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BAB II 

KAJIAN TEORI 

Kajian teori berisi teori-teori dari beberapa ahli yang mendukung pembahasan 

penelitian yang diambil dari beberapa buku dan jurnal relevan. Adapun teori-teori 

yang akan dibahas dalam penelitian ini meliputi, pembelajaran matematika, hasil 

belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, model pembelajaran 

TGT (Team Game Tournament), pendekatan Problem Posing, model 

pembelajaran TGT dengan pendekatan Problem Posing, kemampuan pemecahan 

masalah siswa, kemampuan berpikir kreatif siswa, penerapan TGT  dan Problem 

Posing.  Penjelasan mengenai teori-teori tersebut akan dijabarkan sebagai berikut. 

2.1. Pembelajaran Matematika 

Belajar merupakan proses yang dilakukan individu untuk memperoleh 

pengetahuan dan pengalaman baru yang diwujudkan dalam bentuk perubahan 

tingkah laku yang relativ permanen dan menetap disebabkan adanya interaksi 

individu dengan lingkungan belajarnya (Muhammad & Novan, 2013). Bentuk 

perubahan yang dimaksud dalam pengertian tersebut adalah perubahan yang 

bertujuan menghasilkan suatu proses belajar yang akan menghasilkan interaksi 

antara satu siswa dengan yang lain dan siswa dengan lingkungan untuk 

mendapatkan sumber belajar. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang 

berulang-ulang dan menyebabkan adanya perubahan perilaku dan cenderung tetap 

(Muhammad & Novan, 2013). 

Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bertujuan 

meningkatkan pemahaman konsep, penalaran, komunikasi dan pemecahan 

masalah (Toto & Siti, 2016). Karakteristik matematika yaitu memiliki simbol, 
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gambar, atau pola dan sifatnya juga dikenal sebagai ilmu terstruktur yang 

sistematis. Matematika juga digunakan sebagai alat untuk mengembangkan 

kemampuan berpikir siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan pada 

pembelajaran. 

Berdasarkan definisi pembelajaran dan matematika yang telah 

dikemukakan, maka pembelajaran matematika merupakan proses belajar yang 

dilakukan secara berulang-ulang untuk memahami konsep matematika. Belajar 

dan pembelajaran juga penting dilakukan untuk menambah wawasan baik guru 

maupun siswa sehingga dapat melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dengan 

optimal. Kegiatan pembelajaran yang optimal juga penting dilakukan pada 

pembelajaran matematika untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa.   

2.2. Hasil Belajar 

Pembahasan mengenai hasil belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

hasil belajar juga penting untuk menambah wawasan guru saat melakukan 

penilaian terhadap siswa. Hasil belajar juga diperlukan untuk evaluasi mengetahui 

bagaimana tingkat kemampuan pemecahan masalah dan berpikir kreatif siswa. 

Pada pembelajaran matematika, hasil belajar bisa diketahui melalui kemampuan 

yang dimiliki oleh siswa yang diperoleh setelah mengalami pembelajaran. 

Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan atau dapat diukur dari kemampuannya 

memecahkan masalah sehingga terciptalah kreativitas dalam diri siswa tersebut 

yang menerapkan pengetahuan matematika.Pembahasan hasil belajar  dan faktor-

faktor yang mempengaruhi hasil belajar akan dijabarkan sebagai berikut.  
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2.2.1. Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar adalah perubahan perilaku secara keseluruhan bukan hanya 

salah satu aspek potensi kemanusiaan saja (Thobroni, 2016).  Bloom mengatakan 

bahwa hasil belajar mencakup tiga aspek, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), 

afektif (sikap), dan psikomotorik (keterampilan) (Suprijono, 2009). Pada 

kurikulum 2013, hasil belajar merupakan hasil dari pengalaman belajar siswa 

dengan menggambarkan kualitas yang ada dalam Standar Kompetensi Lulusan 

yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan (Kemdikbud, 2013). Menurut 

pendapat beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa hasil belajar adalah perubahan 

perilaku mereka dalam pembelajaran yang dinilai mencakup tiga aspek yaitu 

sikap, pengetahuan dan ketrampilan.  

2.2.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar dibedakan menjadi dua kategori, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang 

berasal dari dalam diri individu dan dapat mempengaruhi hasil belajar individu. 

