
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan memiliki peran penting dalam kehidupan karena 

pendidikan akan menuntun masa depan seseorang dan salah satu faktor 

yang mendukung perubahan intelektual manusia. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara. Pendidikan juga dapat mengubah sikap dan perilaku 

manusia, oleh sebab itu pendidikan sangat dibutuhkan dalam menjadikan 

individu yang lebih baik. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang memegang peranan 

penting baik dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun 

dalam bentuk kepribadian manusia (Yuhasriati, 2012). Siswa yang sedang 

mengalami proses pembelajaran matematika, memerlukan kemampuan 

berpikir yang memiliki kemampuan logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama (Hasraluddin, 2012). Hal 

ini menunjukkan bahwa dalam belajar matematika siswa harus memiliki 

kemampuan berpikir kreatif.  



2 

 

Ketika pada saat proses pembelajaran matematika berlangsung, siswa 

akan mendapat permasalahan yang  diberikan oleh guru baik berupa 

latihan soal maupun soal berbasis masalah matematika. Oleh karena itu, 

dibutuhkan pemecahan masalah sebagai jalan keluar dari kesulitan siswa. 

Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan-

kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan, dalam 

matematika kemampuan pemecahan masalah harus dimiliki oleh siswa 

untuk menyelesaikan soal-soal berbasis masalah (Sumartini, 2016). Proses 

pemecahan masalah dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

siswa dan dapat menciptakan ide baru serta menyelesaikan model 

matematika dari suatu masalah matematika.  

 Ketika menyelesaikan masalah matematika dibutuhkan kemampuan 

berpikir kreatif agar siswa memiliki beragam penyelesaian dari masalah 

tersebut. Kemampuan berpikir kreatif seseorang diperlukan untuk penentu 

kesuksesan individu dalam menghadapi aktivitas kehidupan (Husen, 

2015). Akibatnya, dengan adanya kreatifitas, individu dapat menghasilkan 

sebuah gagasan atau ide serta membuat strategi-strategi untuk 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Komponen kemampuan berpikir kreatif itu meliputi kemampuan: 1) 

memahami informasi masalah, yaitu menunjukkan apa yang diketahui dan 

apa yang ditanyakan, 2) menyelesaikan masalah dengan beragam  

jawaban, 3) menyelesaikan masalah dengan satu cara kemudian dengan 

cara lain dan siswa memberikan penjelasan tentang berbagai metode 

penyelesaian itu, 4) memeriksa jawaban dengan berbagai metode 
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penyelesaian dan kemudian membuat metode yang berbeda (Putra, 2012). 

Siswa diberi kebebasan dalam mencari alternatif penyelesaian masalah 

selain yang pernah diajarkan oleh guru tujuannya untuk meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatifnya. Siswa dapat menemukan metode baru 

yang berbeda dari metode yang pernah diajarkan oleh guru dalam 

menyelesaikan masalah tersebut. 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan guru mata 

pelajaran di SMP Raden Fatah  Kota Batu pada tanggal 4 Desember 2017, 

pembelajaran matematika masih menggunakan model pembelajaran 

konvensional yang bersifat teacher centered dimana guru berperan aktif 

dalam menyampaikan materi pembelajaran. Hal ini mengakibatkan siswa 

bersifat pasif dan hanya mendengarkan, menyalin apa yang diberikan oleh 

guru. Kurikulum 2013 menjelaskan bahwa pembelajaran harus bersifat 

student centered, sehingga siswa dituntut untuk lebih aktif guru hanya 

sebagai fasilitator.  

