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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi 

perkembangan dan perwujudan diri individu, terutama bagi pembangunan bangsa 

dan Negara. Tujuan pendidikan pada umum nya ialah menyediakan lingkungan 

yang memungkinkan anak didik untuk mengembangkan bakat dan 

kemampuannya secara optimal. Salah satu ilmu dasar dari pendidikan yang harus 

dikuasai oleh siswa adalah matematika. Oleh karena itu, matematika tidak dapat 

dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari.1 

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 dalam Kurikulum 2013 

tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan yang menyebutkan bahwa 

tujuan penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yaitu membangun 

landasan bagi berkembangnya potensi siswa agar menjadi manusia yang berilmu, 

cakap, kritis, kreatif, dan inovatif. Kurikulum tersebut juga menyebutkan bahwa 

salah satu kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yaitu memiliki 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Kemampuan berpikir kreatif matematis 

harus dimiliki siswa dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang 

dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sejenis.2 

                                                           
1Azhari, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa Melalui Pendekatan 

Konstruktivisme di Kelas Vii Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Banyuasin III, (FKIP 

Universitas Sriwijaya: Jurnal Pendidikan Matematika, Volume 7 No.2 Juli, 2013). h. 1. 
2Kemendikbud, Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013 Tahun Ajaran 

2013/2014,(Jakarta: Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan 

dan Penjamin Mutu Pendidikan,2014). 



2 
  

   2  

 

Sistem pendidikan di sekolah menegah hendaknya dapat merangsang 

pemikiran, sikap, dan perilaku kreatif. Sesungguhnya potensi kreatif dapat 

dimiliki oleh semua orang dalam kehidupan. Allah berfirman dalam Q.S Ar-

Ra’d/13: 11. 

ْم ...ي   ى يُغَ ُرَماب َقْوٍم َحت  يَُغي    َل اَنَّ هللاَ   ه  .ُرْوا َما ب اَ ْنفُس   

Artinya: 

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”3 

Kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki oleh setiap manusia, 

karena pada setiap manusia memliki kecenderungan atau dorongan untuk 

mewujudkan dan mengembangkan potensinya. Kelebihan dalam pengembangkan 

potensi inilah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. 

Oleh karena itu, sangat penting untuk mulai mengembangkan potensi yang kita 

miliki dalam berbagai aspek, khususnya pada kemampuan berpikir kreatif 

matematis. 

Hasil Studi Internasional dalam Trend International Mathematics and 

Science Study (TIMSS) yang dilakukan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa 

tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa di Indonesia tergolong rendah. Hanya 

2% siswa Indonesia yang dapat mengerjakan soal-soal kategori high dan advance 

yang membutuhkan kemampuan berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah.4 

Selanjutnya hasil Programme for International Student Assesment (PISA) pada 

tahun 2016 juga menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara dengan 

                                                           
3Al-Quran Terjemahan, Departemen Agama RI, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015). 
4I. V. S. Mullis. et al, TIMSS 2011 International Results in Mathematics, (Amsterdam: 

International Association for Evaluation of Educational Achievement, 2012). 
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peringkat keempat terbawah yaitu ke-62 dari 66 negara yang menjadi peserta 

PISA dalam menyelesaikan soal matematika yang membutuhkan kemampuan 

berpikir matematis.5 Dari data diatas menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa di Indonesia berada dalam kategori rendah. 

Kemampuan berpikir kreatif matematis siswa di Indonesia masih rendah. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sugilar (2013) menemukan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif siswa dalam aspek keaslian, kelancaran, keluwesan, 

dan kepekaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTs) Cikembar Kabupaten 

Sukabumi tergolong rendah.6 Penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Anandari 

Safaria dan Muhammad Syarwa Sangila (2018) menemukan bahwa kemampuan 

berpikir kreatif siswa dalam aspek kelancaran, keluwesan, keaslian dan 

keterperincian siswa di SMP Negeri 9 Kendari juga tergolong rendah.7 

Observasi awal yang peneliti lakukan di SMP Negeri 24 Konawe Selatan 

pada tanggal 20 November 2018. Diperoleh informasi bahwa dalam proses 

pembelajaran yang digunakan oleh guru masih menggunakan metode ceramah, 

siswa hanya menyimak penjelasan dari guru kemudian mencatat materi. 

