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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan mempunyai tugas menyiapkan siswa untuk hari esok. Suatu

masa dengan pendidikan yang menuntut banyak persyaratan baru yang tidak

pernah diduga sebelumnya, dan malah sebagian besar masih berupa teka-teki.

Pembentukan pribadi mencakup pembentukan cipta, rasa, dan karsa (kognitif,

afektif, dan psikomotor) yang sejalan dengan pengembangan fisik

(Tirtarahardja dan Sulo, 2008). Tujuan pendidikan berdasarkan Undang-

Undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional

disebutkan bahwa Pendidikan Nasional 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 secara

bertanggung jawab (Kemendikbud, 2013). Pendidikan bertujuan

mengembangkan kemampuan siswa yang mencakup pengetahuan (kognitif),

keterampilan (skill), perilaku, hasil tindakan, dan sikap (afektif), serta

pengalaman eksploratoris (pengalaman lapangan) (Hamalik, 2013).

Matematika merupakan aktivitas insani dan harus dikaitkan dengan

realitas, dimana matematika merupakan cara berpikir logis (Dani, 2008).

Menurut Reys-dkk (1984) dalam kutipan (Kusmaryono, 2013) memaparkan

bahwa matematika penalaran yang logis dan efisien serta perbendaharaan ide-
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ide dan pola-pola kreatif dan menakjubkan, maka matematika sering pula

disebut sebagai seni, khususnya merupakan seni berpikir yang kreatif.

Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah menyebutkan yang

dimaksud matematika adalah matematika sekolah, yaitu matematika yang

diajarkan di tingkat Pendidikan Dasar (SD dan SMP) dan Pendidikan

Menengah (SMA dan SMK). Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian

matematika yang dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan-

kemampuan dan membentuk pribadi serta berpandu pada perkembangan

IPTEK (Suherman, dkk., 2003). Sedang matematika adalah salah satu mata

pelajaran penting  yang harus dipelajari di semua siswa mulai dari tingkat

pendidikan dasar hingga menengah untuk membekali siswa dengan

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta

kemampuan bekerjasama (BSNP, 2006). Karena pentingnya matematika pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah tersebut maka mata pelajaran

matematika menempati urutan pertama dalam hal jumlah jam pelajaran

(Soepriyanto, 2007).

Kemampuan berpikir kreatif dipandang penting karena akan membuat

siswa memiliki banyak cara dalam menyelesaikan berbagai persoalan dengan

berbagai persepsi dan konsep yang berbeda (Awang dan Ramly, 2008).

Dampak dari paradigma yang terjadi sekarang adalah minimnya kemampuan

berpikir kreatif yang dimiliki oleh orang-orang berpendidikan (Indra, 2006).

Pernyataan ini diperkuat berdasarkan peringkat kreativitas Indonesia dalam

Creativity and Prosperity: Global Creativity Index tahun 2010 yang
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dipublikasikan oleh Martin Prosperity Institute (MPI) bahwa Indonesia

berada pada peringkat 81 dari 82 neagara (MPI, 2011). Selain itu, Mullis

et.al. (2011) merilis hasil TIMMS (Trend in International Mathematics and

Science Survey) 2011 bahwa hanya 2% siswa Indonesia yang dapat

mengerjakan soal-soal kategori high dan advancedan 15% siswa mampu

mengerjakan soal kategori intermediate. Performa intermediate merupakan

jenjang kognitif 3 (C3) pada Taksonomi Bloom karena memerlukan aplikasi

pengetahuan, sedangkan performa high dan advance memerlukan

kemampuan berpikir yang lebih tinggi menempatkan diri pada jenjang

kognitif 6 (C6) pada Taksonomi Bloom yang tidak lain adalah Create atau

berpikir kreatif. Dengan demikian, tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa

di Indonesia masih tergolong rendah.

Masalah ini diduga disebabkan karena kemampuan berpikir tingkat

tinggi termasuk berpikir kreatif jarang dilatih, karena proses pembelajaran

biasanya meliputi tugas-tugas yang harus dicari satu jawaban yang benar

(berpikir konvergen) (Munandar, 2009). Hal ini terjadi di SMP Al-Fattah

Semarang, berdasarkan hasil observasi dengan guru mata pelajaran

matematika di kelas VIII SMP Al-Fattah Semarang, selama pembelajaran

siswa terlihat pasif dan tidak mampu mengajukan pertanyaan dan gagasan

yang beragam, selama ini pembelajaran matematika guru hanya

menggunakan metode ceramah, diskusi dan latihan soal. Untuk itu perlu

adanya pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan

berpikir kreatif. Salah satu cara yang tepat yaitu dengan memilih model
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pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif.

