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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kajian Teori 

2.1.1 Pemecahan Masalah Matematika 

Suatu pernyataan akan menjadi masalah hanya jika pernyataan itu 

menunjukkan adanya suatu tantangan (challenge) yang tidak dapat dipecahkan 

dengan suatu prosedur rutin (routine procedur) yang sudah diketahui oleh siswa 

(Indrawati, 2017). Soal atau pertanyaan yang bisa ditemukan jawabannya oleh 

semua orang bukan menjadi sebuah masalah, akan tetapi suatu soal atau 

pertanyaan menjadi masalah bagi seseorang  jika pertanyaan itu menunjukkan 

adanya suatu pemikiran yang mendalam untuk memecahkannya (Hodiyanto, 

2014). Soal matematika merupakan suatu pertanyaan yang dapat dipecahkan 

dengan prosedur rutin.  

Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua soal matematika merupakan 

masalah matematika, tetapi soal dapat dikatakan masalah jika memiliki ciri 

tantangan dan penyelesaian. Jenis soal berbasis masalah pada penelitian ini 

menggunakan soal cerita. Soal cerita merupakan permasalahan yang dinyatakan 

dalam bentuk kalimat bermakna dan mudah dipahami (Wijaya, 2012). 

Pemecahan soal cerita matematika membutuhkan langkah-langkah dan analisis 

soal yang logis. Siswa tidak hanya menyelesaikan masalah tetapi siswa juga 

harus bisa memikirkan banyak kemungkinan jawaban dalam masalah tersebut. 

Pemecahan masalah merupakan sebuah upaya yang dilakukan siswa dalam 

mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan tertentu 

(Rahmazatullaili, Zubainur, & Munzir, 2017). Pemecahan masalah sebagai satu 
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usaha mencari jalan keluar dari suatu masalah untuk mencapai tujuan yang 

tidak begitu mudah untuk dicapai (Samo, 2013). Pemecahan masalah matematika 

dapat disimpulkan sebuah proses menemukan jawaban dari suatu pertanyaan 

yang terdapat dalam suatu soal atau masalah matematika. 

Empat langkah proses dalam pemecahan masalah, yaitu a) memahami 

masalah (understanding the problem); menyatakan masalah dengan kata-kata 

sendiri, menemukan informasi, b) membuat rencana pemecahan (divising a 

plan); menuliskan model matematika, c) melakukan perhitungan (carrying out 

the plan); melaksanakan rencana yang telah dibuat, dan d) memeriksa kembali 

hasil yang diperoleh (looking back); memeriksa langkah-langkah penyelesaian 

yang telah dilakukan, menguji cobakan kembali untuk melihat hasil kebenaran 

(Polya, 1973:5). Kesimpulan yang dapat diambil bahwa dalam menyelesaikan 

masalah matematika dapat melatih siswa untuk lebih meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatifnya. 

2.1.2 Kemampuan Berpikir Kreatif  

Berpikir kreatif adalah suatu aktifitas kognitif yang menghasilkan 

pandangan yang baru mengenai suatu bentuk permasalahan dan tidak dibatasi 

pada hasil yang pragmatis atau selalu dipandang menurut kegunaanya (Solso, 

2008). Santrock (2010) menyatakan kreatifitas ialah kemampuan berpikir tentang 

sesuatu dengan cara baru dan tidak biasa dan menghasilkan solusi yang unik atas 

suatu masalah. Kemampuan berpikir kreatif merupakan salah satu ciri kognitif 

dari kreativitas (Putra, Rinanto, Dwiastuti, & Irfa, 2016). Hal ini menunjukkan 

bahwa dengan kemampuan berpikir kreatif, seseorang dapat menciptakan sesuatu 
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gagasan yang baru. Indikator berpikir kreatif  menurut Munandar (2009) adalah: 

berpikir lancar (fluency), berpikir luwes (flexibility), berpikir keaslian 

(originality), Berpikir terperinci (elaboratif). 

