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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang sangat penting. Bagi siswa, 

matematika diperlukan untuk menunjang dan mengembangkan ilmu-ilmu lainnya serta 

untuk bersosialisasi dalam kehidupan bermasyarakat. Matematika juga dianggap 

penting karena matematika dapat melatih dan meningkatkan pola pikir siswa menjadi 

lebih logis, cermat, kreatif, rasional serta kritis. Melalui pembelajaran matematika, 

siswa diharapkan memiliki kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis dan 

kreatif, serta memiliki kemampuan bekerja sama secara efektif (Depdiknas, 2006). 

Pentingnya kemampuan berpikir kreatif tertuang secara tersirat dalam tujuan 

pembelajaran matematika pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yaitu 

memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang 

model matematika, menyelesaikan model dan menafsirkan solusi yang diperoleh 

(Depdiknas, 2006: 140). 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam kurikulum yang berlaku di Indonesia saat ini 

yakni kurikulum 2013, pentingnya kemampuan bepikir kreatif matematis tersirat 

dinyatakan dalam kompetensi inti matematika yang menyebutkan bahwa siswa 

diharapkan memiliki kemampuan memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, 

konseptual dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata (Permendikbud, 

2013: 43). Kemampuan berpikir kreatif digunakan siswa untuk memahami 

pengetahuan dan memecahkan masalah.Tuntutan pengembangan kemampuan berpikir 

kreatif matematis tidak hanya menjadi perhatian di Indonesia, tetapi tampaknya sudah 

menjadi perhatian di sejumlah negara. Salah satunya yaitu Singapura yang menyatakan 

bahwa tujuan pembelajaran matematika diantaranya “..........; (7) produce imaginative 

and creative work arising from mathematical idea; .......” (Ministry of Education 
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Singapore, 2006: 5). Dengan demikian pengembangan kemampuan berpikir kreatif 

matematis sangat penting bagi siswa.  

Setiap manusia pada dasarnya adalah makhluk kreatif. Rangsangan dari luar 

merupakan salah satu bagian penting yang bisa mendorong kemampuan kreatif 

manusia. Kemampuan berpikir kreatif pada pembelajaran matematika adalah 

kemampuan yang merangsang siswa untuk menemukan solusi atau ide yang beragam 

dalam memecahkan masalah matematika. Ide yang muncul dari siswa inilah yang 

dapat melatih kemandirian siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Dengan 

kemampuan berpikir kreatif, siswa memiliki pemikiran divergen dan tidak lagi terbatas 

pada pemikiran konvergen. Munandar (2009: 10) mengungkapkan bahwa ciri-ciri 

kemampuan berpikir kreatif terdiri dari kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), 

keaslian (originality) dan memperinci (elaboration). 

Menurut Career Center Maine Departement of Labor USA (Iskandar, 2012: 1), 

kemampuan berpikir kreatif adalah salah satu kemampuan yang dikehendaki dunia 

kerja. Suherman (2008: 13) mengungkapkan dari tiga belas kemampuan atau 

kompetensi matematika, kompetensi berpikir kreatif (creative thinking) adalah salah 

satu kemampuan kognitif yang penting dimiliki dan ingin dicapai siswa dalam 

pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika tidak hanya belajar tentang 

matematika, tetapi melatih berpikir matematika. Pentingnya kreativitas dalam 

matematika juga dikemukakan oleh Bishop (Mahmudi, 2010: 3) yang menyatakan 

bahwa seseorang memerlukan dua keterampilan berpikir matematis, yaitu berpikir 

kreatif yang sering diidentikkan dengan intuisi dan kemampuan berpikir analitik yang 

diidentikkan dengan kemampuan berpikir logis. 

