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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Matematika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang bertujan 

meningkatkan pemahaman konsep, penalaran, komunikasi dan pemecahan 

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

mengembangkan kemampuan kreativitas siswa dalam memecahkan masalah 

berbaai permasalahan pada pembelajaran. Pertimbangan melatih kemampuan 

kreativitas siswa dalam memecahkan berbagai permasalahan akan meningkatkan 

mutu pembelajaran matematika sehingga mampu mengikuti perkembangan 

pembelajaran matematika yang lebih kretif dan inovatif.  

Berfikir kreatif adalah cara berfikir yang digunakan untuk menghasilkan 

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

proses pembelajaran dapat melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir 

siswa untuk menghasilkan cara berfikir siswa yang “divergen” , yaitu menemukan 

macam-macam kemungkinan jawaban terhadap suatu persoalan, jadi tidak hanya 

satu. Kemampuan  berfikir kreatif erat kaitannya dengan kreativitas (Noer, 2011). 

Seorang guru harus bekerja keras agar siswa mampu berfikir kreatif  (Choridah, 

2013).  
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Untuk memenuhi tujuan tersebut, hendakanya guru perlu menerapkan model 

pembelajaran yang terbaru yang sesuai dengan karakteristik  dan struktur kognitif 

siswanya. Tidak hanya guru yang perlu menerapkan model pembelajaran yang 

terbaru, namun siswa juga perlu melatih kemampuan kreativitasnya dalam proses 

pembelajaran. Ketika memecahkan masalah dengan tingkat masalah yang berbeda 

akan menghasilkan ide-ide terbaru yang berguna dalam proses penyelesaiannya.  

Berdasarkan wawancara pada tanggal 20 November 2017 dengan guru 

matematika di SMP Islam Hasanuddin mengatakan bahwa masalah yang dapat 

ditemukan di SMP Islam Hasanuddin di Kota Malang, guru menyatakan bahwa 

metode pembelajaran yang di gunakan adalah metode ceramah, Tanya jawab dan 

diskusi kelompok.  Dalam memecahkan suatu masalah atau soal yang di berikan 

siswa relatif sama dalam mengerjakan soal. Guru menjelaskan bahwa kemampuan 

pemecahan masalah siswa cenderung lebih menonjol daripada kemampuan 

kreativitas siswa. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada tanggal 20 november 2017 proses 

pembelajaran matematika siswa kelas VII-A SMP Islam Hasanuddin berjalan 

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

dan siswa dalam kelompok. Namun kemampuan pemecahan masalahnya apabila 

dilihat dari segi kreativitas pemecahan masalah masih cukup rendah, karena siswa 

masih belum bsa menerapkannya dalam menyelesaikan soal yang diberikan. Oleh 

karena itu guru perlu perlu mengevaluasi kemampuan kreativitas siswa  yang akan 

mempengaruhi bagaimana mereka memecahkan atau menyelesaikan sebuah 

persoalan secara kreatif. Kreativitas dimiliki oleh setiap orang meskipun dalam 
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kreativitasnya berbeda-beda. Kreativitas harus di kembangkan agar dapat terujud 

bakat yang  akan berkembang.  

Ditinjau dari segi masalah, salah satu pendekatan pembelajaran yang memiliki 

sifat dan karakter serta strategi dalam menciptakan pembelajaran yang dapat 

menghasilkan kreativitas siswa, ialah dengan salah satu pendekatan pembelajaran 

yaitu ‘Problem posing’. Menurut Haji (2011) menyatakan bahwa problem posing 

adalah suatu pendekatan yang menekankan pada perumusan soal. 

 Salah satu alasan kreativitas siswa dikembangkan dengan model problem 

posing adalah karena model ini sangat tepat digunakan dalam pembelajaran 

matematika dengan model problem posing pembelajaran akan menekankan 

pemikiran kritis karena siswa akan membuat soal sendiri dari informasi yang telah 

diberikan oleh guru dengan begitu tidak hanya berfikir kritis yang akan dilakukan 

oleh siswa namun juga kreativitas siswa dalam membuat soal tersebut akan 

membuat siswa lebih memahami masalah yang akan dibuatnya. 

 Diharapkan dengan berkelompok siswa bisa bekerja sama dengan baik, 

siswa akan lebih mudah percaya diri. Pembelajaran secara kelompok juga bisa 

membuat siswa tidak mudah bosan dalam pembelajaran, menggunakan model 

problem posing juga adalah tujuan utama diharapkan bisa meningkatkan cara 

berfikir kritis siswa untuk bisa membuat soal dan memecahkan masalah soal 

tersebut. Dengan begitu pembelajaran ditujukan aktif kepada siswanya. 
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Model pembelajaran problem posing merupakan model yang sesuai untuk 

membentuk kreativitas siswa. Adanya keterkaitan antara model pembelajaran 

problem posing dengan kreativitas siswa dapat diketahui dari hubungan antara 

indikator kreativitas matematika dengan tahap-tahap pembelajaran dalam model 

pembelajaran problem posing. Model pembelajaran  problem posing  yang 

mengharuskan siswa mempu berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis, 

melalui kegiatan diskusi kelompok untuk membuat suatu soal beserta 

penyelesaiannya (Septiani, 2013). 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Latar belakang diatas menjelaskan tentang kreativitas siwa dalam 

menggunakan model prolem posing. Masalah ini disebabkan karena proses 

pembelajaran yang digunakan sebelumnya terlalu monoton dan kurangnya siswa 

aktif dalam pembelajaran. 

 Berdasarkan latar belakang pentingnya kreativitas siswa dalam proses 

pembelajaran matematika, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut. 

a. Bagaimana pelaksanaa penerapan model Probem Posing pada 

pembelajaran matematika? 

b. Bagiamana kemampuan  kreativitas siswa dalam mengajukan masalah 

dan memecahkan masalah pada pembelajaran matematika menggunakan 

model problem posing? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

a. Pelaksanaan penerapan model problem posing pada pembelajaran 

matematika  

b. Mendeskripsikan Kemampuan kreativitas siswa dalam mengajukan dan 

memecahkan masalah menggunakan model problem posing. 

1.4 Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus untuk dikaji 

secara meluas. Sehingga berdasarkan rumusan masalah di atas, pembatasan 

masalah nya adalah siswa kelas VII SMP Islam Hasanuddin. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas baik di dunia 

pendidikan di indonesia, tidak hanya dalam hasil nilai siswa namun juga dalam 

cara belajar yang lebih mudah difahami, dengan begitu akan mempermudah dalam 

proses mengajar guru berikut adalah manfaat penelitian secara teoritis. Secara 

teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi dunia pendidikan matematika yang berkaitan dengan model pembelajaran 

problem posing. 

 Adapun secara praktis yang dapat diperoleh siswa dalam penelitian ini 

adalah diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk siswa kelas VII di 

Smp Islam Hasanuddin sehingga juga dapat memperbaiki cara berfikir siswa 

untuk lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran matematika sehingga guru 

kedepannya dapat memperbaiki proses pembelajaran matematika dengan model 

problem posing. 

 


