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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan 

meningkatkan pemahaman konsep, penalaran, komunikasi dan pemecahan 

masalah (Toto & Siti, 2016). Matematika juga digunakan sebagai alat untuk 

mengembangkan kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan berbagai 

permasalahan pada pembelajaran. Pertimbangan melatih kemampuan berpikir 

siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan akan meningkatkan mutu 

pembelajaran matematika sehingga mampu mengikuti perkembangan 

pembelajaran matematika yang lebih kreatif dan inovatif.   

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu fokus kompetensi 

pada pembelajaran matematika (Usman, 2014). Pentingnya memiliki kemampuan 

pemecahan masalah pada pembelajaran matematika, siswa dapat melatih dan 

mengembangkan kemampuan bagaimana memecahkan masalah dengan proses 

yang sesuai prosedur. Prosedur yang dimaksud dalam memecahkan masalah 

antara lain  seperti memahami masalah, membuat perencanaan masalah, 

melaksanakan rencana pemecahan masalah, mengecek atau melihat masalah 

kembali (Windari & Dwina, 2014). 

Berpikir kreatif adalah cara berfikir yang digunakan untuk menghasilkan 

berbagai kemungkinan jawaban (Indriana, 2015). Penerapan kreatifitas dalam 

proses memecahkan masalah dapat melatih dan mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa untuk menghasilkan cara berpikir siswa yang “divergen” atau 

berpikir kreatif, yaitu mampu untuk menemukan macam-macam kemungkinan 
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jawaban terhadap suatu persoalan, jadi tidak hanya satu. Hal ini bertolak belakang 

dengan pembelajaran di sekolah yang biasanya anak hanya dilatih untuk berpikir 

“konvergen”, yaitu untuk dapat menemukan satu jawaban terhadap suatu 

persoalan, atau pemikir logis (Supardi, 2015). Dengan berpikir divergen/kreatif ini 

cara pandang siswa dalam menyelesaikan suatu persoalan akan lebih terbuka 

sehingga ia menemukan kemungkinan-kemungkinan yang tidak pernah di lihat 

atau dialaminya sebelumnya.  

Untuk memenuhi tujuan tersebut, hendaknya guru perlu menerapkan 

model pembelajaran yang  terbaru yang sesuai dengan karakteristik dan struktur 

kognitik siswanya. Tidak hanya guru yang perlu menerapkan model pembelajaran 

yang  terbaru, siswa juga perlu melatih kemampuan berpikirnya untuk 

memecahkan berbagai masalah atau persoalan. Memecahkan berbagai masalah 

dengan tingkat kesulitan yang berbeda akan membuat siswa terlatih kemampuan 

pemecahan masalahnya. Ketika memecahkan berbagai masalah dengan tingkat 

kesulitan yang berbeda akan membuat siswa berpikir kreatif dengan menghasilkan 

ide-ide terbaru yang berguna dalam proses penyelesaiannya. 

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan guru kelas kelas X  MIPA 

1 di MAN Kota Batu pada 6 Februari 2017, guru menyatakan bahwa metode 

pembelajaran yang digunakan adalah metode ceramah, tanya jawab dan diskusi 

kelompok. Guru juga sering menggunakan metode discovery learning dalam 

diskusi kelompok yang bertujuan untuk melatih cara berpikir dengan berbasis 

penemuan siswa dan bagaimana menemukan suatu penyelesaian secara 

berkelompok yang membuat siswa lebih aktif  ataupun termotivasi. Dalam 

memecahkan suatu masalah atau soal yang diberikan, guru menjelaskan bahwa 
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kemampuan pemecahan masalah siswa cenderung lebih menonjol daripada 

kemampuan berpikir kreatif siswa. Hal ini ditunjukkan pada saat pembelajaran 

berlangsung siswa harus terlebih dahulu diberi pancingan berupa pertanyaan oleh 

guru untuk mengetahui tingkat kreatif siswanya, sehingga siswa perlu melatih 

kemampuan berpikir kreatifnya. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 6 Februari 2017 diketahui 

bahwa,  guru memulai pembelajaran dengan menganjurkan siswa membuka 

catatan tentang materi sudut-sudut istimewa pada pertemuan sebelumnya. 

