengan karakteristik bangsa 

Indonesia. Desain kurikulum 2013 terdiri dari beberapa pembelajaran yang terpisah 

dari tematik yaitu pelajaran matematika dan Pjok. Pembelajaran matematika di tingkat 

sekolah dasar merupakan kesempatan besar untuk menjelaskan kepada siswa tentang 

bilangan-bilangan dan simbol-simbol. Pembelajaran matematika biasanya dinilai dari 

dua sisi yang berbeda, yang pertama adalah kesenangan dan ketidaksukaan terhadap 

matematika, dua hal tersebut bisa ditinjau dari minat siswa yang berbeda, pola asuh 

orang tua, dan juga model pembelajaran di sekolah. 

Matematika bukanlah sebuah pengetahuan tersendiri yang dapat sempurna 

karena dirinya sendiri, matematika digunakan untuk membantu manusia menguasai 

dan memahami masalah sosial, ekonomi dan alam. Kline (1973 dalam Ismunamto, 

2011: 3). Sedangkan menurut menurut Reys, Robert E. (1984). matematika adalah 

telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau pola berpikir, suatu seni, suatu 

bahasa dan suatu alat pendapat lain katakan bahwa matematika  merupakan  suatu  

pelajaran  yang  tersusun secara beraturan, logis, berjenjang dari  yang  paling  mudah  

hingga  ke  paling  rumit. Menurut Giarti (2014: 15). Oleh sebab itu siswa harus 
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diajarkan untuk bagaimana mengembangkan kemampuan berpikir kreatif  dan logis 

dalam pembelajaran matematika dan hal itu tidak instan harus ada pembelajaran yang 

terus menerus merangsang polapikir siswa karena bahwasannya setiap anak dilahirkan 

dengan potensi kreativitas dan akan berkembang dengan baik apabila diberikan 

pelatihan melalui pendidikan. setiap individu memiliki kuantitas dari kreativitas itu 

sendiri. 

Pendidikan yang mementingkan kreativitas akan membuat hidup anak didik 

lebih indah, karena mereka akan dikelilingi oleh hal-hal yang bervariasi dan tidak 

monoton. Sebaliknya, rutinitas yang monoton dalam pendidikan akan membuat anak 

didik lebih cepat mengalami kebosanan dibanding melakukan berbagai hal yang 

bervariasi yang memberikan sesuatu yang baru dan segar dalam kehidupan sehari-

harinya. Inilah yang membuat para peserta didik mengapa suka berjalan-jalan, karena 

dengan berjalan-jalan kita akan menemukan berbagai hal yang baru. Kreativitas dapat 

terwujud dimana saja dan oleh siapa saja, tidak tergantung pada jenis kelamin, sosial- 

ekonomi, atau tingkat pendidikan tertentu. Individu kreatif dengan sendirinya memiliki 

motivasi dalam dirinya atau motivasi intrinsik yang kuat untuk menghasilkan ide atau 

karya dalam memuaskan diri bukan karena tekanan dari luar. Motivasi dalam diri atau 

intrinsik tercipta dengan sendirinya yang mendorong timbulnya kreativitas dan itu akan 

berlangsung dalam kondisi-kondisi mental tertentu. Munandar (2009) 

Dari pendapat diatas dapat diketahui bahwa kreativitas dalam diri siswa itu juga 

dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik yaitu pendidikan yang dimana penerapan model, 

pendekatan dan metode sangat dibutuhkan dan juga pentingnya peranan guru dalam 

melihat kondisi dikelas dan mengetahui potesi yang dimiliki oleh siswa  dan membuat 

rancangan pembelajaran yang membuat kreativitas belajar dan berpikir siswa itu 

muncul. Anak kreatif memuaskan rasa keingintahuannya melalui berbagai cara seperti 

bereksplorasi, bereksperimen dan banyak mengajukan pertanyaan pada orang lain. 

Anak kreatif dan cerdas tidak terbentuk dengan sendirinya melainkan perlu pengarahan 

salah satunya dengan memberi kegiatan yang dapat mengembangkan kreativitas anak. 
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Model pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan  kreativitas 

belajar siswa dikelas adalah model   Problem   based learning. Dalam Kemendikbud 

(2014) pembelajaran berbasis masalah adalah pendekatan pembelajaran yang 

dilakukan untuk memecahkan permasalahan yang diangkat oleh guru dan siswa. Maka 

siswa diharapkan mampu memahami masalah yang ada kemudian menyelesaikan 

secara mandiri ataupun berkelompok dalam menggali informasi dan memecahkan 

masalah. Pendapat lain juga dikemukan  oleh  Lauren Resnick dalam Supinah 

(2010:17) mengemukakan Problem Based Learning utamanya dikembangkan untuk 

membantu siswa sebagai berikut : a) Mengembangkan keterampilan berpikir tingkat 

tinggi b) Belajar berbagai peran orang dewasa dengan melibatkan siswa dalam 

pengalama nyata atau simulasi (pemodelan orang dewasa), membantu siswa untuk 

berkinerja dalam situasi kehidupan nyata dan belajar melakukan peran orang dewasa 