Faktor- faktor internal ini meliputi fisiologi dan psikologi. Faktor fisiologis adalah 

faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Faktor ini dibedakan 

menjadi dua macam. Faktor psikologi adalah keadaan psikologis seseorang yang 

dapat mempengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologi utama 

mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, sikap dan 

bakat , sedang faktor yang berasal dari luar pelajar (faktor eksternal) meliputi 

faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi proses pembelajaran yang meliputi: 

guru, kualitas pembelajaran, instrumen atau fasilitas pembelajaran baik yang 

berupa hardware maupun software serta lingkungan, baik lingkungan sosial 



14 
 

maupun lingkungan alam (Pingge, 2016). 

Berdasarkan penjabaran faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar 

dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut perlu dievaluasi oleh guru dalam 

menilai kemampuan siswanya terutama pada pembelajaran matematika, karena 

guru bertugas untuk merancang proses pembelajaran dari awal sampai akhir 

pembelajaran. Evaluasi kemampuan siswa berguna untuk mengetahui 

perkembangan kemampuan berpikir siswa pada pembelajaran matematika 

(Windari & Dwina, 2014). Perkembangan itu bisa diukur dari kemampuan 

matematis siswa seperti kemampuan memecahkan masalah dan berpikir kreatif 

dalam proses siswa memecahkan masalah sesuai prosedur seperti memahami 

masalah, membuat perencanaan masalah, melaksanakan rencana pemecahan 

masalah, mengecek atau melihat masalah kembali sehingga akan muncul 

kreativitas siswa dalam proses penyelesaian yang akan menghasilkan jawaban 

dengan ide-ide yang berbeda. Proses tersebut dapat didukung dengan menerapkan 

pendekatan Problem Posing. Pendekatan ini dapat memacu siswa untuk berfikir 

kritis, kreatif dan interaktif dengan mengajukan masalah berbentuk pertanyaan 

atau soal (Ferdianto & Ghanny, 2011). Guru juga perlu menerapkan model 

pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan pemecahan masalah yaitu 

model TGT. Model pembelajaran TGT dan pendekatan Problem Posing 

diharapkan dapat mengembangkan kemampuan siswa dalam memecahkan 

masalah matematika dan berpikir kreatif, sehingga dapat meningkatkan hasil 

belajar siswa.  
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2.3.  Model Pembelajaran TGT  

Pada subbab ini, akan dijabarkan mengenai pembahasan penerapan model TGT, 

bagaimana karakteristik model TGT dan tujuan penerapannya yang akan 

menghasilkan peningkatan prestasi belajar siswa. Model pembelajaran juga 

mempunya kekurangan dan kelebihan dalam penerapannya dan pembahasannya 

akan dijabarkan sebagai berikut.   

2.3.1. Definisi Model Pembelajaran TGT  

TGT adalah salah satu model pembelajaran tipe kooperatif yang 

membentuk suatu kelompok beranggotakan siswa dengan kemampuan yang 

heterogen (Rusman, 2012). Sedangkan menurut (Dewanti & Susanah, 2014)  TGT 

adalah model pembelajaran yang mempunyai beberapa tahap  yang  bervariasi, 

yaitu ada tahap presentasi kelas, diskusi tim, permainan (games), turnamen dan 

rekognisi tim sehingga akan mendorong siswa untuk aktif mengkonstruksi 

pengetahuannya, menerapkan dan mempunyai keberanian untuk menyampaikan 

ide pengetahuannya, belajar memecahkan masalah, dan mendiskusikan masalah 

pelajaran.  

 Berdasarkan pendapata para ahli dapat disimpulkan bahwa model 

pembelajaran  TGT adalah model tipe kooperatif dengan beberapa tahap atau 

komponen yaitu prsentasi kelas yang dilakukan oleh guru, diskusi tim, permainan, 

turnamen dan rekognisi tim. Kegiatan pembelajaran TGT siswa akan diberi 

tantangan untuk melakukan turnamen akademik, dimana kelompok yang dibagi 

akan bersaing satu sama lain untuk memperoleh skor untuk memenuhi suatu 

prestasi tersendiri di akhir pembelajaran. Pada akhir pertemuan pembelajaran, 

guru akan mengumumkan skor masing-masing kelompok yang diperoleh dari 
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turnamen dan kelompok yang mendapat skor tertinggi akan diberi penghargaan. 