Kegiatan dilanjutkan dengan absensi siswa dan pembagian hasil ulangan. Ketika 

memulai kegiatan inti yaitu guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan 

menyajikan materi dengan metode ceramah  yang berlanjut dengan memulai 

kegiatan siswa yaitu membuat pembelajaran siswa berkelompok. Guru 

menempatkan siswa dalam 8 kelompok yang berisikan anggota 4 orang dengan 

kemampuan yang heterogen dan membuat nama pertama yang dipanggila dalam 

suatu kelompok sebagai koordinator kelompok. Dengan adanya lembar kerja 

siswa yang dibagikan guru, kegiatan belajar siswa menjadi kegiatan belajar 

dengan model belajar discovery learning, dimana siswa dituntut untuk 

menemukan penyelesaian konsep atau  jawaban dari permasalahan yang 

diberikan. Ketika guru memberikan lembar kerja siswa dengan bentuk soal uraian 

dalam materi sudut-sudut istimewa trigonometri. Siswa masih belum memahami 

sepenuhnya soal yang diberikan dan masih sering bertanya kepada guru cara 

pengerjaan soal tersebut, karena bentuk soal tersebut memerlukan kemampuan 

pemahaman soal yang tinggi sehingga dalam berpikir kreatif masih belum bisa 

terlatih. Mayoritas siswa sudah terlatih kemampuannya dalam memecahkan soal 
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dan menyelesaikannya, namun masih belum terlatih dalam berpikir kreatif karena 

mereka belum menemukan cara bagaimana mengaplikasikannya dalam sebuah 

persoalan atau masalah. Namun dari semua itu guru sudah berusaha menjelaskan 

dan meluruskan apa yang dikerjakan siswa, sehingga membuat siswa lebih paham 

tentang materi dan contoh persoalan yang diberikan. 

Proses pembelajaran matematika siswa kelas X MIPA 1 di MAN Kota 

Batu berjalan  cukup baik apabila dilihat dari segi interaksi antara guru dan siswa, 

antara siswa dan siswa dalam berkelompok. Namun kemampuan pemecahan 

masalahnya apabila dilihat dari segi berpikir kreatif masih cukup rendah, karena 

siswa masih belum bisa menerapkannya dalam menyelesaikan soal yang 

diberikan. Oleh karena itu guru perlu mengevaluasi kemampuan berpikir kreatif 

siswa yang akan mempengaruhi bagaimana mereka memecahkan atau 

menyelesaikan sebuah persoalan secara kreatif. Hal tersebut bisa dilakukan 

dengan menerapkan model atau strategi dan pendekatan yang lebih inovatif 

maupun kreatif yang sesuai dengan karakterisik dan kemampuan siswa yang 

berkesinambungan dengan materi yang disajikan. 

Dikarenakan model pembelajaran yang diterapkan belum mendorong anak  

atau siswa untuk meningkatkan bagaimana kemampuan pemecahan masalah dan 

berpikir kreatifnya. Maka diperlukan model dan pendekatan yang akan 

mendukung siswa terlatih kemampuan berpikir kreatif, sehingga kemampuan 

pemecahan masalah dilihat dari segi kreatifnya meningkat. Apabila kemampuan 

pemecahan masalah siswa dilatih dengan baik maka akan berjalan baik pula 

kemampuan berpikir kreatifnya. Untuk itu model dan pendekatan yang disarankan 

yang dapat melatih kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif siswa 
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adalah model TGT (Team Game Tournament) dengan pendekatan Problem 

Posing. 

Model pembelajaran TGT merupakan model pembelajaran yang 

menempatkan siswa dalam berkelompok dengan kemampuan dan karakteristik 

siswa yang heterogen (Ai, 2016) . Adapun komponen – komponen dalam model 

pembelajaran TGT yakni presentasi guru dikelas, pembentukan tim, pembuatan 

game untuk siswa, mengadakan turnamen dan regoknisi tim (Toto & Siti, 2016). 

Dalam pelaksanaan game untuk siswa, guru memberikan kartu soal untuk 

dikerjakan pada setiap kelompok. Dalam pengerjaan soal, siswa dilatih untuk 

memecahkan soal yang diberikan dalam bentuk soal uraian. Selain itu siswa juga 

dilatih kemampuan berpikir kreatifnya saat memecahkan soal dalam bentuk 

uraian.  