Mutu pendidikan di Indonesia dinilai masih kurang memuaskan, terutama 

kemampuan berpikir kreatif siswa Indonesia yang pada kenyataannya masih jauh dari 

sempurna.  Pada tahun 2011TIMSS (Trend in International Mathematics and Science 

Study) mencatat data bahwa prestasi matematika siswa kelas VIII SMP Indonesia 

berada di peringkat ke-38 dari 42 negara dengan skor 386 (NCES, 2013). Dalam 

penelitian TIMSS ini, kompetensi siswa yang diamati antara lain pengetahuan, 
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penerapan dan penalaran, sedangkan materinya mencakup pokok bahasan bilangan, 

aljabar, geometri, data dan peluang. Menurut hasil analisis TIMSS, rata-rata skor 

matematika siswa Indonesia untuk kemampuan pengetahuan menempati urutan ke-39, 

kemampuan penerapan menempati urutan ke-39 dan kemampuan penalaran menempati 

urutan ke-37 dari 42 negara. Rendahnya kemampuan penalaran diduga disebabkan 

oleh kurangnya kemampuan berpikir kreatif siswa, hal ini sejalan dengan pendapat 

Krulick dan Rudnick (Sukayasa, 2012: 46) bahwa penalaran mencakup berpikir dasar 

(basic thinking), berpikir kritis (critical thinking) dan berpikir kreatif (creative 

thinking). 

Mustakim (2009) melakukan penelitiandi Patean, Jawa Tengahmenunjukkan 

rendahnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, yaitu 3 siswa atau 9% 

termasuk ke dalam kategori kreatif, 13 siswa atau 37% termasuk cukup kreatif, 11 

siswa atau 31% termasuk kurang kreatif dan 8 siswa atau 23% termasuk tidak kreatif. 

Adapun Jallen dan Urban (Angriani, 2012: 3) dalam penelitiannya menyimpulkan 

bahwa tingkat berpikir kreatif anak-anak Indonesia menempati urutan terendah. Secara 

berturut-turut dari yang tinggi sampai yang terendah adalah Filipina, Amerika, Inggris, 

Jerman, India, RRC, Kamerun, Zulu dan Indonesia. Penelitian juga dilakukan oleh 

Palufi(2012) di Blitar yang menunjukkan ketiga indikator dari berpikir kreatif 

matematis siswa yaitu fluency, flexibility dan originality masih tergolong rendah. 

Sedangkan menurut penelitian di Kendari yang dilakukan oleh Lambertus dkk (2013) 

menunjukkan bahwa indikator fluency, originality dan elaboration yang masih 

tergolong rendah. Adapun Prima (2009) melakukan penelitian di Singaraja, ditemukan 

bahwa indikator berpikir kreatif matematis siswa yaitu fluency dan elaboration masih 

tergolong rendah. Dari hasil studi pendahuluan melalui wawancara dengan seorang 

guru kelas VIII di salah satu SMP di Cimahi, diperoleh bahwa kebanyakan siswa 

masih belum bisa mencetuskan dan mengungkapkan ide yang bervariasi serta 

kemungkinan atau alternatif jawaban dari suatu masalah matematika. 

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa siswa 

hanya mampu memecahkan masalah-masalah matematika sederhana. Uraian tersebut 
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juga mencerminkan bahwa pembelajaran matematika masih belum mampu 

mengoptimalkan peningkatan kemampuan berpikir kreatif siswa. Rendahnya 

kemampuan tersebut diduga akibat dari  proses pembelajaran yang sebagian besar 

siswa hanya berperan sebagai penerima, kurang aktif dalam menemukan atau mencari 

informasi baru penyelesaian suatu masalah. Pembelajaran  tersebut dalam penelitian 

ini disebut pembelajaran konvensional. 

Mengingat pentingnya kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dan masih 

rendahnya kemampuan tersebut, siswa perlu difasilitasi dengan pembelajaran yang 

dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi kemampuan 

kreatifnya, mengarahkan siswa dalam memahami, mengaplikasikan, dan 

mengembangkan materi pembelajaran matematika. Oleh karena itu, diperlukan 

pemilihan model pembelajaran yang tepat agar kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa dapat ditingkatkan. Model pembelajaran seperti ini diharapkan mampu 

menumbuhkan kemampuan berpikir kreatif melalui kebiasaan berpikir dan bersikap 

dalam memahami serta memecahkan masalah matematika. Kebiasaan tersebut akan 

memberikan efek positif bagi siswa dalam menghadapi kehidupan sehari-hari mereka.  

