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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Berbicara mengenai pendidikan di Indonesia, mungkin akan muncul 

pemikiran bahwa masih banyak permasalahan yang menyertainya. Diantaranya 

adalah mengenai kurikulum yang masih sangat memberatkan dan tidak membawa 

banyak perubahan pada diri siswa, mutu dan distribusi guru yang kurang 

memadai, kurangnya sarana dan prasarana pendidikan, dan juga lingkungan 

belajar di sekolah, keluarga, dan masyarakat yang belum mendukung. Ditambah 

lagi gedung-gedung sekolah di berbagai daerah di Indonesia yang sudah sangat 

tidak layak pakai, menunjukkan bahwa masih kurangnya perhatian pemerintah 

terhadap dunia pencetak generasi penerus bangsa. 

Tentu saja ada usaha pemerintah dari tahun ke tahun untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Namun kenyataannya justru semakin jauh melangkah, 

pendidikan kita semakin dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.  

Berdasarkan  data  tentang  Human  Development  Index (HDI)  yang  disajikan  

UNDP  (United  Nation  Development  Program),  kualitas   pendidikan   

Indonesia   berada   pada  peringkat 109 pada tahun 2000 dan 110 pada tahun 

2002 (http://www.lpp.uns.ac.id/artikel.php?sub=detail&id=7, 29 September 

2006). Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia berada di bawah Singapura, 
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Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, Pilipina, bahkan Vietnam. 

Usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah dimulai 

sejak menjelang akhir Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri, yaitu 

melalui skenario progresif terhadap anggaran pendidikan untuk memenuhi 20% 

APBN tahun 2009. Pada Pemerintahan Presiden sekarang, Susilo Bambang 

Yudoyono, kenaikan anggaran tersebut dilaksanakan secara bertahap dan 

diharapkan dapat memenuhi skenario progresif tersebut. 

Kurikulum 1994 yang selama ini digunakan perlu diperbaiki. Hasil 

evaluasi Pusat Pengembangan Kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum 1994 

tidak mampu mengakomodir gerakan kebutuhan, kondisi, serta potensi sekolah 

dan masyarakat secara keseluruhan, sehingga tujuan pembelajaran tidak dapat 

tercapai secara optimal. Selain itu, kurikulum 1994 terlalu sarat materi sehingga 

menyulitkan dan membebani siswa. Oleh karena itu, pemerintah mengujicobakan 

kurikulum baru yang diharapkan lebih baik daripada kurikulum 1994. Kurikulum 

baru ini adalah kurikulum 2004 atau biasa dikenal sebagai Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). 

Kurikulum 2004 sampai saat ini telah diuji coba di beberapa sekolah di 

Indonesia, sebelum secara resmi diberlakukan. Pemberlakuan KBK dimaksudkan 

agar tujuan materi pendidikan berbasis kompetensi dikuasai siswa. Kompetensi 

tersebut berupa akhlak, moral, pengetahuan, kemampuan, sikap, dan perilaku 

yang merupakan dasar pengembangan bagi siswa dalam kehidupan sebagai 

individu dan anggota masyarakat. Kurikulum ini dikembangkan dengan prinsip 

mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan, bersifat fleksibel sesuai dengan 

perkembangan zaman dan iptek, serta mencapai pemberdayaan keragaman daerah 

secara optimal yang sejalan dengan UU No.22 Tahun 1999 dan PP No.25 Tahun 

2000 tentang otonomi daerah. 

Berbagai usaha pemerintah di atas tidak lain adalah bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pembangunan 

suatu bangsa untuk mensejahterakan masyarakatnya tidak akan berhasil kalau 

tidak didukung oleh SDM yang berkualitas. SDM yang berkualitas adalah 

manusia yang mampu menguasai dan meggunakan iptek, memiliki tanggung 

1 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 3 

jawab, beretos kerja tinggi, kreatif, jujur, serta memiliki iman dan taqwa terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, para praktisi pendidikan seharusnya 

segera berbenah diri. Kaum pendidik harus segera meningkatkan kualitas dan 

kompetensinya agar dapat membentuk peserta didik yang berkualitas. 

Pendidik yang berhubungan langsung dengan siswa adalah guru. Guru 

sangat memegang peranan penting dalam menyiapkan peserta didik menyongsong 

masa depannya. Etos kerja guru akan menentukan keberhasilan pendidikan dan 

kesiapan generasi muda untuk bersaing dengan bangsa lain. Profesi guru adalah 

unik karena mereka mereka memiliki peran antara lain sebagai pengajar, pandu, 

menjadi penghubung dalam meneruskan cita dan nilai budaya bangsa. Untuk 

dapat terus berkarya, kemampuan guru dalam berkreasi mengajar sangat 

diperlukan. Kompetensi guru dalam hal penguasaan materi, pengelolaan kelas, 

penciptaan suasana belajar yang menyenangkan bagi anak didiknya, serta 

kemampuan guru dalam menilai prestasi siswanya merupakan syarat mutlak untuk 

mencapai keberhasilan proses belajar mengajar. 