Pembelajaran seperti ini menyebabkan siswa kurang aktif dalam proses 

pembelajaran, sulit mengerti materi ajar, dan sulit menggembangkan kreativitas 

mereka. Hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan guru mata pelajaran 

matematika Kelas VII SMP Negeri 24 Konawe Selatan. Dalam wawancara 

                                                           
5Nenden Faridah, Pendekatan Open-Ended untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis dan Kepercayaan Diri Siswa, (Jurnal Pena Ilmiah: vol. 1, no. 1, 2016): h. 1063 
6Sugilar, Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Dan Disposisi Matematik Siswa 

Madrasah Tsanawiyah Melalui Pembelajaran Generatif, (Bandung: STKIP Siliwangi, 2013). 
7Sri Anandari Safaria dan Muhammad Syarwa Sangila, Kemampuan Berpikir Kreatif 

Matematis Siswa Smp Negeri 9 Kendari Pada Materi Bangun Datar, (IAIN Kendari: Jurnal Al-

Ta’dib, Vol. 11, no.2, 2018), h. 73 
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tersebut terungkap bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran, siswa masih 

kurang dalam mengemukakan pendapat dalam pembelajaran, terpaku pada satu 

penyelesaian, masih sulit dalam mengerti materi ajar, dan kurang aktif dalam 

mencari penyelesaian atau solusi alternatif dari permasalahan yang diberikan.8 Hal 

ini mengindikasikan bahwa model pembelajaran yang diterapkan kurang efektif 

dalam mengembangkan kreativitas siswa. 

Observasi lanjutan yang peneliti lakukan di SMP Negeri 24 Konawe 

Selatan pada tanggal 22 November 2018. Peneliti memberikan tes kemampuan 

berpikir kreatif sebanyak 2 soal uraian pada kelas VII A dan VII B dengan materi 

operasi pembagian dan logika matematika. Peneliti menguji aspek kelancaran 

(fluency) dan keluwesan (flexibility), 2 dari 4 aspek kemampuan berpikir kreatif 

matematis. Adapun salah satu tes yang diberikan adalah sebagai berikut: ”Buatlah 

beberapa soal cerita yang menggambarkan permasalahan 12:5!” 

Tes tersebut merupakan tes dengan materi pembagian, materi dasar yang 

sering dikerjakan oleh siswa. Namun kenyatanya siswa sangat kesulitan dalam 

menjawab dan memahami tes tersebut, hal ini dapat dilihat dari jawaban yang 

siswa berikan. Beberapa jawaban siswa yaitu: “ 
12

5
= 2

2

5
 ”, “ 

12

5
= 2,4 ” jawaban 

tersebut memperlihatkan bahwa siswa hanya fokus pada operasi pembagian 12:5. 

Hal ini terjadi karena siswa tidak terbiasa menjawab tes kemampuan berpikir 

kreatif. Kemudian ada beberapa siswa menjawab: “Rama memiliki 12 buah 

kelereng, Rama ingin membagikan 5 kelerengnya. Berapa sisa kelereng Rama?” 

                                                           
8Alan Setiawan, Guru Matematika SMP Negeri 24 Konawe Selatan, Desa Wolasi, 

Kecamatan Wolasi, Kabupaten Konawe Selatan, wawancara oleh penulis di Wolasi, 21 November 

2018 
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jawaban tersebut memperlihatkan bahwa siswa tidak memahami konsep 

pembagian. 