Model pembelajaran TGT dapat melatih kemampuan pemecahan masalah dan 

kreativitas siswa melalui proses pengerjaan soal yang diberikan pada tahap 

permainan  dan  turnamen.  

2.3.1. Karakteristik dan Tujuan Model Pembelajaran TGT  

Karakteristik dalam TGT adalah model pembelajaran yang melibatkan 

seluruh kegiatan belajar siswa tanpa memandang status, kemampuan siswa. TGT 

juga melibatkan siswa berperan sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur 

permainan dan turnamen (Gusniawati & Baskoro, 2015). Model pembelajaran 

TGT akan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga dapat 

menumbuhkan persaingan sehat antar siswa, kerja sama dalam satu kelompok, 

dan tanggung jawab pada saat mewakili kelompok dalam turnamen. TGT juga 

mendorong siswa untuk aktif mengkonstruksi pengetahuannya, menerapkan dan 

mempunyai keberanian untuk menyampaikan ide pengetahuannya, belajar 

memecahkan masalah, dan mendiskusikan masalah pelajaran. Selain itu, waktu 

kegiatan pembelajaran lebih singkat dan keaktifan siswa lebih optimal karena 

dalam TGT proses pembelajarannya bervariasi, yaitu ada   (Dewanti & Susanah, 

2014). Penerapan model TGT juga mempunyai tujuan yaitu menciptakan aktivitas 

belajar menggunakan permainan berupa latihan soal baik yang diberikan oleh 

guru maupun yang dibuat oleh siswa, sehingga dalam pelaksanaanya perlu 

pendekatan yang diterapkan dalam pembelajaran yaitu pendekatan Problem 

Posing. 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. 
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2.3.2.  Langkah-langkah Model Pembelajaran TGT  

 Pada pembelajaran TGT terdapat komponen-komponen yang diterapkan 

pada langkah-langkah pembelajaran menurut (Shoimin, 2014) diantaranya: 

1. Presentasi Kelas 

 Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan dalam disebut dengan 

presentasi kelas. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, 

dan penjelasan dan membentuk kelompok. Kegiatan tersebut, biasanya langsung 

dipimpin oleh guru.  Ketika pembelajaran berlangsung, siswa harus benar-benar 

memperhatikan penjelasan dari guru. Apabila ada materi yang belum dipahami 

siswa diharapkan bertanya kepada guru untuk dijelaskan kembali sehingga ketika 

game dimulai siswa menguasai soal yang diberikan dengan benar 

2. Belajar dalam Kelompok  

 Ketika penyajian materi selesai, guru akan membagi siswa dalam 

kelompok yang beranggotakan dengan kriteria kemampuan, jenis kelamin dan 

struktur kognitif yang berbeda. Kelompok berfungsi untuk menguji tingkat 

kerjasama antar anggota dengan belajar materi supaya lebih optimal dalam 

melaksanakan game. Belajar kelompok digunakan untuk mendiskusikan masalah 

secara bersama. 

3. Permainan (game) 

 Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan 

dengan materi yang disajikan. Game biasanya berisi soal-soal bernomor yang 

akan diujikan kepada siswa. Game akan dimainkan oleh 3 pemain dari perwakilan 

kelompoknya masing-masing. Setiap perwakilan tim akan mengumpulkan skor 
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dengan menjawab soal yang diberikan guru.  Skor akan akan dikumpulkan dari 

perwakilan setiap tim. 

4. Turnamen atau pertandingan lomba 

 Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu setelah guru menyelesaikan 

presentasi kelasnya. Pada turnamen pertama, guru akan membagi siswa ke dalam 

beberapa meja turnamen. Tiga siswa tertinggi akan ditempatkan pada deretan 

meja I, tiga siswa akan ditempatkan pada meja II. 

5. Penghargaan kelompok  

 Ketika turnamen berakhir, guru akan mengumumkan pemenangnya dan 

memberi penghargaan kepada kelompok yang skornya memenuhi kriteria. 

2.3.3.  Kelebihan dan Kekurangan Model Pembelajaran TGT  

 Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing seperti yang diungkapkan oleh (Shoimin, 2014) bahwa kelebihan model 

TGT adalah siswa yang mempunyai riwayat akademis yang sedang, rendah 

maupun tinggi mendapat kesempatan untuk berperan aktif dalam berkelompok. 