Hasil wawancara dengan guru dan pernyataannya adalah ketika guru 

memberikan soal yang berbasis masalah kepada siswa, masih banyak 

siswa yang mengalami kesulitan dalam menyelesaiakan masalah tersebut, 

karena masih banyak siswa yang hanya mengikuti penyelesaian dari 

contoh masalah yang di berikan oleh guru. Oleh sebab itu, ketika guru 

memberikan soal berbasis masalah dan berbeda dengan contoh soal 

berbasis masalah yang diberikan guru maka siswa mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan soal berbasis masalah tersebut. Siswa masih 

memiliki kemampuan berpikir kreatif rendah. Hal ini untuk meningkatkan 
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kemampuan berpikir kreatif siswa dalam pembelajaran matematika, perlu 

dilaksanakan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa 

untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatifnya. 

  Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan diatas maka 

model pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan kreatif siswa 

dalam menyelesaikan soal berbasis masalah salah satunya adalah model 

Treffinger. Model Treffinger merupakan model yang menangani masalah 

kreativitas secara langsung dan memberikan saran-saran praktis bagaimana 

mencapai keterpaduan. Model pembelajaran Treffinger melibatkan dua 

ranah, yaitu kognitif dan afektif. Model Treffinger menunjukkan saling 

hubungan dan ketergantungan antara keduanya dalam mendorong belajar 

kreatif (Munandar, 2009). Model Treffinger dapat meningkatkan kreatif 

siswa dan meningkatkan sikap kognitif dan sikap afektif siswa. 

Berdasarkan permasalahan dan hasil observasi yang dideskripsikan 

sebelumnya, maka peneliti akan melakukan penelitiannya untuk 

menganalisis kemampuan berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan 

masalah matematika pada model pembelajaran  Treffinger di SMP Raden 

Fatah Kota Batu Kelas VII-A.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:  

1 Bagaimana penerapan model Treffinger pada kelas VII-A SMP Raden 

Fatah Batu pada materi bangun datar segi empat 
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2 Bagaimanakah tingkat kemampuan berpikir kreatif siswa kelas VII-A 

SMP Raden Fatah Batu dalam menyelesaikan masalah matematika melalui 

model pembelajaran treffinger? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan 

berpikir kreatif dalam menyelesaikan masalah matematis siswa kelas VII-

A SMP Raden Fatah Batu melalui pembelajaran model Treffinger. 

1.4 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah ini yaitu analisis kemampuan berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan soal matematika yang berbasis masalah pada model 

pembelajaran Treffinger. Penelitian ini terfokus pada materi bangun datar 

segiempat. Penelitian dilakukan pada kelas VII-A di SMP Raden Fatah 

kota Batu. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a) Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi referensi terhadap 

upaya peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa dalam konteks 

pembelajaran model Treffinger. 

b) Manfaat Praktis 

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah sebagai berikut: 

1. dapat mengaplikasikan materi perkuliahan yang didapatkan 

2. dapat memperoleh pelajaran dan pengalaman dalam menganalisis 

kemampuan berpikir kreatif siswa. 
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3. dapat menambah pengalaman mengajar di lingkungan sekolah.

4. dapat memberikan sumbangan bagi sekolah dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan.

1.6 Definisi Operasional 

a) Berpikir kreatif

Berpikir kreatif adalah suatu proses untuk menemukan ide atau gagasan 

dalam memecahkan masalah. Berpikir kreatif memiliki indikator, yaitu: 

kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), keaslian (originality), 

elaborasi (elaboration). 

b) Masalah matematika

Masalah matematika adalah suatu pertanyaan atau soal cerita yang bersifat 

menantang, yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin atau 

prosedur yang sudah biasa dilakukan oleh siswa. Masalah matematika 

tersebut di berikan kepada siswa kelas VII di SMP Raden Fatah kota Batu 

dengan materi bangun datar segiempat. 

c) Model pembelajaran Treffinger

Model Treffinger adalah proses pembelajaran matematika yang 

menekankan pada kemampuan berpikir kreatif siswa dalam penyelesaian 

masalah. Model Treffinger memiliki tiga langkah inti, yaitu: 1) basic tools; 

teknik berpikir divergen, 2) practice with process; pengembangan proses 

penyelesaian masalah, dan 3) working with real problems; keterlibatan 

dalam masalah nyata.



 

 