Alasan mengapa memilih model TGT dengan pendekatan Problem Posing 

adalah dikarenakan pada salah satu komponen pembelajaran TGT yaitu game, 

game yang dimaksud adalah pemberian kartu soal yang telah dibuat oleh guru 

yang berisi pertanyaan relevan untuk menguji pengetahuan siswa. Pada penerapan 

yang terdahulu kartu soal beserta kunci jawaban selalu dibuat oleh guru. Disinilah 

pendekatan Problem Posing dibutuhkan untuk melatih kemampuan pemecahan 

dan kemampuan berpikir kreatif siswa. Problem Posing akan melatih bagaimana 

kreativitas siswa dalam membuat soal beserta kunci jawaban untuk diuji pada 

kelompok lain dan menguji kemampuan memecahkan masalah atau soal  setiap 

kelompok yang telah menerima soal yang telah dibuat kelompok lain. 

Pendekatan Problem Posing merupakan pendekatan pembelajaran yang 

memberikan mendaur ulang permasalahan yang telah diberikan atau membuat 
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soal - soal baru yang relevan dengan materi yang diberikan (Afgani, Saputro, & 

Darmayasa, 2016). Pendekatan ini dapat memacu siswa untuk berfikir kritis, 

kreatif dan interaktif dengan mengajukan masalah berbentuk pertanyaan atau soal 

(Ferdianto & Ghanny, 2011). Dari pengertian tersebut dapat diuraikan bahwa 

melalui pendekatan Problem Posing siswa diajarkan untuk memecahkan masalah 

yang dibuat sekaligus berpikir kreatif bagaimana membuat masalah yang baru dari 

persoalan yang ada beserta solusinya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Fadila, Budiyono dan Riyadi 

(Fadila, Budiyono, & Riyadi, 2015) menyimpulkan bahwa Siswa yang 

pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT dengan pendekatan 

kontekstual menghasilkan prestasi belajar matematika lebih baik daripada model 

pembelajaran STAD (Student Team Achievement Division) dengan pendekatan 

kontekstual, siswa yang pembelajarannya menggunakan model pembelajaran TGT 

dengan pendekatan kontekstual menghasilkan aspek afektif matematika sama 

baiknya dengan model pembelajaran STAD dengan pendekatan kontekstual.  

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mukti Sintawati (Sintawati, 

2015) menyimpulkan bahwa, pendekatan Problem Posing dan Problem Based 

Learning efektif ditinjau dari prestasi belajar siswa, kemampuan berpikir kreatif 

dan minat belajar matematika siswa. Selain itu diperoleh pula hasil bahwa 

pendekatan Problem Based Learning tidak lebih efektif dibanding pendekatan 

Problem Posing ditinjau dari prestasi belajar siswa, kemampuan berpikir kreatif, 

dan minat belajar matematika siswa. 

Berdasarkan kajian-kajian sebelumnya, penerapan model pembelajaran 

TGT  lebih sering dipadukan dengan media, berupa media puzzle, monopoli, ular 
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tangga dan lain-lain. Begitu pula dengan penerapan pendekatan Problem Posing 

yang lebih sering digunakan untuk meneliti kemampuan pemahaman matematis 

dan berpikir kritis maupun logis. Penerapan TGT  yang dikombinasikan dengan 

pendekatan Problem Posing akan melatih bagaimana kemampuan siswa dalam 

memecahkan berbagai macam persoalan dengan kesulitan yang berbeda sehingga 

munculah kreativitas dalam proses penyelesainnya dengan menghasilkan ide-ide 

kreatif yang berguna untuk pembelajaran matematika. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul 

“Kemampuan Pemecahan Masalah dan Berpikir Kreatif Siswa pada Pembelajaran 

Matematika Menggunakan Model Team Game Tournament dengan Pendekatan 

Problem Posing”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Kombinasi model TGT dengan pendekatan Problem Posing akan melatih 

kemampuan memecahkan berbagai masalah sehingga membuat siswa lebih kreatif 

dalam menyelesaikannya, maka peneliti berusaha memberikan gambaran masalah 

yang akan diberikan solusinya mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa pada 

pembelajaran matematika yang sesuai dengan uraian latar belakang sehingga 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. bagaimana penerapan pembelajaran matematika menggunakan model   

pembelajaran TGT (Team Game Tournament) dengan pendekatan 

Problem Posing? 