Dalam berkelompok, siswa juga dapat mengembangkan rasa kebersamaan dan 

saling menghargai antara anggota. Model TGT ini juga dapat meningkatkan 

motivasi dalam belajar untuk bersaing dalam mendapatkan skor yang terbaik dan 

menyebabkan siswa tidak mudah capai dalam pembelajaran matematika. 

 Model TGT ini juga memiliki kekurangan dengan membutuhkan beberapa 

siklus atau waktu yang lama  untuk menerapkannya. Model TGT ini juga 

menuntut guru untuk pandai memilih materi yang bisa disesuaikan. Pada 

penerapan turnamennya, guru harus mempersiapkannya dengan baik dengan 

mengetahui tingkat akademis siswanya. 
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2.4. Pendekatan Problem Posing 

Sebuah pendekatan pembelajaran digunakan untuk mendukung penerapan sebuah 

model pembelajaran yang akan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir siswa. 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. Pembahasan mengenani definisi Problem Posing, karakteristik, 

langkah-langkah, kekurangan dan kelebihannya akan dijabarkan sebagai berikut.  

2.4.1. Definisi Pendekatan Problem Posing 

Problem posing adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berasal dari kata 

“problem” yang berarti masalah, soal, atau persoalan dan kata “pose” yang artinya 

mengajukan. Jadi problem posing bisa diartikan sebagai pengajuan soal atau 

pengajuan masalah (Nugraha & Mahmudi, 2015). Pendekatan Problem Posing 

merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan mendaur ulang 

permasalahan yang telah diberikan atau membuat soal -soal baru yang relevan 

dengan materi yang diberikan (Afgani et al., 2016).  Sedangkan menurut (Nugraha 

& Mahmudi, 2015) Problem Posing merupakan suatu pendekatan pembelajaran di 

mana siswa dituntut membuat dan mengajukan pertanyaan dan menyelesaikannya 

sesuai dengan situasi atau permasalahan yang telah disiapkan oleh guru yang 

dapat berupa gambar, cerita, atau informasi lain yang berkaitan dengan materi 

pelajaran. Pendekatan ini dapat memacu siswa untuk berfikir kritis, kreatif dan 
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interaktif dengan mengajukan masalah berbentuk pertanyaan atau soal (Ferdianto 

& Ghanny, 2011). 

Berdasarkan pendapat para ahli, pembelajaran yang menerapkan Problem  

Posing pada intinya memberikan intruksi kepada siswa untuk mengajukan soal 

atau masalah. Permasalahan yang diajukan bersesuaian dengan materi yang telah 

diajarkan dan soal-soal yang diberikan oleh guru. Penerapan pendekatan Problem 

Posing akan memicu kreativitas siswa dalam memecahkan masalah atau soal yang 

telah dibuat   baik  individu maupun kelompok tergantung dari intruksi guru.  

2.4.2.  Karakteristik dan Tujuan Pendekatan Problem Posing 

Setiap pendekatan pembelajaran memiliki bermacam karakteristik 

termasuk pendekatan Problem Posing. Problem Posing merupakan pendekatan 

yang mengharuskan siswa menyusun pertanyaan sendiri atau memecah suatu soal 

menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih sederhana (Shoimin, 2014). 

Diharapkan pembelajaran dengan model  Problem Posing dapat meningkatkan 

motivasi siswa untuk belajar sehingga pembelajaran aktif tercipta, siswa tidak 

akan bosan dan akan lebih tanggap dan dengan begita akan mempengaruhi hasil 

belajar yang lebih baik. 

Penerapan Problem Posing pada pembelajaran matematika mempunyai 

tujuan untuk 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. 
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2.4.3.  Langkah-langkah Pendekatan Problem Posing 

Terdapat langkah-langkah kegiatan untuk penerapan pendekatan Problem Posing  

yang dijabarkan oleh (Shoimin, 2014) sebagai berikut:  

1. Presentasi Kelas 

Guru akan menyajikan materi pelajaran kepada siswa melalui media atau alat 

peraga yang disesuaikan untuk mendukung pemahaman konsep. 

2. Diskusi Kelompok 

 Guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan 

latihan soal. 

3. Pengajuan Soal 

 Guru memberikan intruksi kepada siswa untuk mengajukan beberapa soal 

dengan tingkat kesulitan tertentu sesuai kondisi Problem Posing. 

4. Penerapan Problem Posing 

Guru akan memberikan intruksi kepada setiap kelompok untuk membuat 

soal dari materi yang telah dijelaskan.  