Hasil dari tes ini diketahui bahwa, soal tes pertama pada aspek kelancaran 

(fluency) dari 46 siswa (22 siswa kelas VII A dan 24 siswa VII B) hanya 14 (9 

siswa kelas VII A dan 5 siswa VII B) siswa yang dapat memahami dan 

menyelesaikan soal tes. Kemudian soal tes kedua pada aspek keluwesan 

(flexibility) hanya 11 (7 siswa kelas VII A dan 4 siswa VII B) siswa yang dapat 

menggunakan cara berbeda dalam menyelesaikan soal tes. Oleh karena itu, 

berdasarkan hasil tes pada kedua aspek tersebut menunjukan bahwa siswa belum 

bisa menjawab soal berpikir kreatif matematis pada aspek kelancaran (fluency) 

dan aspek keluwesan (flexibility). Oleh karena itu, kemampuan berpikir matematis 

siswa SMP Negeri 24 Konawe Selatan masih tergolong rendah. 

Berdasarkan observasi awal dan lanjutan yang peneliti lakukan 

disimpulkan bahwa siswa kelas VII di SMP Negeri 24 Konawe Selatan memiliki 

beberapa masalah terkait dengan kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu 

siswa tidak dapat menyelesaiakan soal dengan menggunakan lebih dari satu cara 

penyelesaian, siswa sulit menjawab soal atau mengerti soal yang dimanipulasi, 

walaupun manipulasi yang dilakukan masih cenderung minim (tidak terlalu 

banyak konten/materi yang diubah), siswa kurang aktif dalam mencari ide atau 

solusi alternatif dari masalah yang diberikan, dan siswa kurang aktif selama 

proses pembelajaran. Penyebab lainnya yaitu siswa terbiasa dengan soal rutin 

yang memfokuskan pada penerapan rumus dan siswa tidak terbiasa untuk mencari 

sendiri penyelesaian masalah yang berbeda dengan cara yang biasa diajarkan oleh 

guru.  
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Kemampuan berpikir kreatif matematis didefinisikan sebagai kemampuan 

untuk memecahkan masalah dan mengembangkan pemikiran terstruktur yang 

mengacu pada sifat logis, didaktik dari daerah pengetahuan dan mengadaptasi 

koneksi ke konten matematika. Pandangan Ervynck dalam Firdaus menekankan 

bahwa kegiatan kreatif biasanya mengarah ke konsep baru dari definisi atau 

gagasan matematika baru dan buktinya9. Menurut Rosi dan Marclow dalam Tien 

Fitrina berpikir kreatif adalah berpikir untuk menghasilkan gagasan dan produk 

baru, melihat suatu pola atau hubungan baru antara suatu hal dan hal lainnya yang 

semula tidak tampak, yaitu menemukan cara-cara baru untuk menemukan gagasan 

baru dan lebih baik.10 

Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan matematis 

yang mencerminkan kemampuan kefasihan/kelancaran, keluwesan, hal yang 

relatif baru/orisinil dan keterincian/elaborasi. Berdasarkan permasalahan yang 

ada, guru perlu memilih suatu model pembelajaran yang tepat untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. Salah satu model 

yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kreatif matematis yaitu 

dengan menerapkan model pembelajaran Problem Based Learning. Model ini 

dipilih karena pembelajaran ini memiliki sifat berpusat pada siswa. 

Problem Based Learning adalah suatu model pembelajaran yang dirancang 

untuk mengembangkan kemampuan siswa memecahkan permasalahan. Problem 

Based Learning dipilih karena dalam pembelajaran  Problem Based Learning 

                                                           
9Firdaus, Abdur Rahman As’ari dan Abd. Qohar, Meningkatkan Kemampuan Berpikir 

Kreatif Matematis Siswa SMA Melalui Pembelajaran Open Ended pada Materi SPLDV, 

(Universitas Negeri Malang: Jurnal Pendidikan, Vol. 1 No. 2, 2016). h. 228 
10Tien Fitrina, M. Ikhsan, dan Said Munzir, Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif 

dan Komunikasi Matematis Siswa SMA melalui Model Pembelajaran Project Based Learning 