Model pembelajaran Treffinger adalah salah satu model pembelajaran yang 

mengutamakan segi proses dan menangani masalah kreativitas secara langsung 

(Munandar, 2009: 172). Pomalato (2005: 5) menyatakan bahwa model pembelajaran 

Treffinger melibatkan dua ranah, yaitu kognitif dan afektif. Usaha untuk meningkatkan 

dan memperbaiki kinerja berpikir serta sikap kreatif dilakukan secara sistematik 

dengan memusatkan kepada proses belajar memecahkan masalah yang akan memberi 

peluang kepada siswa untuk melakukan kegiatan-kegiatan kreatif dalam pembelajaran 

matematika. Model pembelajaran Treffinger menggambarkan tiga tahap yang dimulai 

dengan unsur-unsur dasar dan menanjak menuju yang lebih majemuk. 

Sikap siswa terhadap matematika serta terhadap proses pembelajaran matematika 

adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Pembelajaran dapat dikemas secara 

menyenangkan dan dapat membangkitkan semangat siswa dalam mempelajari 

matematika sehingga akan memungkinkan siswa memiliki sikap positif terhadap 
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pembelajaran matematika. Model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran 

matematika dapat menimbulkan kesan pada diri siswa, baik kesan yang positif maupun 

negatif. Kesan tersebut dapat terlihat dari sikap siswa ketika proses pembelajaran. Hal 

ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ruseffendi (Rohaeti, 2013:5) bahwa 

terdapat keterkaitan antara sikap dengan proses pembelajaran matematika.Dengan 

demikian diperlukan suatu model pembelajaran yang diperkirakan dapat disikapi 

secara positifoleh siswa dan dapat mengembangkan sikap positif terhadap matematika. 

Model pembelajaran yang dimaksud adalah model pembelajaran Treffinger. 

Sikap siswa mempengaruhi terwujudnya tujuan pembelajaran matematika, 

termasuk di dalamnya meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis. Hal ini 

sejalan dengan Begle (Rohaeti, 2013:5) yang menyatakan bahwa sikap positif terhadap 

matematika berkorelasi positif dengan hasil belajar matematika, yang terlihat dari 

lulusnya siswa tersebut dalam suatu atau keseluruhan tes, sehingga terjadi peningkatan 

kompetensi yang telah dirumuskan kurikulum. Hasil belajar siswa dapat dilihat dari 

aspek kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor. Salah satu kemampuan kognitif 

yang penting dimiliki oleh siswa yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis. Hal ini 

berarti sikap siswa terhadap matematika berkaitan dengan kemampuan berpikir kreatif 

matematisnya. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

yang berjudul “Penerapan Model Pembelajaran Treffinger untuk Meningkatkan 

Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis Siswa SMP”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

masalah dalam penelitian ini dirumuskansebagai berikut: 

1. Apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang 

memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Treffinger lebih baik 

daripada siswa yang memperolehpembelajaran dengan model pembelajaran 

konvensional? 
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2. Bagaimana sikap siswa terhadap penerapan model pembelajaran Treffinger pada 

pembelajaran matematika? 

 

C. Tujuan  

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, tujuan dari 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

yang memperoleh pembelajaran dengan model pembelajaran Treffinger lebih 

baik daripada siswa yang memperoleh model pembelajaran konvensional. 

2. Mengetahui sikap siswa terhadap penerapan model pembelajaran Treffinger pada 

pembelajaran matematika. 

 

D. Manfaat  

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 

 

 

1. Bagi Guru 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi guru dalam proses 

pembelajaran khusunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir kreatif 

matematis siswa. 

2. Bagi Siswa 

Meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematisnya sehingga dapat lebih 

memahami dan memaknai pembelajaran matematika yang diperolehnya. 

3. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin 

meneliti lebih lanjut mengenai model pembelajaranTreffinger dan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa. 

 