5. Penyajian Soal 

Pertemuan selanjutnya, guru meminta siswa untuk menyajikan soal yang 

telah dibuatnya. 

2.4.4. Kelebihan dan Kekurangan Pendekatan Problem Posing 

Setiap pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu juga dengan 

pendekatan Problem Posing  memiliki kelebihan dan kekurangan. Pendekatan 

Problem Posing  akan melatih siswa menjadi lebih kritis dan aktif dalam 

pembelajaran matematika. Guru bisa mengetahui kreativitas siswa melalui 

berbagai pendapat yang mereka ajukan saat diskusi. Siswa juga akan dilatih untuk 
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menganalisis  suatu masalah yang akan dibuat maupun yang dibuat oleh 

temannya. Penerapan pendekatan Problem Posing  akan mendidik siswa lebih 

percaya diri dalam berpendapat (Shoimin, 2014). Akan tetapi, pendekatan 

Problem Posing  juga membutuhkan waktu yang lama untuk menerapkannya 

dilihat dari berbagai kondisinya. Penerapannya perlu diadakan di kelas dengan 

kemampuan akademis yang tidak rendah karena membutuhkan kemampuan siswa 

yang terampil untuk bertanya. 

2.5.  Model Pembelajaran TGT  dengan Pendekatan Problem Posing 

Penerapan model TGT yang dikombinasikan dengan pendekatan Problem Posing 

digunakan pada sesi permainan dan turnamen yang ada pada komponen TGT saat 

pembelajaran, siswa menggunakan kemampuan berpikirnya dengan menerapkan 

pendekatan Problem Posing dimana siswa akan mengajukan permasalahan yang 

bersesuaian dengan materi yang telah diajarkan dan soal-soal yang diberikan oleh 

guru. Penyelesaian soal yang mereka buat bisa dikerjakan individu maupun 

kelompok tergantung dari intruksi guru. Ketika membuat atau mengajukan soal 

siswa 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. 
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Model TGT (Team Game Tournament) Pendekatan Problem Posing 

1. Presentasi Kelas 1. Presentasi Kelas 

2. Diskusi Kelompok 2. Diskusi Kelompok 

3. Permainan 3. Pengajuan Soal  

4. Turnamen 4. Penerapan Problem Posing 

5. Rekognisi Tim 5. Penyajian Soal 

 

 

No Aktivitas pembelajaran 
Pembelajaran 

TGT  Problem Posing  

1. Pembentukan kelompok    

2. Pengajuan Soal _  

3. Penerapan Problem Posing              _  

4. Penyajian Soal _  

5. Permainan   

6. Turnamen  _ 

7. Rekognisi Tim               _ 

Gambar  2.5. sintax Model TGT dengan Pendekatan Problem Posing 

 Berdasarkan tabel diatas, berikut uraian gabungan langkah-langkah model 

pembelajaran TGT dengan Problem Posing akan dijabarkan sebagai berikut.  

1. Presentasi Kelas 

 Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan dalam disebut dengan 

presentasi kelas. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, 

dan penjelasan dan membentuk kelompok. Kegiatan tersebut, biasanya langsung 

dipimpin oleh guru. Ketika pembelajaran berlangsung, siswa harus benar-benar 

memperhatikan penjelasan dari guru. Apabila ada materi yang belum dipahami 

siswa diharapkan bertanya kepada guru untuk dijelaskan kembali sehingga ketika 

game dimulai siswa menguasai soal yang diberikan dengan benar. 

2. Diskusi Kelompok  

 Ketika penyajian materi selesai, guru akan membagi siswa dalam kelompok 

yang beranggotakan dengan kriteria kemampuan, jenis kelamin dan struktur 
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kognitif yang berbeda. Kelompok berfungsi untuk menguji tingkat kerjasama 

antar anggota dengan belajar materi supaya lebih optimal dalam melaksanakan 

game. Belajar kelompok digunakan untuk mendiskusikan latihan soal yang 

diberikan guru secara bersama.  

3. Penerapan Problem Posing 

 Guru akan memberikan intruksi kepada setiap kelompok untuk mengajukan soal 

dan jawaban yang akan dipergunakan untuk sesi permainan.  

