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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 ini membahas 

beberapa teori yang mendukung pembahasan penelitian. Adapun beberapa teori 

yang dibahas dalam penelitian ini, pembelajaran matematika smp, hasil aktivitas 

belajar, hasil kreativitas siswa dan model problem posing. 

2.1 Pembelajaran Matematika SMP 

 Matematika adalah induk ilmu pengetahuan, cabang ilmu yang saat ini 

berkembang tidak terlepas dari matematika. Hampir disetiap kegiatan kita sehari-

haripun tidak terlepas dari yang namanya matematika, namun bukan rahasia 

bahwa pelajaran matematika kurang diminati oleh kebanyakan pelajar, bahkan 

baru mendengar kata “matematika” saja orang sudah alergi atau bahkan fobia, 

padahal pelajaran matematika sudah dikenalkan dan dipelajari mulai dari TK 

bahkan sebelum kita sekolah, seharusnya itu menjadikan kita menyenangi 

matematika bukan malah sebaliknya. 



8 
 

 
 

Matematika sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan di SMP dan 

MTs mempunyai tujuan pengajaran tersendiri yang disebut tujuan kurikuler 

matematika. Untuk menjelaskan  tujuan pembelajaran matematika di SMP dan 

MTS, sebaiknya memahami terlebih dahulu tujuan mempelajari matematika 

Adapun tujuan pembelajaran matematika SMP di Indonesia berdasarkan 

Permendikbud Nomor 58 tahun 2014 adalah sebagai berikut: 1) siswa harus 

memahami konsep matematika agar secara luwes, efesien, dan tepat dalam 

memecahkan masalah; 2) menggunakan pola sebagai dugaan dalam penyelesaian 

masalah, dan mampu membuat generalisasi berdasarkan fenomena atau data yang 

ada; 3) mampu menyelesaikan bukti matematika dengan kalimat yang lengkap, 

simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas suatu masalah; 4) 

memiliki sikap menghargai kegunaan matematika dalam kehidupan, yaitu 

memiliki rasa ingin tahu, perhatian, dan minat dalam mempelajari matematika, 

serta memiliki sikap rajin dan percaya diri dalam memcahkan mecahan masalah; 

5) memiliki sikap dan perilaku yang baik 6) melakukan kegiatan motorik yang 

menggunakan ilmu matematika.  

2.2 Model Problem Posing 

 Problem posing merupakan model pembelajaran dimana siswa diminta 

untuk menyusun pertanyaan sendiri yang lebih sederhana dan mengacu pada 

penyelesaian soal tersebut (Thobroni, 2016).Inti dari pembelajaran dengan model 

problem posing adalah meminta siswa untuk mengajukan soal atau masalah 

(Shoimin 2014). Lebih lanjut dikatakan bahwa permasalahan yang diajukan dapat 

berupa topik yang luas, masalah yang telah dikerjakan, atau informasi tertentu 

yang diberikan guru. 
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Problem posing merupakan kegiatan yang mengacu pada sikap kritis dan 

kreatif (Thobroni 2016). Lebih lanjut dikatakan bahwa dalam problem posing, 

siswa diminta untuk membuat permasalahan dari informasi yang diberikan 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa model 

problem posing merupan model yang mengharuskan siswa untuk membuat soal 

atau mengajukan soal. 

2.2.1 Langkah-langkah Pembelajaran Problem Posing 

 Proses pembelajaran model problem posing adalah salah satu teknik dalam 

pemberian tugas kepada siswa untuk membuat soal atau mengajukan soal. 

Penerapan model problem posing dalam kegiatan pembelajaran dapat 

dilakukan secara individu atau kelompok di sekolah. Langkah langkah 

pembelajaran dengan model problem posing menurut Shoimin (2014) adalah 

sebagai berikut: 

1) Presentasi Kelas 

Guru akan menyajikan materi pelajaran kepada siswa melalui media yang 

sesuai untuk mendukung pemahan konsep siswa 

2) Diskusi Kelompok 

Guru akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan memberikan  

lembar kerja kepada siswa 

3) Pengajuan Masalah 

 Guru meminta siswa untuk mengajukan masalah 

4) Penyelesaian masalah 

Tugas yang diberikan, setiap siswa harus bisa mengerjakan soal yang telah 

diajukan 
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2.2.2 Langkah-langkah Pembelajaran menurut Kemendikbud 2013 

1. Kegiatan Pendahuluan 

Menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti  

proses pembelajaran dan memberikan motivasi 

2. Kegiatan Inti 

Kegiatan inti menggunakan model pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang 

disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan mata pelajaran. 

