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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual 

1. Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Kehidupan di era globalisasi sekarang ini telah membawa siswa dan 

anak-anak, umumnya yang hidup di daerah perkotaan, pada pemanjaan 

berbagai kebutuhan hidup yang serba instant. Berpikir akan menunjukkan 

seseorang dapat membuat kesimpulan yang terpercaya, memiliki wawasan 

yang luas, membuat keputusan yang bijak, menghasilkan produk yang baik, 

dan penemuan yang kreatif.  

Manusia yang berpikir kreatif adalah manusia yang selalu ingin tahu, 

fleksibel, awas dan sensitif terhadap reaksi dan kekeliruan, mengemukakan 

pendapat dengan teliti dan penuh keyakinan, tidak tergantung pada orang 

lain, tidak begitu saja menerima suatu pendapat dan kadang-kadang susah 

diperintah.13 

 

Pembelajaran matematika sekarang ini perlu adanya pembaharuan. 

Untuk terciptanya pembaharuan tersebut diperlukan kreativitas. Kreativitas 

siswa kurang diperhatikan dalam pembelajaran matematika akan berdampak 

pada kemampuan berpikir kreatif matematik tidak berkembang dengan baik. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat dilihat dari proses menyelesaikan masalah 

                                                           
13N. Fatimah, Penerapan Model Pembelajaran Interaktif dengan Metode Permainan 

untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP. Skripsi, (Bandung: FMIPA 

Universitas Pendidikan Indonesia, 2008) 
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dengan berbagai cara. Apabila berpikir kreatif siswa selalu dilatih dapat 

meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah matematika.14 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif menjadi salah satu fokus 

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika dirancang sedemikian 

rupa hingga berpotensi mengembangkan kemampuan berpikir kreatif siswa. 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif perlu dilakukan seiring dengan 

pengembangan cara penilaian atau cara mengukurnya. 

Siswa dikatakan memiliki kemampuan berpikir kreatif matematis 

apabila memenuhi aspek kemampuan berpikir kreatif, yaitu kelancaran, 

kelenturan, orisinil, dan elaborasi.15 Dalam melakukan pemecahan masalah, 

seseorang bekerja dengan pemikiran dan analisis rutinnya. Akan tetapi, orang 

yang kreatif memiliki kelebihan dalam memberikan ide ataupun sesuatu yang 

baru.  

Kreativitas bersifat kontroversial karena tidak ada satupun standar yang 

tunggal yang dapat mendefinisikan kreativitas, sebagaimana tidak adanya 

alat atau instrumen standar untuk mengukur kreativitas. Berbagai definisi 

telah diusulkan oleh para ahli untuk kreativitas, namun tidak ada satu pun 

yang dijadikan standarnya. Bagaimanapun banyak ahli yang sepakat 

bahwa "hal baru" merupakan komponen penting dalam kreativitas. Namun 

untuk menjadi kreatif di butuhkan hal lain selain adanya hal baru. 

Kreativitas juga harus memunculkan hal yang bersifat praktis (practical) 

dan solusi yang tidak biasa (unusual) tetapi berguna (useful).16 

 

Setiap orang pasti memiliki kreativitas, hanya saja terkadang masih 

banyak faktor lain yang membuat kreativitas ini menjadi terhambat. Sehingga 

                                                           
14Harry Dwi Putra. et al, Kemampuan Berpikir Kreatif Matematik Siswa SMP di Cimahi, 

(UNNES: Kreano, vol. 1, 2018), h. 47-53. 
15Laras Ismara, Halini dan Dede Suratman,  Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Siswa dalam Menyelesaikan Soal Open Ended di SMP, (Program Studi Pendidikan Matematika 

FKIP Untan Pontianak, 2016), h. 4 
16M. Maulana, Konsep Dasar Matematika dan Pengembangan Kemampuan Berpikir 

Kritis-Kretif, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2015), h. 12. 
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mereka lebih cenderung untuk meniru hasil karya seseorang tanpa ada 

perubahan apapun. Jika dihubungkan dengan pelajaran matematika maka 

kemampuan berpikir kreatif sangatlah diperlukan17. Tujuannya tidak lain untuk 

mendorong para siswa dapat mengembangkan hasil pemikiran mereka tanpa 

harus terpaku pada cara yang telah diajarkan oleh guru.  