4. Permainan (game) 

Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan 

materi yang disajikan. Game biasanya berisi soal-soal bernomor yang telah per 

kelompok. Game akan dimainkan oleh 3 pemain dari perwakilan kelompoknya 

masing-masing. Setiap perwakilan tim akan mengumpulkan skor dengan 

menjawab soal yang telah dibuat kelompok lain.  Skor akan akan dikumpulkan 

dari perwakilan setiap tim. 

5. Turnamen atau pertandingan lomba 

Turnamen biasanya dilakukan pada akhir minggu setelah guru menyelesaikan 

presentasi kelasnya. Pada turnamen pertama, guru akan membagi siswa ke dalam 

beberapa meja turnamen. Tiga siswa tertinggi akan ditempatkan pada deretan 

meja I, tiga siswa akan ditempatkan pada meja II. 

6. Penghargaan kelompok  

Ketika turnamen berakhir, guru akan mengumumkan pemenangnya danb memberi 

penghargaan kepada kelompok yang skornya memenuhi kriteria. 
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2.6. Kemampuan Pemecahan Masalah 

Menyelesaikan soal matematika belum tentu sama dengan memecahkan 

masalah matematik, oleh karena itu dibutuhkan pemahaman yang spesifik untuk 

membedakan proses penyelesaian soal matematik dan proses pemecahan masalah 

matematik. Pembahasan  mengenani definisi kemampuan pemecahan masalah dan 

indikator yang dibutuhkan untuk mencapai kompetensi yang berguna untuk 

mengembangkan kemampuan memecahkan masalah matematik siswa kan 

dijabarkan sebagai berikut.  

2.6.1.  Pengertian Kemampuan Pemecahan Masalah 

Kemampuan pemecahan masalah merupakan salah satu fokus kompetensi 

pada pembelajaran matematika (Usman, 2014). Penyelesaian masalah secara 

matematis dapat membantu para siswa meningkatkan daya analitis mereka dan 

dapat menolong mereka dalam menerapkan daya tersebut pada bermacam-macam 

situasi (Widjajanti, 2009). Pentingnya memiliki kemampuan pemecahan masalah 

pada pembelajaran matematika, siswa dapat melatih dan mengembangkan 

kemampuan bagaimana memecahkan masalah dengan proses yang sesuai 

prosedur sesuai model pemecahan masalah yang dijabarkan Polya seperti 

memahami masalah, membuat perencanaan masalah, melaksanakan rencana 

pemecahan masalah, mengecek atau melihat masalah kembali (Windari & Dwina, 

2014). 

Pada dasarnya, tipe pemecahan masalah dalam matematika terdiri dari dua, 

yaitu masalah rutin dan masalah tidak rutin yang akan dijabarkan sebagai berikut  

(In’am, 2015).  
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1. Masalah Rutin  

Berkenaan dengan matematika, masalah rutin adalah tipe masalah matematika 

yang bentuknya teknis. Usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah rutin 

adalah diperolehnya kemampuan dasar yang baik, khususnya kemampuan 

aritmatika yang melibatkan empat operasi dasar dalam matematika, yaitu 

penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian. Demikian juga aplikasi 

langsung menggunakan rumus, hukum, teorema dan persamaan matematika. 

Umumnya, permasalahan matematika rutin berkenaan dengan masalah sederhana 

yang berkaitan dengan pemecahan masalah matematika. 

2. Masalah Tidak Rutin  

Masalah tidak rutin adalah berbagai masalah yang unik dan memerlukan aplikasi 

dari keterampilan, konsep atau prinsip-prinsip yang telah dipelajari dalam 

menyelesaikannya. Pemecahan masalah matematika tidak rutin tidak memerlukan 

memori dan jawabannya relatif bervariasi. Proses penyelesaian masalah 

memerlukan aktivitas yang sistematik dengan perencanaan yang logis, termasuk 

strategi yang sesuai dan pemilihan metode yang tepat dalam implementasinya. 