Berdasarkan pengamatan kami selama PPL (Program Pengalaman 

Lapangan), kebanyakan siswa hanya bersikap menunggu jika mereka dihadapkan 

pada suatu masalah. Contohnya jika mereka dihadapkan pada persoalan 

matematika, kebanyakan mereka menunggu teman mereka yang dapat 

mengerjakan. Mereka tidak mau berfikir karena menganggap soal itu sulit untuk 

dipecahkan. Padahal jika mereka mau untuk sejenak berfikir, menghubung-

hubungkan fakta yang ada dengan pengetahuan yang mereka dapatkan 

sebelumnya, mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan bagi dirinya sendiri, 

menggunakan daya imajinasi, dan mencari jawaban yang sesuai, tentu mereka 

akan dapat menyelesaikannya. Karena pada dasarnya semua siswa mempunyai 

potensi kreatif. 

Kenyataan di atas menunjukkan masih rendahnya daya kreatif siswa yang 

menyebabkan prestasi belajar mereka rendah. Namun di tengah kelemahan 

tersebut, masih terdapat siswa berdaya kreatif tinggi. Dilihat dari adanya siswa 

yang dapat menyelesaikan masalah dan jawabannya menjadi contoh bagi teman-

temannya, dan ada yang bisa menganalisa masalah tetapi belum dapat 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 4 

menemukan jalan keluar. Hal ini menunjukkan bahwa dalam suatu kelas 

karakteristik siswa berbeda-beda dalam hal kemampuan berfikir. Ada yang 

berkemampuan tinggi, sedang, atau rendah. Dalam hal ini peran guru sangat 

penting dalam menciptakan suasana belajar yang merangsang siswa berfikir 

kreatif. 

Walaupun kemampuan anak berbeda-beda, tetapi yang harus diyakini 

setiap guru adalah bahwa setiap anak mempunyai potensi untuk kreatif. Tinggal 

bagaimana seorang guru dapat menimbulkan semangat belajar anak, sehingga 

potensi kreatifnya akan muncul. Pengalaman yang diperoleh anak saat belajar 

sangat penting bagi kehidupannya. Dengan mengalami sendiri apa yang ia 

pelajari, hasilnya akan bermakna mendalam dan tahan lama dengan kata lain agar 

siswa dapat menangkap makna belajar, ia harus membangun sendiri makna itu. 

Salah satu metode pembelajaran yang mengajak siswa berfikir kreatif 

untuk membangun sendiri pemahamannya mengenai suatu konsep pelajaran 

adalah melalui metode penemuan. Dalam metode ini, siswa diajak untuk berfikir 

bagaimana suatu konsep dapat ditemukan, sehingga ketika ia telah memahami 

konsep dan berbekal potensi kreatif, mungkin mereka bisa memecahkan 

permasalahan dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah, 

namun juga tidak mustahil untuk dilaksanakan, yang terpenting adalah adanya 

suatu usaha keras dari guru untuk mewujudkannya. 

Lingkungan belajar yang menyenangkan akan mampu menggabungkan 

rasa percaya diri, ketrampilan belajar, dan ketrampilan berkomunikasi. Setidaknya 

itulah yang ditawarkan Bobby DePorter dan Mike Hernacki dalam metode belajar 

temuannya, Quantum Learning. Metode ini sangat memperhatikan lingkungan 

belajar yang didesain sedemikian hingga siswa merasa penting, aman, nyaman, 

dan dapat belajar seoptimal mungkin. 

 Pembelajaran matematika termasuk bagian dari pendidikan. Matematika 

merupakan suatu ilmu hasil budidaya manusia. Matematika timbul dari fikiran-

fikiran manusia yang berhubungan dengan idea, proses, dan penalaran. Untuk 

dapat menyelesaikan masalah matematika, kreativitas berfikir sangat diperlukan. 

Bahkan sikap tidak langsung percaya terhadap suatu pernyataan sangat 
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dianjurkan, sebelum kita sendiri dapat membuktikannya. Selain itu juga 

pemahaman suatu konsep sangat diperlukan. Suatu konsep akan lebih mudah 

dipahami dan diingat siswa apabila konsep tersebut disajikan dan dipelajari 

melalui prosedur atau langkah-langkah yang tepat dan menarik serta dalam situasi 

yang menyenangkan.. 

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia akan selalu berhubungan dengan 

matematika. Contoh yang paling sederhana adalah dalam hal hitung-menghitung. 