Kemampuan berpikir kreatif matematis sangat penting untuk dimiliki 

siswa, sehingga kita perlu mengetahui tingkat kekreatifan seseorang. Untuk 

mengetahui tingkat kekreatifan seseorang, perlu adanya penilaian terhadap 

kemampuan berpikir kreatif pada orang tersebut. Penilaian terhadap 

kemampuan berpikir kreatif meliputi empat kriteria, yaitu kelancaran, 

kelenturan, keaslian, dan keterperincian dalam mengemukakan gagasan18. 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat empat 

karakteristik ataupun kriteria berpikir kreatif yakni kelancaran, keluwesan, 

keaslian, dan kerincian. Beberapa karakteristik tersebut dapat digunakan 

sebagai indikator untuk mengukur kemampuan berpikir kreatif seseorang 

dalam menyelesaikan masalah tertentu, misalnya dalam bidang matematika. 

Kemampuan berpikir kreatif dapat diukur secara langsung dengan 

menggunakan beberapa indikator yang meliputi: 

a) Kelancaran 

Kelancaran dapat diartikan sebagai suatu kemampuan siswa dalam 

mengemukakan beragam pendapat dalam pembelajaran. Perilaku siswa 

yang sering bertanya, mempunyai banyak gagasan dalam menyelesaikan 

                                                           
17Riyanto Yatim, Paradigma Baru Pembelajaran, (Jakarta : Kencana Prenada Media 

Group, 2009),  h. 227 
18Azhari, 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. 4 
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permasalahan yang dihadapi, bekerja lebih cepat dibandingkan dengan 

siswa lain. 

b) Keluwesan 

Keluwesan dapat diartikan sebagai suatu keterampilan berpikir 

yang berbeda dengan kebanyakan orang, mencari alternatif jawaban secara 

variatif, memberi pertimbangan yang berbeda terhadap situasi yang 

dihadapi, dan mampu mengubah arah berpikir secara spontan. 

c) Keaslian 

Keaslian diartikan sebagai keterampilan siswa dalam melahirkan 

ide-ide baru yang unik, membuat kombinasi yang tidak lazim untuk 

menunjukkan diri, mencari pendekatan baru untuk menyelesaikan masalah 

dengan caranya sendiri. 

d) Kerincian 

Kerincian ini dapat terlihat dari kemampuan siswa dalam 

mengembangkan suatu gagasan yang diterimannya. Siswa yang memiliki 

keterampilan memperinci tidak cepat puas dengan pengetahuan yang 

sederhana. Siswa dengan kemampuan memperinci akan mencari arti 

terdalam dari suatu pengetahuan dengan melakukan langkah-langkah 

terperinci.19 

 

2. Model Problem Based Learning 

Problem-Based Learning adalah sebuah model pembelajaran yang 

berorientasi untuk memecahkan masalah. Problem Based Learning sebagai 

model pembelajaran berusaha menyuguhkan berbagai permasalahan yang 

autentik dan bermakna kepada siswa, yang dapat difungsikan dalam melakukan 

penyelidikan. Dalam proses Problem Based Learning dilakukan secara 

kolaborasi, dimana siswa belajar dalam kelompok kecil yang terfasilitasi, 

sebagaimana mereka bekerja secara individu. Masalah yang terkandung dalam 

Problem Based Learning merupakan masalah nyata yang dihadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. Masalah diambil dari lingkungan tempat 

                                                           
19M. Maulana, Konsep Dasar Matematika dan Pengembangan Kemampuan Berpikir 

Kritis-Kretif, (Sumedang: UPI Sumedang Press, 2015), h. 18. 
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pembelajaran.20 Model ini fokus kepada permasalahan sehari-hari yang sering 

dijumpai oleh siswa. Hal ini dapat memudahkan siswa dalam memahami 

konteks materi dalam pembelajaran. 