2. bagaimana kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada 

pembelajaran TGT (Team Game Tournament) dengan pendekatan 

Problem Posing? 
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3. bagaimana kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada 

pembelajaran TGT (Team Game Tornament) dengan pendekatan Problem 

Posing? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Rumusan masalah yang telah dikemukakan memberikan gambaran masalah 

berupa  proses yang akan diterapkan untuk mengetahui kemampuan pemecahan 

masalah dan berpikir kreatif siswa menggunakan model TGT dengan pendekatan  

Problem Posing sehingga dapat diketahui masalah dan solusi untuk menerapkan 

kombinasi model dan pendekatan pada pembelajaran matematika, maka penelitian 

ini bertujuan untuk mendiskripsikan: 

1. penerapan model pembelajaran TGT (Team Game Tournament) dengan 

pendekatan Problem Posing 

2. kemampuan pemecahan masalah matematika siswa pada pembelajaran 

TGT (Team Game Tournament) dengan pendekatan Problem Posing 

3. kemampuan berpikir kreatif matematika siswa pada pembelajaran TGT 

(Team Game Tournament) dengan pendekatan Problem Posing. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mempunyai arti bagi perkembangan hasil 

pembelajaran, sehingga akan bermanfaat bagi pelaku dan obyek pendidikan, serta 

hal-hal yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Penelitian ini juga bisa 

memberikan sumbangan terhadap dunia pendidikan untuk mengembangkan 

kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif siswa pada pembelajaran 

matematika. Kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif siswa bisa 
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dijadikan pendorong bagi siswa dalam meningkatkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta berperan sebagai umpan balik dalam dunia pendidikan 

Penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas bagi guru tentang 

model pembelajaran terbaru yang inovatif dan kreatif dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan. Penelitian ini juga bisa menambah pengalaman mengajar guru 

dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Game Tournament) dengan 

pendekatan Problem Posing sehingga  dapat meningkatkan kualitas pengajaran. 

Kombinasi model dan pendekatan tersebut dapat mengembangkan proses 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif.  

Melalui penelitian ini, peneliti akan mendapatkan pengalaman langsung 

dalam proses pembelajaran untuk mendidik dan melatih potensi yang dimiliki 

siswa dengan menerapkan model pembelajaran TGT (Team Game Tournament) 

melalui pendekatan Problem Posing. Peneliti bisa mendapatkan pengetahuan 

tentang macam-macam model pembelajaran yang perlu diterapkan sesuai dengan 

karakteristik siswa. Penelitian ini juga akan memberikan tambahan wawasan 

mengenai bagaimana memahami kemampuan pemecahan masalah dan berpikir 

kreatif siswa pada pembelajaran matematika. 
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1.5. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya penafsiran yang berbeda dan pengertian yang 

berhubungan dengan judul dan rumusan permasalahan dalam penelitian ini, maka 

perlu penegasan beberapa istilah sebagai berikut: 

1. Model pembelajaran TGT (Team Game Tournament) merupakan bentuk 

pembelajaran yang disajikan oleh guru yang menempatkan siswa menjadi 

berkelompok dengan kemampuan dan karakteristik siswa yang heterogen.  

2. Pendekatan Problem Posing  merupakan suatu pengajuan soal oleh siswa 

dengan membuat soal sesuai materi yang diajarkan guru. 

3. Penerapan model pembelajaran TGT yang dikombinasikan dengan 

pendekatan Problem Posing digunakan pada sesi permainan saat 

pembelajaran, dimana guru akan memberikan intruksi kepada setiap 

kelompok untuk membuat soal beserta jawabannya sesuai materi yang 

disampaikan untuk diujikan pada kelompok lain.   

4. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan menyelesaikan 

masalah melalui prosedur seperti memahami masalah, membuat strategi 

masalah, menyelesaikan masalah sesuai strategi, mengecek masalah kembali. 

5. Kemampuan berpikir kreatif merupakan kemampuan berpikir yang dapat 

menyelesaikan masalah dengan menemukan solusi yang menggunakan 

strategi dan metode yang bervariatif.  

6. Masalah matematika adalah suatu situasi atau kondisi (dapat berupa 

pernyataan/soal) yang disadari dan memerlukan suatu tindakan penyelesaian, 

serta tidak segera tersedia suatu cara untuk mengatasi situasi itu. 

 




