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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berperan untuk 

meningkatkan kualitas dan kemampuan manusia dalam bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Adanya sistem pendidikan yang baik, diharapkan 

akan muncul generasi penerus bangsa yang berkualitas dan mampu 

menyesuaikan diri untuk hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Matematika adalah salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada setiap 

jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi 

(Arifin, 2011). 

Mengingat pentingnya peranan matematika maka prestasi belajar 

matematika setiap sekolah perlu mendapatkan perhatian yang serius. Oleh 

karena itu, para siswa dituntut untuk menguasai pelajaran matematika, karena 

di samping sebagai ilmu dasar juga sebagai sarana berpikir yang sangat 

berpengaruh untuk menunjang keberhasilan belajar siswa dalam menempuh 

pendidikan yang lebih tinggi. Diberikannya pendidikan matematika sejak dini, 

diharapkan dapat melatih kemampuan siswa dalam berpikir, berargumentasi 

dan bernegoisasi serta memecahkan suatu masalah baik dalam pelajaran 

matematika maupun dalam kehidupan sehari-hari (Arifin, 2011). 

Pada proses pembelajaran matematika, banyak guru yang mengeluhkan 

masalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal matematika. 
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Hal ini terlihat dari banyaknya kesalahan siswa dalam masalah mengerjakan 

soal dan rendahnya prestasi belajar siswa baik dalam ulangan harian, ulangan 

semester, maupun UN. Padahal dalam pelaksanaan proses pembelajaran di 

kelas biasanya guru memberikan tugas berupa latihan soal. Tetapi ternyata 

latihan tidak sepenuhnya dapat meningkatkan kemampuan siswa 

menyelesaikan masalah matematika (Arifin, 2011). 

Dalam mempelajari matematika, siswa tidak dapat dipisahkan dari 

berpikir. Hal tersebut juga selaras dengan yang tertuang dalam Pemendikbud  

No. 58 Tahun 2014, bahwa dalam mempelajari matematika, siswa tidak 

terlepas dari berpikir. Berpikir adalah mengolah dan mentransformasikan 

informasi ke dalam otak (Masykur, 2008). Siswa menggunakan kemampuan 

berpikirnya untuk memahami pengetahuan dan memecahkan masalah 

matematika. Cara berpikir tersebut dapat dikembangkan melalui belajar 

matematika, salah satu kemampuan berpikir yang harus dikuasai oleh siswa 

adalah kemampuan berpikir lateral. Karena kemampuan berpikir lateral dapat 

digunakan untuk memecahkan masalah secara kreatif dengan pencapaian hasil 

maksimal yang lebih baik (Santrock, 2011). 

Istilah berpikir lateral awalnya dibuat dan dicetuskan oleh De Bono. 

Berpikir lateral merupakan cara berpikir logis dengan dilakukan tahap demi 

tahap berdasarkan fakta yang ada, untuk mencari berbagai alternatif 

pemecahan masalah, dan akhirnya memilih alternatif yang paling mungkin 

menurut logika normal. Dengan berpikir lateral dapat memberikan lingkungan 

belajar yang lebih kondusif di mana siswa menjadi lebih aktif untuk 
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memecahkan masalah. Di samping itu dengan berpikir lateral siswa akan 

berpikir secara bebas sesuai dengan imajinasi dan kesenangan mereka (De 

Bono, 1991). 

Berpikir lateral adalah teknik pemecahan masalah yang unik dengan 

pendekatan kreatif yang menghasilkan ide-ide yang didapat dengan 

menggunakan pemikiran vertikal tradisional. Perbedaan antara pemikiran 

lateral dan vertikal dapat dibagi menjadi beberapa macam, namun tidak harus 

benar-benar terpisah, tetapi saling melengkapi dalam proses pemecahan 

masalah. Ini dapat digambarkan sebagai salah satu bentuk dari kreativitas, 

karena ditujukan untuk mengembangkan ide-ide baru. (Buljac, 2015). 