Problem Based Learning adalah model pembelajaran diawali dengan 

menyajikan masalah kepada siswa. Masalah ini harus otentik atau nyata 

dalam kehidupan sehari-hari berupa fakta-fakta atau fenomena yang sering 

dijumpai siswa. Pembelajaran ini disajikan dalam bentuk penyelidikan 

inkuiri sehingga dapat memberikan kemudahan bagi siswa untuk 

memperoleh konsep-konsep. Adapun ciri-ciri utama model pembelajaran 

ini meliputi suatu pengajuan pertanyaan atau masalah, melakukan 

penyelidikan autentik dan kerjasama antar siswa.21 

 

Model pembelajaran Problem Based Learning memberikan rangsangan 

kepada siswa untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Siswa yang 

biasanya kurang aktif karena model pembelajaran yang diterapkan oleh guru 

dalam proses pembelajaran tidak menarik bagi siswa, cenderung terpusat 

kepada guru sehingga siswa pasif dan siswa ditekankan untuk mengingat 

materi bukan memahami.  

Model Problem Based Learning adalah model pembelajaran yang 

mengajarkan siswa bekerja secara berkelompok untuk mencari solusi dari 

permasalahan dunia nyata. Masalah yang diberikan ini digunakan untuk 

mengikat siswa pada rasa ingin tahu pada pembelajaran yang dimaksud.22 

 

 

 

                                                           
20Alimul Muniroh, Academic Engagement Penerapan Model Problem-Based Learning di 

Madrasah, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 37-38 
21Andayani, Problem dan Aksioma dalam Metodologi Pembelajaran, (Yogyakarta: 

Deepublish, 2015), h. 245  
22Darmadi, Pengembangan Model dan Metode Pembelajaran dalam Dinamika Belajar 

Siswa (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 117-118 
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Langkah-langkah dalam melaksanakan Problem Based Learning ada 5 

fase yaitu:23  

(1) Mengorientasi siswa pada masalah;  

(2) Mengorganisasi siswa untuk meneliti;  

(3) Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri maupun kelompok;  

(4) Mengembangkan dan menyajikan hasil karya;  

(5) Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. 

 

Permasalahan yang digunakan dalam Problem Based Learning adalah 

permasalahan yang dihadapi di dunia nyata. Meskipun kemampuan individual 

dituntut bagi setiap siswa, tetapi dalam proses belajar dalam Problem Based 

Learning siswa belajar dalam kelompok untuk memahami persoalan yang 

dihadapi. Adapun penjelasan langkah-langkah model pembelajaran Problem 

Based Learning dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1  

Sintaks model pembelajaran Problem Based Learning   

Kegiatan Guru Langkah-langkah  Kegiatan Siswa 

Memaparkan tujuan 

pembelajaran, menjelaskan 

logistik yang diperlukan, 

memotivasi siswa agar 

terlibat memberikan 

gagasan pada 

pembelajaran dan 

memberikan permasalahan 

Tahap 1 

Memberikan orientasi 

tentang permasalahan 

pada siswa  

 

Menginventarisasi dan 

mempersiapkan 

logistik yang 

diperlukan dalam 

proses pembelajaran. 

Siswa berada dalam 

kelompok yang telah 

ditetapkan 

Membantu siswa 

mendefinisikan dan 

mengorganisasikan tugas 

belajar yang berhubungan 

dengan masalah yang 

dipecahkan 

 

Tahap 2 

Mengorganisasi siswa 

untuk meneliti  

 

Menginvestigasi 

konteks masalah, 

mengembangkan 

berbagai persepektif 

dan pengandaian yang 

masuk akal   

Mendorong siswa untuk 

mengumpulkan informasi 

yang sesuai, melaksanakan 

trial and error/eksperimen 

untuk mendapatkan suatu 

Tahap 3 

Membimbing 

penyelidikan siswa 

secara mandiri maupun 

kelompok  

Siswa melakukan 

inkuiri investigasi, dan 

merumuskan kembali 

masalah, untuk 

mendapatkan suatu 

                                                           
23Richard Arends, Learning to Teach, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 130 
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pemecahan yang masuk 

akal, mengulanginya lagi 

untuk  mendapatkan 

kemungkinan pemecahan 

dan solusi alternatif dari 

permasalahan yang 

diberikan 

 kemungkinan 

pemecahan dan solusi  

yang masuk akal. 