Pemilihan pendekatan tematik dan /atau tematik terpadu dan/atau 

saintifik dan/atau inkuiri dan penyingkapan (discovery) dan/atau 

pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah 

(project based learning) disesuaikan dengan karakteristik kompetensi 

dan jenjang Pendidikan 

3. Kegiatan Penutup 

Dalam kegiatan penutup, guru bersama peserta didikbaik secara  

individual maupun kelompok melakukan refleksi untuk mengevaluasi, 

seluruh rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil yang 

diperoleh untuk selanjutnya secara bersama menemukan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari hasil pembelajaran yang telah 

berlangsung 

Pada penelitian ini berdasarkan dari langkah langkah model 

problem posing dan kemendikbud 2013 maka  akan dijabarkan sebagai 

berikut. 
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1. Presentasi Kelas 

Pada awal pembelajaran guru menjelaskan materi tentang bilangan 

bulat,  dan melakukan tanya jawab. 

2. Diskusi Kelompok 

Ketika penyajian materi selesai, guru membagikan siswa dalam satu 

kelompok, lalu siswa akan di berikan tugas dan guru membimbing 

siswa dalam kelompok, setelah selesai dalam mengerjakan dalam 

diskusi kelompok, guru dan siswa membahas soal. 

3. Pengajuan Masalah 

Setelah siswa kembali ke tempat masing-masing , guru membagikan 

lembar kerja siswa secara individu, dan siswa mulai mengerjakan 

pengajuan masalah secara individu. Guru membimbing siswa dalam 

pengajuan masalah. 

4. Penyelesaian Masalah 

Guru memerintahkan siswa untuk menyelesaikan soal dan setelah siswa 

selesai mengerjakan guru dan siswa membahas masalah bersama-sama. 

5. Kesimpulan  

Guru memberikan penguatan dan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya mengenai hal-hal yang kurang jelas atau yang kurang 

dimengerti. Guru memberikan motivasi kepada siswa untuk lebih aktif 

bertanya atau mengemukaan pendapat dengan menggunakan kata-kata 

baku dan Bahasa yang santun, guru dan siswa meyimpulkan materi 

yang telah disampaikan. 
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2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Model Problem Posing 

 Setiap model pembelajaran memiliki kelebihan dan kekurangan, begitu 

juga dengan begitu juga denga model problem posing. Adapun kelebihan dari 

model problem posing adalah sebagai berikut: 1) siswa dididik untuk berfikir 

kritis; 2) Siswa menjadi aktif; 3) Siswa belajar menganalisis masalah; 4) 

Siswa dididik untuk saling percaya diri (Thobroni, 2012). Kelebihan dari 

pendekatan Problem posing lainnya yaitu: 1) Siswa membuat soal sendiri 

sehingga siswa mudah memahaminya dan minat siswa lebih besar dalam 

pembelajaran matematika. 2) partisipasi setiap siswa terpacu untuk aktif 

dalam membuat soal. 3) mengajukan soal dapat berdampak terhadap 

kemampuan siswa dalam menyelesaikan masalah. 4) Dapat membantu 

merangsang siswa untuk memunculkan ide kreatif dan memperluas 

pengetahuan, dan siswa dapat memahami soal sebagai latihan untuk 

mengajukan masalah (Kelen, 2016) 

 Kekurangan dari problem posing adalah sebagai berikut : 1) Waktu yang 

diperlukan cukup banyak; 2) tidak bisa di terapkan dikelas rendah; 3) Ada 

siswa yang tidak terampil bertanya (Shoimin, 2014).  Pembelajaran dengan 

model problem posing ini tidak berpusat pada guru, namun siswa di tutut 

untuk aktif dalam pembelajaran matematika. 

2.3 Kreativitas 

Kreativitas adalah untuk mengekpresikan hasil dari kemampuan berfikir 

kreatif sehingga menghasilkan kreativitas yang menghasilkan ide, gagasan baru 

yang menciptakan sesuatu yang baru, asli dan nyata. Kreativitas adalah modifikasi 

sesuatu yang sudah ada menjadi konsep baru. (Conny R Semiawan, 2009) 
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 Kreativitas sebagai proses berpikir yang membawa seseorang berusaha 

menemukan metode dan cara baru di dalam memecahkan suatu masalah. 