c) Menjadi pelajar yang otonom dan juga mandiri. Pelajar otonom dan mandiri ini 

dalam arti tidak tergantung pada guru.  Hal ini dilakukan dengan cara, guru secara 

berulang-ulang membimbing dan mendorong serta mengarahkan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan, mencari penyelesaikan terhadap masalah nyata oleh mereka 

sendiri. Siswa dibimbing, didorong dan diarahkan untuk menyelesaikan tugas-tugas 

secara mandiri. Kemampuan untuk belajar yang otonom dan mandiri ini diharapkan 

dapat mendorong tumbuhnya kemampuan belajar secara autodidak dan kesadaran 

untuk belajar sepanjang hayat yang merupakan bekal penting bagi siswa dalam 

mengurangi kehidupan pribadi, sosial maupun dunia kerja selanjutnya. 

Bern dan Erickson (dalam Komalasari, 2013: 59) menegaskan bahwa 

pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) merupakan strategi 

pembelajaran yang melibatkan siswa dalam memecahkan masalah dengan 

mengintergrasikan berbagai konsep keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. PBL 

merupakan model pembelajaran yang bersifat kooperatif dan merangsang pola pikir 

siswa dalam penyelesaian masalah. Dalam penerapannya, pendekatan pembelajaran  

PBL dapat meningkatkan hasil belajar siswa, kerjasama dan kreatif dalam pemecahan  
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masalah. PBL lebih menitikberatkan pada penyelesaian yang bersifat kongkret dan juga 

diharapkan akan kreativitas siswa meningkat dengan penggunaan  model PBL. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan di SDN Delik 02 Kecamatan Tuntang, 

pada bulan Agustus. Beberapa kendala  yang dihadapi dalam penerapan dan 

pembelajaran matematika pada SDN Delik 02 Kecamatan Tuntang adalah  

ketidaktersediaan buku guru dan siswa, kurangnya antusias belajar siswa terhadap 

pembelajaran matematika dan juga terlebih lagi tingkat kreativitas siswa sangat rendah 

hal itu dilihat dari respon siswa dalam menjawab pertanyaan. hal itu sesuai dengan data 

pra siklus yang didapat dari observasi awal  

Table 1.1 

Hasil Observasi Awal 

Hal ini diperkuat juga dengan rendahnya pencapaian hasil belajar yang dicapai 

oleh siswa sehingga KKM mencapai yang awalnya 70 menjadi 60, oleh sebab itu 

berdasarkan permasalahan yang dihadapi pada SDN Delik 02 Kecamatan Tuntang 

diharapkan penelitian ini menjadi jawaban atas permasalahan yang dihadapi. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahannya yaitu 

Kategori siswa berada pada kreativitas rendah yang dimana data tersebut  berdasarkan 

pembelajaran  yang diberikan 

1.3    Rumusan Masalah 

   Apakah penerapan model PBL dapat meningkatkan kreativitas pada 

pembelajaran matematika pada kelas 4 SD ? 

 

 

TPK Rentang skor Frekuensi % Keterangan 

85% - 100% 68- 80 0 0 Kreativitas sangat tinggi 

70% - 85,75% 56 – 67 0 0 Kreativitas tinggi 

65% -  68,75% 44 – 55 6 40 % Kreativitas sedang 

40% -  33, 75% 32 – 43 6 40 % Kreativitas rendah 

25% - 58, 75 % 20 – 31 3 20  % Kreativitas sangat rendah 

Jumlah skor kelas 770 

Rata-rata kelas 51, 8 

Kriteria Kelas Kreativitas Rendah 
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1.4   Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui peningkatan penerapan  model  PBL pada siswa kelas 4 

SDN Delik 02 Kecamatan Tuntang. 

2. Mengukur kreativitas belajar  siswa melalui penerapan model PBL 

pada siswa kelas 4 SDN Delik 02 Kecamatan Tuntang. 

1.5   Manfaat  Penelitian  

1) Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau input bagi 

perkembangan ilmu pendidikan dan kajian ilmu pengetahuan khususnya 

dalam meningkatkan kreativitas belajar pada mata pelajaran matematika 

dengan menggunakan model PBL. 

2) Manfaat Praktis  

a. Bagi Siswa  

Siswa dapat mengetahui sejauh mana pencapaian nilai yang dapat diraih    

dengan menggunakan model PBL 

b. Bagi Guru 

Melalui penerapan model PBL guru bisa lebih variatif dalam 

pembelajaran  dan juga dalam perencanaan pembelajaran untuk 

merangsang pemikiran yang kreativitas belajar pada pembelajaran 

matematika. 

c. Bagi sekolah  

 Dapat menjadi evaluasi sekolah dengan memperbaiki proses 

pembelajaran di kelas untuk meningkatkan hasil belajar  dan kreativitas 

belajar matematika.  

 

 

 