Mengevaluasi strategi 

yang digunakan untuk 

memperkuat 

argumentasi dan 

sekaligus untuk 

menyusun 

kemungkinan 

pemecahan dan 

jawaban alternatif 

yang lain    

Membantu siswa dalam 

merencanakan dan 

menyiapkan karya yang 

sesuai seperti ringkasan, 

laporan, model-model 

pemecahan masalah, dan 

membantu dalam berbagai 

tugas dalam kelompok 

Tahap 4 

Mengembangkan dan 

mempresentasikan hasil 

karya 

Menyusun ringkasan 

atau laporan baik 

secara individual atau 

kelompok dan 

menyajikannya 

dihadapan kelas dan 

berdiskusi dalam kelas 

Membantu siswa 

melakukan refleksi dan 

mengadakan evaluasi 

terhadap penyelidikan dan 

proses-proses belajar yang 

mereka gunakan. 

Tahap 5 

Menganalisis dan 

mengevaluasi proses 

pemecahan masalah.  

Mengikuti asesmen 

(penilaian) dan 

menyerahkan tugas-

tugas sebagai bahan 

evaluasi proses 

belajar. 

 

3. Model Pembelajaran Konvensional 

Model pembelajaran konvensional memiliki langkah-langkah 

pembelajaran, sistem sosial, prinsip-prinsip reaksi, serta sistem pendukung 

(sarana prasarana). Model pembelajaran konvensional mengharuskan siswa 

untuk menghafal materi yang diberikan oleh guru dan tidak untuk mengkaitkan 

materi tersebut dengan keadaan nyatanya. Model konvensional berupaya 

meningkatkan kualitas pendidikan yang bertumpu secara kaku pada paradigma 

input–proses–output. Dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, 

model konvensional adalah model pembelajaran yang sudah sering digunakan 
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dalam kegiatan pembelajaran di kelas.24 Dengan demikian model pembelajaran 

konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model pembelajaran 

langsung. 

Pembelajaran langsung (direct insruction) adalah pembelajaran yang 

dirancang pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru 

kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi 

pelajaran secara optimal. Pembelajaran langsung ini juga dinamakan dengan 

istilah strategi ekspositori. Pembelajaran ini materi pelajaran disampaikan 

langsung oleh guru. Siswa tidak dituntut untuk menemukan materi, materi 

pelajaran seakan-akan sudah jadi. Oleh karena strategi ekspositori lebih 

menekankan kepada proses bertutur, maka sering juga dinamakan istilah 

strategi “chalk and talk”. 

Pembelajaran langsung (direct insruction) memiliki beberapa 

karakteristik. Pertama, strategi ekspositori dirancang untuk dilakukan dengan 

cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara 

lisan merupakan alat utama dalam melaku kan strategi ini. Oleh karena itu, 

sering orang mengidentikkannya dengan ceramah. Kedua, biasanya materi 

pelajaran yang disampaikan adalalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti 

data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihapal sehingga tidak 

menuntut siswa untuk berpikir ulang. Ketiga, Tujuan utama pembelajaran 

adalah penguasaan materi pelajaran. Artinya, setelah proses pembelajaran 

                                                           
24Wina Sanjaya dan Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar, (Jakarta: Kencana, 

2017), h. 114. 
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berakhir siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara 

dapat mengungkapkan kembali materi yang telah diuraikan.25 

Pembelajaran langsung (direct insruction), merupakan bentuk dari 

pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru (teacher centered 

approach). Dikatakan demikian, sebab dalam pembelajaran ini guru memegang 

peran yang sangat dominan. Melalui pembelajaran ini guru menyampaikan 

materi pembelajaran secara terstruktur dengan harapan materi pelajaran yang 

disampaikan itu dapat dikuasai siswa dengan baik. Fokus utama strategi ini 

adalah kemampuan akademik (academic achievement) siswa.  

Apabila kita merancang pembelajaran langsung (direct insruction), 

maka ada beberapa tahap yang harus kita lakukan yaitu persiapan 

(preparation), penyajian (presentation), menghubungkan (correlation), 

menyimpulkan (generalization), dan penerapan (aplication).26 Adapun 

penjelasan tahapan dalam pembelajaran langsung adalah sebagai berikut: 

a) Persiapan (preparation) 

Tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima 

pelajaran. 

b) Penyajian (presentation) 

Tahap penyajian adalah tahapan penyampaian materi pelajaran sesuai 

dengan persiapan yang telah dilakukan. 

c) Menghubungkan (correlation) 

Tahapan ini adalah tahapan menghubungkan materi pelajaran dengan 

pengalaman siswa ataupun dengan hal-hal lain yang memungkinkan 

                                                           
25Wina Sanjaya dan Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar…, h. 115-116 
26Wina Sanjaya dan Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar…, h. 118. 
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siswa dapat menangkap keterkaitan dalam struktur pengetahuan yang 

telah dimilikinya. 

d) Menyimpulkan (generalization) 

Menyimpulkan adalah tahapan untuk memahami inti (core) dari materi 

pelajaran yang telah disajikan. 

e) Penerapan (aplication) 

Tahapan ini adalah tahapan dimana siswa menampilkan kemampuan 

setelah mereka menyimak penjelasan guru. 