Kemudian ia menemukan bahwa kreativitas yang penting bukan apa yang 

dihasilkan dari proses tersebut tetapi yang pokok adalah kesenangan dan 

keasyikan yang terlihat dalam melakukan aktivitas kreatif. Berdasarkan uraian 

sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kreativitas merupakan suatu proses berpikir 

yang lancar, lentur dan orisinal dalam menciptakan suatu gagasan yang bersifat 

unik, berbeda, orisinal, baru, indah, efisien, dan bermakna, serta membawa 

seseorang berusaha menemukan metode dan cara baru di dalam memecahkan 

suatu masalah. 

 Beberapa uraian di atas dapat dikemukakan bahwa kreativitas pada intinya 

merupakan kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik 

berupa gagasan maupun karya nyata, baik dalam bentuk karya baru maupun 

kombinasi dari hal-hal yang sudah ada, yang semuanya itu relatif berbeda dengan 

apa yang telah ada sebelumnya. 

2.3.1 Ciri-ciri Kreativitas 

 Berbagai definisi di atas  hampir semua ahli berpendapat bahwa setiap 

individu  memiliki  potensi  menjadi  kreatif,  hanya  tingkatan  dan  bidang 

kreativitasnya  berbeda-beda, seorang siswa dikatakan kreatif jika siswa 

tersebut mampu menampilkan ketiga indikator sebagai berikut meliputi 

kelancaran, fleksibilitas, dan kebaharuan dalam berfikir dan 

dioperasionalisasikan dalam tes kreativitas Munandar (2009), mengenai 

indikator ketiga ciri-ciri tersebut, yaitu; 
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1) Kelancaran mengacu pada kelancaran dan banyak ide atau jawaban yang 

relevan di hasilkan. 

2) Fleksibilitas mengacu pada pemikiran yang berbeda-beda, mengubah 

cara, dan menghasilkan ide yang beragam. 

3) Kebaruan mengacu pada jawaban yang tidak dan biasa berbeda-beda 

dari yang lain. 

2.3.2 Kemampuan Kreativitas dalam Pengajuan Masalah 

Pengajuan masalah adalah perumusan setelah soal terhadap situasi atau tugas 

yang diberikan baik selama sebelum, selama, atau setelah pemecahan masalah 

(kadir,2011). Peran pengajuan masalah menentukan kreativitas siswa (Amalina & 

Siswono), 2016). Berdasarkan definisi kemampuan kreativitas dan pengajuan 

masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

kreativitas dalam pengajuan masalah adalah pembuatan atau perumusan soal 

terhadap situasi yang diberikan dan diselesaikan sendiri oleh siswa. 

Kemampuan kreativitas dalam pengajuan masalah membutuhkan aspek 

penilaian agar dapar menilai tingkat kreativitas siswa dalam mengajukan masalah. 

Tabel 2.1 merupakan tabel komponen kemampuan kreativitas siswa dalam 

pengajuan masalah. Tabel 2.2 merupakan table contoh soal pengajuan masalah. 

Tabel 2.1 Komponen Kemampuan Kreativitas dalam Pengajuan Masalah 

Aspek Kemampuan Kreativitas 

Pengajuan Masalah 

Indikator Pengajuan Masalah 

Kelancaran(Fluency) Siswa mampu menulis dan mengajukan masalah 

yang dapat diselesaikan 

Fleksibilitas(fleksibility) Siswa mampu mengajukan masalah yang berbeda 

dengan siswa lainnya 

Kebaruan(flexibility) Siswa mampu mengajukan masalah dengan banyak 

penyelesaian. 
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Tabel 2.2 Contoh Soal Pengajuan Masalah 

Contoh Pengajuan Masalah Aspek yang 

terpenuhi 

Budi memiliki uang Rp. 50.000. jika budi akan membeli 5 barang. 

Berapa harga masing-masing barang yang harus dibeli budi agar 

uangnya habis? 

Kelancaran 

(Fluency) 

Kebaruan 

(Novelty) 

Alternatif Penyelesaian: 

Misalkan lima barang tersebut adalah : 

Snack,pulsa 10.000, minuman, polpen, dan buku 1 lusin 

Maka harga snack + pulsa 10.000 + Minuman + Pulpen +buku 1 lusin= 

5000+12.000+3.000+2.000+28.000+50.000 

 

Fleksibilitas 

(flexibility) 

 

Menurut Amalina & Siswono (2016) mengemukakan bahwa hubungan aspek 

kreativitas dalam pengajuan masalah sebagai berikut. 

1. Kelancaran (Fluency) 

Jumlah soal matematika yang di ajukan banyak atau beragam dan 

menyelesaikan soal tersebut dengan benar. 

2. Fleksibilitas (Fleksibility) 

Soal matematika yang diajukan dapat diselesaikan dengan cra yang 

berbeda beda. 