Tabel 2.1 Indikator berpikir kreatif  (Mursidik, Samsiyah & Rudyanto,  

2015) 
Pengertian Perilaku siswa 

Berpikir Lancar 

1. Mencari banyak 

cara dalam  

menyelesaian 

masalah 

2. Memiliki lebih 

dari satu 

penyelesaian 

1. Mengajukan banyak pertanyaan  

2. Menjawab pertanyaan dengan 

banyak jawaban jika ada 

3. Memiliki banyak rancangan 

pemikiran  dari suatu masalah 

4. Lancar dalam menyelesaikan 

masalah 

5. Menuliskan model matematikanya 

6. Memahami konsep matematikanya 

Berpikir Luwes 

1. Menghasilkan 

banyak 

penyelesaian atau 

pertanyaan yang 

bervariasi 

2. Dapat melihat 

suatu masalah dari 

sudut pandang 

yang berbeda 

3. Mampu 

mengubah cara 

pemikiran 

1. Memberikan banyak penyelesaian 

dari masalah yang ada 

2. Memberikan macam-macam 

penafsiran terhadap suatu masalah 

3. Menerapkan suatu konsep dengan 

cara yang berbeda 

4. Memberikan pertimbangan atau 

mendiskusikan sesuatu selalu 

memiliki posisi yang berbeda atau 

bertentangan dengan mayoritas 

kelompok 

5. Memberikan macam-macam cara 

dari suatu masalah 

6. Menggolongkan hal-hal yang 

menurut pembagian atau kategori 

yang berbeda-beda 

7. Mampu mengubah arah berpikir 

secara spontan 

Berpikir Orisinil 

1. Mampu 

memberikan 

penyelesaian 

masalah yang 

berbeda  

2. Memikirkan cara-

cara yang tidak 

biasa dalam 

penyelesaian 

masalah 

 

1. Memikirkan masalah-masalah yang 

tidak pernah terpikirkan orang lain 

2. Mempertanyakan cara-cara lama dan 

berusaha memikirkan cara-cara baru 

3. Mengembangkan penyelesaian 

masalah yang biasa dilakukan untuk 

mendapatkan penyelesaian masalah 

yang baru. 

Berpikir terperinci 

1. Mampu  

memecahkan 

masalah secara 

detail 

1. Mampu menuliskan proses 

penyelesaiannya dengan rinci dan 

tepat 
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2.1.3 Model Pembelajaran Treffinger  

Model pembelajaran adalah suatu prencanaan yang digunakan oleh guru 

sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran dikelas. Model Treffinger 

adalah model yang berupaya mengajak siswa untuk berpikir kreatif dalam 

menyelesaikan masalah matematika lalu menghasilkan berbagai gagasan dalam 

memilih solusi yang tepat untuk dapat diimplementasikan ke kehidupan nyata 

(Treffinger, 1983). Model Treffinger dapat disimpulkan sebuah proses 

pembelajaran matematika yang menekankan pada kemampuan berpikir kreatif 

siswa dalam pemecahkan masalah. 

Tabel 2.2 Kegiatan pembelajaran matematika dengan menggunakan model 

Treffinger (Nisa, 2011). 
Langkah Kegiatan Guru Kegiatan Siswa 

Pendahuluan 

 Guru menjelaskan tujuan pembelajaran 

yang akan dicapai 

Siswa mendengarkan 

penjelasan guru 

 Guru menjelaskan secara garis besar 

materi yang akan dipelajari pada hari 

itu dan membuat kelompok serta 

membagi siswa ke dalam kelompok 

yang telah ada  

Siswa mendengarkan 

penjelasan dari guru serta 

mengatur tempat duduk 

sesuai dengan kelompoknya 

Kegiatan Inti 

Basic 

tool 

Guru memberikan suatu masalah dengan 

jawaban lebih dari satu penyelesaian  

Siswa memahami masalah 

terbuka 

Guru membimbing siswa melakukan 

diskusi untuk menyampaikan gagasan atau 

idenya dan memberikan penilaian pada 

masing-masing kelompok 

Siswa melakukan diskusi 

untuk menyampaikan 

gagasan atau idenya dan 

menuliskan gagasan atau 

idenya tersebut 

Practice 

with 

process 

Guru membimbing dan mengarahkan 

siswa untuk berdiskusi dengan 

memberikan contoh masalah  

Siswa berdiskusi dan 

menganalisis contoh 

masalah yang diberikan oleh 

guru 

Guru meminta siswa membuat contoh 

dalam kehidupan sehari-hari 

Siswa membuat contoh 

yang diminta guru 

Working 

with real 

problems 

Guru memberikan suatu masalah dalam 

kehidupan sehari-hari 

Siswa membaca dan 

memahami masalah 

Guru membimbing siswa membuat 

pertanyaan serta penyelesaian secara 

Siswa membuat pertanyaan 

serta penyelesaiannya secara 
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2.1.4 Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran Treffinger  