Berdasarkan kegiatan pembelajaran secara umum, yakni urutan model 

pembelajaran PBL dan konvensional menunjukkan karakteristik yang berbeda. 

Meskipun dalam beberapa aspek seperti tujuan pembelajaran dan materi 

pembelajaran yang digunakan secara substansial sama akan tetapi berbeda 

dalam fungsi dan peran antar satu dengan yang lain. Berikut ini adalah 

rangkuman antara kegiatan menggunakan model PBL dengan kegiatan 

pembelajaran konvensional yang disajikan dalam bentuk tabel berikut. 

Tabel 2.2  

Perbandingan Komponen Model PBL dan Pembelajaran Konvensional 

Model Problem Based Learning Pembelajaran Konvensional 

1. Mendorong siswa bekerjasama dalam 

menyelesaikan tugas. 

2. Melibatkan peserta dalam penyelidikan 

yang memungkinkan siswa menjelaskan dan 

membangun pemahamannya 

3. Membantu siswa menjadi pembelajar yang 

kreatif dan mandiri 

4. Bimbingan secara berulang-ulang, 

mendorong dan mengarahkan siswa untuk 

mengajukan pertanyaan.27 

1. Siswa cenderung menyelesaikan 

tugas secara individu 

2. Menyampaikan informasi secara 

cepat, karena guru secara 

langsung memberikan 

pemahaman kepada siswa. 

3. Membangkitkan minat siswa 

terhadap informasi 

4. Mengajari siswa cara belajar 

terbaiknya dengan 

mendengarkan. 

                                                           
27Alimul Muniroh, Academic Engagement Penerapan Model Problem-Based Learning di 

Madrasah, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, 2015), h. 40 
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Model Problem Based Learning Pembelajaran Konvensional 

Urutan Kegiatan Pembelajaran 

A. Pendahuluan 

1. Guru memberikan apersepsi dengan 

mengingatkan kembali materi sebelumnya 

2. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi kepada siswa 

dengan mengaitkan materi pada peristiwa 

sehari-hari 

4. Guru membagi siswa kedalam beberapa 

kelompok kecil 

A. Pendahuluan 

1. Guru memberikan apersepsi 

dengan mengingatkan kembali 

materi sebelumnya 

2. Guru menyampaikan tujuan 

pembelajaran 

3. Guru memberikan motivasi 

kepada siswa dengan 

mengaitkan materi pada 

peristiwa sehari-hari 

 

B. Kegiatan Inti 

1. Memberikan orientasi tentang 

permasalahannya kepada siswa 

2. Mengorganisasikan siswa untuk meneliti 

3. Membantu investigasi mandiri dan 

kelompok 

4. Mengembangkan dan mempresentasikan 

hasil karya 

5. Menganalisis dan mengevaluasi proses 

mengatasi masalah 

 

B. Kegiatan Inti 

1. Menjelaskan isi pelajaran 

(penyajian) 

2. Pemberian contoh 

(menghubungkan) 

3. Bertanya kepada siswa 

(menyimpulkan) 

4. Pemberian latihan (penerapan) 

 

C. Penutup 

1. Siswa dibantu oleh guru merangkum 

materi pelajaran 

2. Siswa menerima pekerjaan rumah (PR) 

baik berupa soal atau mempelajari 

materi selanjutnya28 

C. Penutup 

1. Guru merangkum materi 

pelajaran bersama siswa 

2. Siswa menerima pekerjaan 

rumah (PR) baik berupa soal 

atau mempelajari materi 

selanjutnya29 

 

Metode yang digunakan 

1. Penyajian masalah 

2. Diskusi 

3. Kerja kelompok 

 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

 

 

 