3. Kebaruan (Novelty) 

Soal matematika yang diajukan berbeda dari soal yang diajukan 

sebelumnya. 
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2.3.3 Kemampuan Kreativitas dalam Memecahkan Masalah 

Pemecahan masalah merupakan yang diterapkan dalam proses memecahakan 

masalah, dengan cara menggunakan semua informasi, pengetahuan, dan 

keterampilan yang sudah ada dan memadukannya sehingga mampu memecahkan 

masalah tersebut (Kusmanto, 2014). Masalah atau soal yang dibagi menjadi dua 

jenis masalah yaitu soal atau masalah rutin dan nonrutin (Hartatiana & 

Darmawijoyo, 2011). Lebih lanjut dikatakan bahwa masalah atau soal rutin 

biasanya mencangkup penggunaan prosedur atematika yang sama dengan yang 

baru dipelajari. Pemecahan masalah harus menggunakan konsep dan keterampilan 

yang luas, di antaranya masalah non rutin, open-ended dan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari (Ardiyaningrum. 2013) 

Berdasarkan definisi kemampuan kreativitas yang dijelaskan sebelumnya dan 

pemecahan masalah dapat disimpulkan bahwa kemampuan kreativitas dalam 

pemecahan masalah merupakan kemapuan menghasilkan ide-ide dalam 

menyelesaikan masalah merupakan kemampuan menghasilkan ide-ide dalam 

menyelesaikan masalah yang tak biasa atau nonrutin dengan menggunakan 

pengetahuan, informasi dan keterampilan yang dimiliki.  

Menurut Amalina & Siswono (2016) ciri-ciri aspek kreativitas dalam 

pemecahan masalah sebagai berikut: 

1. Kelancaran (fluency) 

Kelancaran dalam pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa 

memberikan jawaban masalah yang beragam dan benar. 
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2. Fleksibilitas (flexibility) 

Fleksibiltas pemecahan masalah mengacu pada kemapuan siswa 

memecahkan masalah dengan cara berbeda. 

3. Kebaruan (novelty) 

Kebaruan pemecahan masalah mengacu pada kemampuan siswa 

memberikan jawaban dari jawaban sebelumnya. 

Tabel 2.3 di bawah merupakan tabel kemampuan kreativitas dalam pemecahan 

masalah. 

Tabel 2.3 Kemampuan Kreativitas dalam Pemecahan Masalah 

AspekKemampuan 

Kreativitas Pemecahan 

Masalah 

 

Indikator Pemecahan Masalah 

Kelancaran (Fluency) Siswa mampu menuliskan dan menyelesaikan masalah 

Fleksibilitas (flexibility) Siswa mampu memberikan banyak cara penyelesaian 

dalam menyelesaikan masalah 

Kebaruan (novelty) Siswa mampu menyelesaikan masalah dengan jawaban 

yang benar dan berbeda dari siswa lainnya. 

 

2.4 Hasil Penelitian yang Relevan 

 Penelitian mengenai model problem posing ini bukanlah penelitian yang 

pertama melainkan sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Ada 3 

penelitian yang mengenai model problem posing sebagai berikut: 

a. Sambada (2012) yang berjudul peranan kreativitas siswa terhadap 

kemampuan memecahkan masalah fisika dalam pembelajaran kontektual, 

persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah meneliti kreativitas siswa, 

perbedaannya adalah subyek penelitian ini terhadap siswa SMA kelas IX 

SMA 3 Jombang yang meneliti pada pembelajaran fisika. 
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b. Sriwenda, Mulyani dan Yamtinah  (2013) yang berjudul Peranan kreativitas 

siswa  terhadap kemampuan memecahkan masalah fisika dalam pembelajaran 

kontektual, persamaannya penelitian ini Meneliti kreativitas siswa 

menggunakan model problem posing, dan perbedaanya adalah Subjek 

penelitian terhadap siswa SMA kelas IX Ipa 5 Sma Negeri 1 Boyolali 

penelitian ini pada pembelajaran kimia materi laju reaksi. 

c. Septiani, Sukestiyarno dan Suyitno (2013) pada hasil penelitiannya yang 

berjudul pembentukan karakter dan komunikasi matematika melalui model 

problem posing berbantuan scaffolding materi segitiga, persamaan  nya 

dengan peneliti adalah  menggunakan model problem posing pada 

pembelajaran matematika, subyek yang akan diteliti siswa smp kelas VII 

sedangkan perbedaanya  model problem posing berbantuan Scaffolding 

sedangkan pada peneliti tidak menggunakan berbantuan Scaffolding 