Berbasis Debat, (Jurnal Didaktik Matematika, vol. 3, no. 1, April 2016), h. 87 
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selalu diawali dengan sebuah permasalahan yang dekat dengan kehidupan nyata 

dan mungkin terjadi dalam kehidupan nyata yang nantinya akan dipecahkan oleh 

siswa, mendorong siswa terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran, mendorong 

penggunaan berbagai pendekatan, memberi kesempatan siswa membuat pilihan 

bagaimana dan apa yang akan dipelajarinya, mendorong pembelajaran kolaboratif, 

dan membantu mencapai pendidikan yang berkualitas.11 

Model pembelajaran Problem Based Learning selalu dimulai dengan guru 

memberi permasalahan kepada siswa untuk mendorong siswa belajar kemudian 

siswa akan merumuskan kebutuhan belajarnya baik secara individu maupun 

secara berkelompok. Hal ini dilanjutkan dengan mengakses sumber belajar dan 

terjadi proses asimilasi struktur kognitif sehingga melalui rangkaian kegiatan 

tersebut diharapkan kreativitas siswa akan berkembang.12 Model pembelajaran 

Problem Based Learning memberikan rangsangan kepada siswa untuk terlibat 

aktif dalam proses pembelajaran. Model ini fokus kepada permasalahan sehari-

hari yang sering dijumpai oleh siswa. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam 

memahami konteks materi dalam pembelajaran. 

Oleh sebab itu, penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

Pengaruh Penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) 

terhadap Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa Kelas VII di SMP Negeri 

24 Konawe Selatan. 

 

 

                                                           
11Nurina Happy dan Djamilah Bondan Widjajanti, Keefektifan PBL Ditinjau Dari 

Kemampuan Berpikir Kritis dan Kreatif Matematis, Serta Self-Esteem Si swa SMP, (Jurnal Riset 

Pendidikan Matematika, vol. 1, no. 1, 2014). h. 51 
12E.E. Napitupulu, Developing Reasoning Skills and Problem Solving Through Problem 

Based Learning, (Jurnal Pendidikan Matematika Paradikma UNIMED, 2008), h. 39. 
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B. Identifikasi Masalah 

Adapun masalah yang didapatkan dalam penelitaian ini adalah sebagai 

berikut: 

1) Siswa tidak dapat menyelesaikan soal dengan menggunakan lebih dari satu 

cara penyelesaian; 

2) Siswa sulit menjawab soal/mengerti soal yang dimanipulasi, walaupun 

manipulasi yang dilakukan masih cenderung minim. 

3) Terkadang siswa kurang aktif dalam mencari ide lain atau solusi alternatif 

dari masalah yang diberikan. 

4) Siswa kurang aktif selama proses pembelajaran. 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah, maka masalah yang ada dalam 

penelitian ini dibatasi pada : 

1) Model pembelajaran yang digunakan pada kelas eksperimen adalah model 

pembelajaran Problem Based Learning. 

2) Kemampuan yang diukur dalam penelitian ini adalah kemampuan berfikir 

kreatif matematis. 

3) Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Konawe Selatan. 
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D. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka perumusan masalah yang diteliti 

adalah: 

1. Apakah penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berpengaruh lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa? 

2. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning? 

3. Bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitan merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai 

peneliti dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan model pembelajaran Problem Based Learning 

berpengaruh lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

2. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. 

3. Menganalisis kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang diajar 

menggunakan model pembelajaran konvensional. 
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F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan memberikan kegunaan 

secara teoritis maupun praktis. 

1) Kegunaan Teoritis 

Kegunaan secara teoritis adalah diharapkan mampu memperkaya teori-teori 

berkaitan dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi dan model PBL. 

2) Kegunaan Praktis 

(a) Bagi Siswa 

Dari penelitian ini dapat memberikan pengalaman secara langsung 

sehingga dapat membiasakan siswa untuk berfikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah. 

(b) Bagi Guru 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi kondisi siswa dan model 

pembelajaran yang tepat mengembangkan kemampuan berfikir kreatif 

matematis siswa. 

(c) Bagi Sekolah 

Dapat menjadi bahan pertimbangan penggunaan model pembelajaran yang 

tepat untuk mengembangkan kemampuan berfikir matematis siswa di 

sekolah. 

(d) Bagi Peneliti 

Dari hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti dan 

peneliti selanjutnya terhadap pengembangan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 