Langkah-langkah model pembelajaran pada Treffinger pada tahap Basic 

tool adalah guru memberikan suatu masalah dengan jawaban lebih dari satu 

penyelesaian, sehingga terdapat beberapa indikator berpikir kreatif yaitu: fluency, 

flexibility. Tahap practice with process guru membimbing dan mengarahkan 

siswa untuk berdiskusi dan memberikan contoh masalah serta menyuruh siswa 

untuk membuat contoh masalah, sehingga terdapat beberapa indikator berpikir 

kreatif yaitu: flexibility, originality. Tahap working with real problems guru 

memberikan masalah dengan kehidupan sehari-hari, guru membimbing siswa 

untuk membuat pertanyaan serta penyelesaiannya sendiri, guru menyuruh siswa 

untuk menyebutkan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah, sehingga 

terdapat beberapa indikator berpikir kreatif yaitu: fluency, flexibility, originality, 

elaboratif. 

2.2 Hasil Penelitian yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu: Lisliana (2016) dengan judul “Analisis Kemampuan Berpikir 

mandiri  mandiri 

Guru membimbing siswa menyebutkan 

langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah 

Siswa menyebutkan 

langkah-langkah dalam 

penyelesaian suatu masalah 

Guru memberikan reward Siswa yang skornya tinggi 

menerima reward, siswa 

yang lain memberikan tepuk 

tangan 

Penutup 

 Guru membimbing siswa untuk membuat 

kesimpulan materi yang telah dipelajari  

Siswa mencatat kesimpulan 

tersebut 



12 

 

 

 

Kreatif Siswa dalam Menyelesaikan Masalah pada Materi Segitiga Di SMP”. 

Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran diterbitkan oleh Universitas Tanjungpura 

Volume 3 Nomer 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir 

kreatifpada siswa kelas IX mencapai tingkat kreatif yaitu tingkat kemampuan 

berpikir kreatif tingkat tinggi. Pada tingkat kemampuan berpikir kreatif sedang, 

terdapat kategori siswa kreatif dan kurang kreatif, sedangkan pada kemampuan 

berpikir kreatif rendah yaitu siswa termasuk pada kategori kurang kreatif. 

Hardaningsih (2016).”Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP Melalui  

Pengajuan Masalah Matematika”. Prosiding Seminar Matematika dan 

Pendidikan Matematika diterbitkan oleh FKIP UNS 16 November 2016. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan berpikir kreatif tinggi 

menunjukkan kefasihan dan keluwesan. Pada tingkat kemampuan berpikir kreatif 

sedang menunjukkan kefasihan dan keluwesan, sedangkan kemampuan berpikir 

kreatif rendah menunjukkan keluwesan. 

Mursidik. (2015). “Kemampuan berpikir kreatif dalam memecahkan 

masalah matematika open-ended ditinjau dari tingkat kemampuan matematika 

pada siswa sekolah dasar”. Journal Pedagogia diterbitkan oleh FKIP PGRI 

Madiun Volume 4 Nomer 1 Februari 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

kemampuan berpikir kreatif pada tingkat tinggi masuk pada kategori baik dari 

semua aspek berpikir kreatif. Kemampuan berpikir kreatif sedang termasuk pada 

kategori baik, sedangkan pada kemampuan berpikir kreatif rendah termasuk pada 

kategori kurang baik dari aspek berpikir kreatif. 
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2.3 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini akan meneliti kemampuan berpikir kreatif siswa dalam 

menyelesaikan masalah pada model pembelajaran Treffinger. Jika digambarkan 

dalam bentuk diagram maka dapat dilihat pada gambar berikut: 

Gambar 2.1 Diagram skema konseptual 

Penerapan 

model 

pembelajaran 

Treffinger 

Observasi 

Soal cerita 
Kemampuan 

berpikir 

kreatif siswa 

dalam 

menyelesaikan 

masalah. 

Lembar 

Kegiatan 

siswa 

Pemberian tes 