Berhitung adalah kemampuan minimal matemetika yang dikenal masyarakat 

secara umum. Kalau seseorang senang akan berhitung (matematika), maka ia akan 

tertarik untuk belajar lebih dalam lagi. Sayangnya banyak siswa yang takut 

pelajaran matematika karena merasa sulit, sehingga prestasi belajar matematika 

siswa masih sangat rendah.  

Menurut beberapa siswa SMA Negeri di Surakarta, dibandingkan mata 

pelajaran kimia dan biologi yang sama-sama eksak, matematika masih dianggap 

sebagai mata pelajaran yang paling sulit. Untuk siswa sekolah swasta, khususnya 

SMA Batik 1 Surakarta, hal yang demikian juga dirasakan. Terlihat dari data 

prestasi belajar mereka pada semester I tahun ajaran 2005/2006, matematika 

dibanding ilmu eksak yang lain, masih yang paling rendah, meskipun hanya 

terpaut sedikit. Yaitu nilai rata-rata biologi semester I kelas X adalah 74.84,  

65.21 untuk kimia, 62.12 untuk fisika, sedangkan matematika menduduki nilai 

terendah yaitu sebesar 61.45.  

 

B. Identifikasi Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1.  Prestasi belajar matematika siswa masih rendah mungkin disebabkan oleh 

pemakaian metode pembelajaran yang kurang sesuai dengan materi pelajaran. 

2.  Belum digunakannya metode penemuan yang disertai dengan metode  

Quantum Learning pada pembelajaran matematika di sekolah, yang 

sebenarnya mampu membuat setiap orang yang belajar merasa senang dan 
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terus meningkatkan prestasinya. 

3. Belum dilakukannya upaya pembentukan suasana belajar di kelas yang 

menyenangkan yang dapat merangsang kreativitas berfikir siswa. 

 

C. Pembatasan Masalah 

 

 Berdasarkan pemilihan masalah di atas, agar permasalahan yang dikaji 

dapat terarah dan mendalam maka masalah-masalah tersebut penulis batasi 

sebagai berikut: 

 

1. Prestasi belajar pada penelitian ini dibatasi pada pokok bahasan trigonometri 

kelas X semester II SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 2005/2006. 

2. Metode pembelajaran matematika dalam penelitian ini adalah metode 

penemuan dengan pendekatan Quantum Learning untuk kelas eksperimen dan 

metode konvensional untuk kelas kontrol. Pendekatan Quantum Learning pada 

penelitian ini adalah berupa penataan tempat duduk, pemasangan rumus-rumus 

trigonometri dan kata-kata mutiara, peletakan tanaman di kelas, serta iringan 

musik yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang 

menyenangkan. 

3. Kreativitas belajar siswa pada penelitian ini dibatasi pada kreativitas belajar 

matematika siswa kelas X semester II SMA Batik 1 Surakarta tahun ajaran 

2005/2006. 

 

D. Perumusan Masalah 

 

 Sesuai dengan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang 

dikemukakan di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah pembelajaran matematika dengan metode penemuan dengan 

pendekatan Quantum Learning menghasilkan prestasi belajar yang lebih baik 

daripada metode konvensional?  

2. Apakah siswa dengan kreativitas belajar matematika yang lebih tinggi 
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mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa dengan 

kreativitas belajar matematika yang lebih rendah? 

3. Apakah perbedaan prestasi belajar siswa yang dihasilkan dari penggunaan 

metode penemuan dengan pendekatan Quantum Learning dan metode 

konvensional tergantung dari kreativitas belajar matematika siswa? 

 

 

 

 

E. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui apakah pembelajaran matematika dengan metode penemuan 

dengan pendekatan Quantum Learning menghasilkan prestasi belajar yang 

lebih baik daripada metode konvensional. 

2. Untuk mengetahui apakah siswa dengan kreativitas belajar matematika yang 

lebih tinggi mempunyai prestasi belajar yang lebih baik dibandingkan siswa 

dengan kreativitas belajar matematika yang lebih rendah. 

3. Untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya perbedaan keberhasilan metode 

penemuan dengan pendekatan Quantum Learning dan metode konvensional 

tergantung dari kreativitas belajar matematika siswa. 

 

F. Manfaat Penelitian 

 

Manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru dan  calon guru matematika 

bahwa mengajar dengan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak 

terlalu banyak menuntut kepada siswa dapat membuat siswa belajar lebih 

nyaman dan meningkatkan prestasi belajar mereka. 

2. Dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi guru, calon guru, dan peneliti 

pada bidang studi matematika bahwa metode penemuan dengan pendekatan 
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Quantum Learning dapat digunakan sebagai alternatif dalam kegiatan belajar 

mengajar di sekolah agar suasana belajar mengajar dapat lebih menyenangkan. 

3. Dapat memberi gambaran bagi guru dan calon guru bahwa mengembangkan 

kreativitas mengajar dapat menumbuhkan semangat belajar siswa dan 

mendukung proses kreatif siswa dalam belajar. 
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