Suherman et al. (2003) menyatakan bahwa dalam pembelajaran matematika,

guru sebaiknya memilih dan menggunakan strategi, pendekatan, metode,

model, dan teknik yang banyak melibatkan siswa aktif belajar, baik secara

mental, fisik, maupun sosial yang dimaksudkan agar dapat menumbuhkan

sasaran pembelajaran matematika yang kreatif dan kritis. Berdasarkan

penjelasan di atas memerlukan perhatian dan kreativitas guru untuk

menerapkan proses pembelajaran yang tepat sehingga dapat meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif (Maharani, dkk., 2015)

Materi yang diangkat dalam penelitian ini adalah Lingkaran dimana

materi ini harus dipahami oleh siswa kelas VIII semester genap. Siswa harus

mempunyai kemampuan mengingat, memahami konsep, dan kreativitas.

Salah satu pembelajaran yang dapat membuat siswa termotivasi dalam

pembelajaran tersebut adalah model pembelajaran Make a Match.

Hasil penelitian skripsi sebelumnya yang dilakukan oleh Atik Tri

Indraeni (2011), dengan judul “Pengaruh Pembelajaran Kooperatif Tipe Make

a Match terhadap Motivasi Belajar Matematika” hasil penelitian

menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran kooperatif tipe Make a Match

pada kelompok eksperimen dapat berpengaruh pada motivasi belajar. Hal ini

dibuktikan dengan hasil posttest yang lebih tinggi dari kelompok eksperimen

dibandingkan dengan kelompok kontrol dan hasil uji-t menunjukkan bahwa

terdapat perbedaan rata-rata  motivasi belajar matematika yang terjadi pada

kedua kelompok tersebut menunjukkan bahwa penggunaan pembelajaran
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kooperatif tipe Make a Match dalam pembelajaran matematika lebih

berpengaruh dari pembelajaran yang menggunakan pembelajaran

konvensional.

Pembelajaran Make a Match merupakan pembelajaran dengan membagi

siswa ke dalam kelompok kecil dan mencari pasangan (Rusman, 2012).

Model pembelajaran Make a Match adalah sistem pembelajaran yang

mengutamakan penanaman kemampuan sosial terutama kemampuan bekerja

sama, kemampuan berinteraksi disamping kemampuan berpikir cepat melalui

permainan mencari pasangan dengan dibantu kartu (Wahab, 2007).

Salah satu keunggulan model pembelajaran Make a Match adalah siswa

mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik yang

dipelajari (Suprijono, 2013). Model pembelajaran Make a Match adalah

model pembelajaran dimana guru menyiapkan kartu yang berisi soal atau

permasalahan dan menyiapkan kartu jawaban kemudian siswa mencari

pasangan kartunya (Suyatno, 2009). Model pembelajaran untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa menggunakan model

pembelajaran Make a Match berbantuan colours card maka akan terjadi

interaksi antara guru dengan siswa dan antara siswa dengan siswa sehingga

proses pembelajaran menjadi lebih aktif, inovatif dan menarik. Salah satu

pembelajaran yang setara dengan pembelajaran Make a Match adalah

pembelajaran Jigsaw, karena keduanya merupakan pembelajaran kooperatif.

Berdasarkan identifikasi tersebut, peneliti sangat tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul “Pembelajaran Make a Match Berbantuan Colours
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Card terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa pada Pokok

Bahsan Lingkaran”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan

dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.2.1 Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card mencapai

ketuntasan klasikal 80%?

1.2.2 Apakah rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card lebih dari rata-

rata kemampuan berpikir kreatif siswa dengan pembelajaran Jigsaw

pada pokok bahasan lingkaran?

1.2.3 Apakah aktivitas belajar siswa dengan pembelajaran Make a Match

berbantuan Colours card berpengaruh positif terhadap kemampuan

berpikir kreatif siswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai

berikut:

1.3.1 Mengetahui rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa pada

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card mencapai

ketuntasan klasikal 80%.

1.3.2 Mengetahui rata-rata kemampuan berpikir kreatif siswa dalam model

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card lebih dari rata-
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rata kemampuan berpikir kreatif siswa yang menggunakan

pembelajaran Jigsaw pada pokok bahasan lingkaran.

1.3.3 Mengetahui pengaruh positif aktivitas belajar siswa dengan

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card terhadap

kemampuan berpikir kreatif siswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil pelaksanaan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat

sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sebagai bahan referensi tentang model pembelajaran yang

efektif yaitu pembelajaran Make a Match berbantuan Colours Card

terutama untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis

dan aktivitas belajar siswa.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi siswa: sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran

matematika menggunakan media dalam pembelajaran sehingga

dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours Card.

b. Bagi Guru: sebagai sumbangan bagi guru matematika dalam upaya

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika untuk

meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa melalui

pembelajaran Make a Match berbantuan Colours card.
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c. Bagi peneliti: sebagai suatu pengalaman berharga bagi seorang

calon guru professional yang selanjutnya dapat dijadikan masukan

dalam mengembangkan model pembelajaran untuk meningkatkan

kemampuan berpikir kreatif matematis dan aktivitas belajar siswa.

d. Bagi sekolah: Sebagai pengalaman baru dalam pembelajaran

matematika menggunakan media pembelajaran inovatif, yang

selanjutnya dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan media

pembelajaran di sekolah seperti pembelajaran Make a Match

berbantuan Colours Card.