Setiap orang memiliki cara berpikir masing-masing sehingga dari cara 

mereka berpikir akan mempengaruhi keputusan mereka dan akan berbeda-

beda pula hasilnya. Tetapi, perbedaan dalam hal ini adalah sebuah keunikan 

dan bisa menjadi kesempurnaan ketika dikombinasi antara pemikiran yang 

satu dengan pemikiran yang lain. Cara berpikir juga dipengaruhi oleh 

kemampuan berpikir yang baik. Tidak heran orang-orang hebat dan sukses di 

dunia ini memiliki kemampuan berpikir yang hebat pula. Mereka yang 

berpikir seadanya atau tidak mengasah kemampuan berpikirnya, maka 

kehidupannya pun akan biasa-biasa saja. Disadari atau tidak, sebagian besar 

orang hebat tersebut memiliki kemampuan berpikir yang tidak biasa, yang 

biasa dikenal dengan kemampuan berpikir lateral. Dengan memiliki 

kemampuan berpikir lateral, peserta didik mampu mencari berbagai alternatif 

dalam mencari penyelesaian masalah yang dihadapi dalam pembelajaran. 
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Kemampuan seperti ini diharapkan akan memberi pengaruh besar bagi peserta 

didik, sehingga tidak mudah mengalami kebuntuan dan cepat menyerah. 

(Leonard, 2013). 

De Bono (1991) mengatakan, “the word lateralin relation to thinking 

means moving across patterns instead of moving along them that is the nature 

and the logic of creativity”. Berpikir lateral meninggalkan pemikiran cara 

tradisional, dan membuang prasangka. Berpikir lateral adalah memecahkan 

masalah melalui pendekatan langsung dan pendekatan kreatif, dengan 

menggunakan penalaran dan melibatkan ide-ide yang mungkin tidak diperoleh 

dengan hanya menggunakan langkah demi langkah logika tradisional. Berpikir 

lateral merubah cara dari tradisional, bekerja untuk persepsi-persepsi baru 

pada objek yang sama serta mencoba menangani masalah pembelajaran dari 

beberapa arah dan sudut pandang beragam sehingga melahirkan potensi yang 

lebih baik dalam kreativitas.  

Tujuan dari proses berpikir lateral adalah untuk mengetahui cara 

memecahkan masalah dengan baik dan untuk mengetahui cara pola pikir siswa 

dalam berpikir lateral. Manfaat dari proses berpikir lateral siswa adalah untuk 

memberikan informasi seberapa pentingnya proses berpikir dalam 

menyelesaikan masalah dan prestasi belajar siswa semakin kreatif. Jika siswa 

sering dihadapkan pada masalah, diharapkan kemampuan berpikir lateral 

siswa semakin berkembang dan prestasi belajar meningkat. 

Prestasi belajar (achievement) berbeda dengan hasil belajar (learning 
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outcome). Prestasi belajar pada umumnya berkenaan dengan aspek 

pengetahuan sedangkan hasil belajar meliputi aspek pembentukan watak 

peserta didik (Arifin, 2011). Prestasi belajar adalah hasil yang diperoleh 

seseorang setelah menempuh kegiatan belajar. Prestasi belajar dapat diketahui 

setelah adanya evaluasi yang dilakukan oleh guru. Hasil dari evaluasi tersebut 

dapat menunjukan tinggi rendahnya prestasi belajar siswa dalam kelas. Ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya prestasi belajar siswa, 

termasuk di dalamnya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor 

tersebut sering kali menjadi penghambat dan pendukung keberhasilan siswa 

(Mulyasa, 2014). 

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa prestasi belajar dapat 

diketahui dengan mengukur seberapa maksimal hasil belajar siswa dalam 

melakukan proses pembelajaran di sekolah. Prestasi belajar merupakan 

kemampuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses belajar 

mengajar. Prestasi belajar mencerminkan sejauh mana keberhasilan siswa 

dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan (Mulyasa, 2014). 