Pada penelitian ini, tipe pemecahan masalah yang diteliti adalah masalah 

tidak rutin yang akan memerlukan ketrampilan dalam menyelesaikan 

permasalahan pada pembelajaran.  Kemampuan pemecahan masalah juga 

berhubungan dengan kemampuan siswa dalam membaca dan memahami bahasa 

soal cerita, menyajikan dalam model matematika, merencanakan perhitungan dari 

model matematika, serta menyelesaikan perhitungan dari soal-soal yang tidak 

rutin. Tercapainya kemampuan pemecahan masalah matematika juga dibutuhkan 

komunikasi yang seimbang antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. 
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2.6.2.  Indikator Kemampuan Pemecahan Masalah 

Mengetahui dan mengukur kemampuan pemecahan masalah siswa ada empat 

tahapan yaitu, siswa dapat memahami masalah, merencanakan penyelesaian 

masalah, melaksanakan penyelesaian masalah, dan melihat kembali hasil (Polya, 

1973), keempat tahapan tersebut akan dijabarkan sebagai berikut: 

1. Memahami masalah 

Sebelum menyelesaikan permasalahan, siswa diharap untuk mencari informasi 

dan mengidentifikasi mengenai penyelasian soal yang ada.. 

2.  Merencanakan penyelesaian masalah 

Setelah melakukan identifikasi permasalahan, langkah selanjutnya membuat 

petunjuk   untuk merencanakan strategi yang sesuai untuk menyelesaikan masalah 

3.  Melaksanakan penyelesaian masalah 

Pada tahap ini siswa akan mengimplementasikan rencana yang telah dibuat dalam 

menyelesaikan soal .  

4. Mereview kembali penyelesaian masalah 

Kegiatan ini berupa mencari kebenaran dari cara menghitung, apakah teorinya 

sudah benar dan hasilnya juga benar 
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Tabel 2.6.2 Indikator Pemecahan Masalah 

No Kemampuan Pemecahan Masalah Indikator Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

1. Memahami Masalah a. Siswa dapat memahami soal dengan 

baik, yaitu dapat memahami maksud dari 

pertanyaan yang ada pada soal dan 

mengetahui informasi-informasi pada soal 

tersebut. 

2. Merencanakan Penyelesaian Masalah a. Siswa mampu merencanakan 

penyelesaian masalah, yaitu siswa dapat 

merencanakan jawaban yang 

memungkinkan untuk hasil fungsi tersebut 

dan cara yang sesuai untuk menyelesaikan 

soal tersebut. 

3. Melaksanakan Penyelesaian Masalah a. Siswa dapat menyelesaikan masalah 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

4. Mereview  Kembali  Permasalahan a. Siswa mereview kembali jawaban-

jawaban tersebut dengan baik, sehingga 

tidak akan ada kesalahan pada hasil 

pekerjaannya tersebut. 

 

Berdasarkan indikator kemampuan pemecahan masalah siswa yang telah 

dijelaskan, berikut adalah contoh permasalahan yang menjelaskan masing-masing 

indikator : Tentukan himpunan penyelesaian dari  

       √     

Tabel 2.6.2. Indikator dan Penyelesaian Kemampuan Pemecahan Masalah 

No Penyelesaian Indikator Kemampuan Pemecahan 

Masalah 

1.        √     

Persamaan tersebut akan disamakan 

menjadi :         
    

  

Sehingga dapat diketahui : a= 2 , f(x) 

= 3x-1 dan g(x)= 
    

 
  

Ditanya : Himpunan penyelesaian 

a. Siswa dapat memahami soal 

dengan baik, yaitu dapat memahami 

maksud dari pertanyaan yang ada pada 

soal dan mengetahui informasi-informasi 

pada soal tersebut. 

2. Dari data yang didapat langkah 

selanjutnya dengan menggunakan sifat 

persamaan eksponen 

  ( )     ( ) 

a. Siswa mampu merencanakan 

penyelesaian masalah, yaitu siswa dapat 

merencanakan jawaban yang 

memungkinkan untuk hasil fungsi tersebut 

dan cara yang sesuai untuk menyelesaikan 

soal tersebut. 
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3. Maka penyelesaiannya : 

       √     

        
    
  

      
    

 
  

          

             

             
 

 
 

Jadi , himpunan penyelesaiannya 

adalah { 
 

 
 } 

a. Siswa dapat menyelesaikan masalah 

sesuai dengan rencana yang telah dibuat. 

4. Dilihat dari proses penyelesaiannya 

yang sesuai dengan sifat persamaan 

eksponen yang telah dijelaskan maka 

jawaban tersebut sudah benar 

a. Siswa mereview kembali jawaban-

jawaban tersebut dengan baik, sehingga 

tidak akan ada kesalahan pada hasil 

pekerjaannya tersebut. 