 

 

   

 

                                                           
28Richard Arends, Learning to Teach,…, h. 130 
29Wina Sanjaya dan Andi Budiman, Paradigma Baru Mengajar…, h. 118. 
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B. Penelitian Yang Relevan 

Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian oleh  Ujiati Cahyaningsih dan Anik Ghufron (2016) yang berjudul 

“Pengaruh penggunaan Model Problem Based Learning terhadap Karakter 

Kreatif dan Berpikir Kritis dalam Pembelajaran Matematika”. Dari hasil 

penelitian ini, menunjukkan bahwa pembelajaran matematika dengan model 

PBL lebih berpengaruh daripada pembelajaran konvensional terhadap 

kreativitas dan berpikir kritis siswa. Hasil ini didukung pula oleh hasil analisis 

deskriptif yang menunjukkan bahwa rerata kelompok eksperimen lebih tinggi 

dari kelompok kontrol terhadap kreativitas dan berpikir kritis siswa. Adapun 

perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Ujianti dan Anik 

dengan penelitian ini adalah pada kemampuan yang ingin dilihat hanya 

kemampuan berpikir kreatif saja, dan peneliti menganalisis kesalahan siswa 

dalam menjawab soal.  

2. Penelitian oleh Tomi Utomo, Dwi Wahyuni, Slamet Hariyadi (2014) yang 

berjudul “Pengaruh Model Pembelajaran Berbasis Masalah (Problem Based 

Learning) Terhadap Pemahaman Konsep dan Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa (Siswa Kelas VIII Semester Gasal SMPN 1 Sumbermalang Kabupaten 

Situbondo Tahun Ajaran 2012/2013)”. Dari hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa model pembelajaran berbasis masalah (Problem Based Learning) 

berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa kelas VIII SMPN 1 

Sumbermalang, khususnya pada pokok bahasan Sistem Gerak Manusia. 

Adapun perbedaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh Tomi 
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Utomo, dkk. dengan penelitian ini adalah pada kemampuan yang ingin dilihat 

hanya kemampuan berpikir kreatif saja, materi bangun datar kelas VII dan 

peneliti menganalisis kesalahan siswa dalam menjawab soal. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Pengembangan kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu fokus 

pembelajaran matematika. Melalui pembelajaran matematika, siswa diharapkan 

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

memiliki kemampuan bekerja sama. Hal demikian tidak akan terjadi apabila 

dalam pembelajaran matematika semua siswa menggunakan satu cara yang sama 

untuk menemukan suatu solusi tunggal dari masalah yang diberikan. Menurut 

Suyatno, model pembelajaran Problem Based Learning memberikan kesempatan 

kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakininya 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk mengelaborasi permasalahan. 

Tujuannya tiada lain adalah agar kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

dapat berkembang secara maksimal dan pada saat yang sama kegiatan-kegiatan 

kreatif dari setiap siswa terkomunikasikan melalui proses pembelajaran.30 

Problem Based Learning mempunyai karakteristik pembelajaran yang 

memungkinkan dalam pengembangan keterampilan berpikir kreatif siswa, dimana 

dalam pembelajaran dapat disajikan dengan diawali oleh permasalahan yang erat 

hubungannya dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga siswa dapat terlibat 

langsung dalam pembelajaran dan dapat berpeluang mengembangkan 

keterampilan berfikir kreatif siswa. Hal tersebut memungkinkan siswa terus 

                                                           
30Suyatno. Menjelajah Pembelajaran Inovatif. (Siduarjo:  Masmedia Buana Pustaka, 

2009), hlm. 62 



24 
  

   24  

 

mengembangkan pola pikir untuk mengembangkan pola pikir untuk mendapatkan 

pemecahan masalah terebut dan secara tidak langsung mengembangkan tingkat 

berfikir kreatif melalui pembelajaran Problem Based Learning ini, sehingga dapat 

tercapai lima indikator perilaku kreatif yaitu keteramilan berpikir lancar (fluency), 

keterampilan berpikir luwes (flexibility), keterampilan berpikir orosinal 

(originality), dan keterampilan memperinci (elaboration).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Berpikir 
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D.  Hipotesis 

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penerapan model pembelajaran Problem Based Learning berpengaruh 

lebih baik daripada model pembelajaran konvensional terhadap 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