Penelitian ini dilakukan di SMA Negeri Baturraden, terletak di Jalan 

Raya Rempoah No. 786, Rempoah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten 

Banyumas, Propinsi Jawa Tengah. SMA Negeri Baturraden merupakan satu-

satunya SMA di wilayah Baturraden yang berada di kabupaten Banyumas dan 

sudah menerapkan kurikulum 2013 dalam kegiatan belajar mengajar. SMA 

Negeri Baturraden dipilih sebagai tempat penelitian dikarenakan sekolah ini 

memiliki siswa yang berprestasi baik dalam bidang akademik maupun non 
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akademik. Keadaan siswa di sekolah tersebut juga sudah mengikuti ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang sedang berkembang pada zaman modern ini.  

Latar belakang siswa di sekolah tersebut bermacam-macam yang 

memungkinkan adanya perbedaan karakter pada masing-masing siswa. Ketika 

guru memberikan soal-soal matematika kepada siswa di kelas, yang didalam 

soal tersebut memuat konsep pada materi matematika yang berbeda maupun 

yang berkenaan dengan masalah yang sering muncul di kehidupan sehari-hari, 

biasanya dilakukan dengan berkelompok yang terdiri dari 4-5 siswa. 

Mengingat masing-masing siswa sebagai individu yang berbeda memiliki 

gaya berpikirnya, sehingga yang dilakukan oleh siswa yang satu dengan siswa 

yang lainnya dalam proses menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah 

dimungkinkan juga berbeda-beda. 

Berdasarkan uraian di atas pada dasarnya siswa yang berpikir lateral 

biasanya akan berusaha mencari alternatif-alternatif jawaban terbaik, karena 

siswa yang berpikir lateral memiliki ciri-ciri menikmati kebebasan berpikir, 

tidak suka disekat-sekat oleh pola dan kebiasaan, mudah memahami konsep 

yang bersifat multidimensi dan melahirkan karya inovatif. Sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kemampuan berpikir lateral siswa sangat diperlukan 

dalam pemecahan sebuah permasalahan matematika dan setiap siswa dengan 

prestasi belajar yang berbeda memiliki kemampuan berpikir lateral dengan 

kemampuan yang berbeda-beda.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang berjudul : “Deskripsi Kemampuan Berpikir 
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Matematika Lateral Ditinjau dari Prestasi Belajar siswa SMA Negeri  

Baturraden”. 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini, agar penelitiannya dapat terarah dan mendalam 

serta tidak terlalu luas jangkauannya, maka penelitian ini terbatas pada 

bagaimana gambaran kemampuan berpikir lateral dalam pembelajaran 

matematika kelas XI IPA 1 SMA Negeri Baturraden ditinjau dari prestasi 

belajar siswa. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan fokus penelitian, tujuan dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui gambaran kemampuan berpikir lateral dalam pembelajaran 

matematika kelas XI IPA 1 SMA Negeri Baturraden ditinjau dari prestasi 

belajar siswa. 

 

D. Manfaat Peneltian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai seberapa besar 

kemampuan berpikir lateral siswa, dan penelitian ini juga dapat 

menumbuhkan prestasi belajar dalam matematika. 

2. Manfaat Praktis 

a. Manfaat bagi siswa 

Sebagai alat ukur bagi siswa agar mengetahui seberapa tinggi 
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kemampuan berpikir lateral, dan prestasi belajar yang dimilikinya. 

 

b. Manfaat bagi sekolah 

Dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk meningkatkan mutu dan 

kualitas sekolah. 

c. Manfaat bagi guru 

Dapat dijadikan alat evaluasi terhadap proses pembelajaran yang telah 

dilaksanakan, sehingga kekurangan-kekurangan dalam mengajar dapat 

diperbaiki untuk pelajaran yang akan datang. 

d. Manfaat bagi peneliti 

Memperoleh ilmu dan pengalaman selama penelitian serta sebagai 

pelatihan dalam membuat penelitian ilmiah. 
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