 

2.7. Kemampuan Berpikir Kreatif 

Kreativitas merupakan aspek penting penting dalam setiap usaha manusia, sebab 

melalui kreativitas akan dapat ditemukan dan dihasilkan berbagai teori, 

pendekatan, dan cara baru yang bermanfaat bagi kehidupan. Kreativitas juga 

dibutuhkan siswa dalam mengembangkan kemampuan berpikirnya pada 

pembelajaran matematika. Pembahasan mengenai definisi kemampuan berpikir 

kreatif dan indikatornya untuk mencapai kompetensi sehingga siswa dapat melatih 

dan mengembangkan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika akan 

dijabarkan sebagai berikut. 

2.7.1.  Definisi Kemampuan Berpikir Kreatif 

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) 

Adapun empat komponen atau indikator yang digunakan dalam proses 

penyelesaian soal dengan berpikir kreatif yang dijabarkan sebagai berikut, 

(Hendriana & Soemarmo, 2013)  

1. Fluency  

Fluency adalah cara menyelesaikan soal dengan mencetuskan banyak ide, 

jawaban, penyelesaian masalah,dan banyak pertanyaan lancar. Komponen ini juga 

menuntut siswa untuk memberikan banyak cara untuk melakukan banyak hal 

sehingga terdapat lebih dari satu jawaban yang didapat. 

2. Flexibility 

Flexibility adalah cara menyelesaikan soal dengan menghasilkan gagasan, 

pertanyaan atau jawaban yang bervariasi sehingga dapat menyelsaikan masalah 

dari sudut pandang yang berbeda. Siswa juga dapat mencari banyak alternatif cara 

yang berbeda sehingga dapat merubah cara pemikiran siswa yang berbeda dari 

yang sebelumnya. 

3. Originality 

Originality adalah cara menyelesaikan soal dengan siswa mampu mengeluarkan 

pendapat yang unik dengan memikirkan cara yang tidak biasa.  

 

4. Elaboration  

Elaboration  adalah cara menyelesaikan soal dengan siswa mampu memperkaya 
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dan mengembangkan hasil kerjanya sehingga bisa  menambah atau merinci suatu 

objek, gagasan, atau situasi menjadi lebih menarik. 

Dalam penelitian ini indikator kemampuan berpikir kreatif yang 

diterapkan sesuai (Noer, 2011) ada 3 (tiga) aspek yaitu aspek (1) Kelancaran 

(fluency), (2) Keluwesan (flexibility), (3) Keaslian (originality) untuk mengukur 

kemampuan berpikir kreatif. Berdasarkan pengertian para ahli, kemampuan 

berpikir kreatif adalah cara  memecahkan masalah dengan berpikir untuk 

menghasilkan berbagai pemikiran. 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.  

2.7.2.  Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif dalam Penelitian 

 

No 
Kemampuan Berpikir Kreatif 

Siswa 
Indikator Berpikir Siswa 

1. Fluency a. Mencetuskan banyak ide matematika, 

banyak cara penyelesaian masalah dan banyak 

pertanyaan tentang soal-soal matematika 

2. Flexibility a. Menghasilkan gagasan matematika, 

jawaban atau pertanyaan yang bervariasi 

tentang matematika 

3. Originality a. Mampu melahirkan ungkapan yang 

baru dan unik, atau rumus baru yang unik 

Tabel 2.7.2 Indikator Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 
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Berdasarkan indikator kemampuan berpikir kreatif siswa yang telah dijelaskan, 

berikut adalah contoh permasalahan yang menjelaskan masing-masing indikator :  

(       )       (       )

Tabel 2.7.2. Indikator dan Penyelesaian Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa 

No Penyelesaian Indikator Berpikir Kreatif Siswa 

1. (  )
 (  )  merupakan 

persamaan eksponen yang 

berbentuk *  ( )+  ( )  
* ( )+ ( ) dengan  ( )
(       ) ,  ( )
dan  ( )

a. Mencetuskan banyak ide matematika,

banyak cara penyelesaian masalah dan

banyak pertanyaan tentang soal-soal

matematika

2. Persamaan di atas dapat di

tentukan dengan berbagai

kemungkinan berikut : 

1.  ( )    ( ) 

2. ( )

 (  )

3. ( )

(  √ )

(  √ )

4. ( )

(  )(  )

a. Menghasilkan gagasan matematika,

jawaban atau pertanyaan yang bervariasi

tentang matematika

a. Mampu melahirkan ungkapan yang baru

dan unik, atau rumus baru yang unik




