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iBAB Ii 

iPENDAHULUANi 

 

A. LatarnBelakangnMasalah 

Pendidikan  memiliki iperanannuntuk menginternalisasikanmnilai- nilai 

hidupi dan ikehidupan ibaikmsecaramintelektual, imoral, isosial, ibudaya idan 

nilai-nilai ilainnya. iPendidikan idiharapkan imampu imemberikan idorongan 

kepadai setiap iindividu idalam imeningkatan, imengembangkan idan 

mengembangkani minat, ibakat idan ikemampuan iakalnya. iPendidikan imemiliki 

peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga para praktisi 

pendidikan melakukan berbagai upaya untuk terus meningkatkan mutu 

pendidikan. Menurut Syah (2013:10)npendidikanmdapatndiartikannsebagai 

sebuahmprosesmdengannmetode-metodemtertentumsehinggamorang memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkahlaku yang sesuai dengan 

kebutuhan. iHal  ini  idikarenakan  iperkembangan  izaman  iyang  imenuntut  

individui  untuki dapati  bersaingmsecaramglobal.  Sehingga  diperlukan  

kemampuan  untuk menciptakan ide atau gagasan baru yang diperoleh dari 

kemampuan berpikir kreatif seorang individu. 

Dalam tujuan pendidikan kurikulumi 2013nyangmtercantum idalam 

PeraturanMMentriMPendidikan idanMKebudayaanMNo. 69Mtahun i2013 adalah 

“Mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yan beriman, produktif, kreatif, inovatif dan afektif serta 

mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan 

peradaban dunia. Salah satu pelajaran yang diberikan dalam pendidikan formal 

disekolah adalah matematika. Matematika merupakan ilmu yang mendasari 

perkembangan teknologi modern serta memiliki peranan penting dalam berbagai 

disiplin ilmu serta mengembangkan daya pikir manusia. Mata pelajaran 

matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari sekolah dasar 

untuk membekali peserta didik dengan kemampuan berpikir logis, analitis, 

sistematis, kritis, dan kreatif serta kemampuan bekerjasama (Depdiknas: 2006: 

387).  
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Matematika adalahmilmumyangmsangatmpentingMuntukMdipelajari serta 

ilmu iyang imempunyai ipengaruh penting dalam kemajuan pendidikan. Maka 

dari itu diperlukan konsep dasar yang kuat. Menurut Susilawati (2012:6), 

beberapa definisi tentang matematika: 

1. Matematika adalah pengetahuan tentang penalaran logik dan berhubungan 

dengan bilangan. 

2. Matematika adalah pengetahuan tentang fakta-fakta kuantitatif dan masalah 

tentang ruang dan bentuk. 

3. Matematika adalah pengetahuan tentang aturan-aturan yang ketat. 

Matematika merupakan salah satu ilmu dasar yang sangat erat sekali 

kaitannya dalam kehidupan sehari – hari sehingga harus dikuasai oleh setiap 

manusia. Dalam lingkungan pendidikan formal, matematika telah diperkenalkan 

mulai dari pendidikan dasar hingga bangku perkuliahan. Bahkan matematika salah 

satu mata pelajaran yang sangat umum karena disajikan dalam simbol, notasi dan 

lambang yang seragam yang dapat dipahami oleh orang – orang diseluruh dunia. 

Tidak jarang dapat jumpai beberapa siswa yang merasa kesulitan dalam 

pembelajaran matematika. Karena itu, siswa menganggap jika matematika adalah 

mata pelajaran yang sulit. Kesulitan siswa dalam matematika dipengaruhi oleh 

beberapa faktor, salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan berpikir 

kreatif matematis siswa yaitu faktor sekolah yang mencakup metode mengajar, 

kurikulum, sarana dan prasarana serta hubungan antara guru dan siswa.  

Metode mengajar haruslah tepat, efisien, dan efektif sehingga siswa dapat 

menerima, memahami, dan mengembangkan bahan pelajaran. Saat ini, banyak 

sekali berbagai model, strategi dan  pendekatan pembelajaran yang berkembang 

dalam masayarakat yang dapat diterapkan untuk untuk meningkatkan kemampuan 

berpikir kreatif sehingga pembelajaran matematika menjadi lebih menyenangkan 

dan mudah dipahami. Menurut Kartini (Rizal, 2014: 16) mengartikan kemampuan 

berpikir kreatif matematis adalah kemampuan memecahkan masalah tidak rutin 

dalam matematika yang mencerminkan aspek: kepekaan, kelancaran, keluwesan, 

dan kebaruan/keaslian serta kemampuan mengelaborasi. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti di SMP 

Negeri 01 Cibarusah menunjukkan bahwa kemampuan siswa dalam berpikir 

kreatif matematis di kelas masih sangat kurang dimana hal ini disebabkan oleh 
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proses belajar-mengajar yang masih didominasi oleh guru, dimana guru sebagai 

sumber utama pengetahuan. peneliti memperoleh gejala-gejala bahwa dalam 

proses belajar bahwa sebagian besar siswa malu untuk menanyakan materi yang 

belum dipahami kepada guru serta pada saat diberikan soal latihan, ada beberapa 

siswa yang tidak mampu mengerjakan atau menyelesaikan soal latihan. Selain itu 

kurangnya aktivitas belajar siswa dalam proses pembelajaran, siswa terbiasa 

mendengarkan penjelasan materi dari guru kemudian mengerjakan soal-soal 

latihan seperti apa yang telah guru contohkan, siswa bisa mengerjakan soal yang 

dicontohkan, tetapi ketika guru sedikit merubah soal yang diberikan, siswa 

cenderung kebingungan dan tidak dapat mengerjakan soal, hal ini disebabkan pula 

karena kurangnya kemampuan berpikir kreatif metematis siswa.  

Isaken et al dalam Mahmudi (2010: 2) mendefinisikan berpikir kreatif 

sebagai proses kontruksi ide yang menekankan pada aspek kelancaran, keluwesan, 

kebaruan, dan kerincian. Pada umumnya kemmapuan berpikir kreatif dipengaruhi 

oleh masalah-masalah menantang dan masalah yang tidak rutin. Hal ini menjadi 

salah satu faktor terbesar terhambatnya kemampuan berpikir kreatif siswa akibat 

terlalu seringnya siswa diberika pembelajaran konvensional, karena 

menyelesaikan soal matematika yang prosedural dan cenderung menghafalkan 

rumus sehingga tidak dapat mengkontruksi ide baru. 

Hal ini dilakukan karena guru mengejar target kurikulum untuk 

menghabiskan materi pembelajaran atau bahan ajar dalam kurun waktu tertentu. 

Guru menekankan pada siswa untuk menghapal konsep-konsep terutama rumus-

rumus praktis, yang bisa digunakan oleh siswa dalam menjawab soal, ulangan 

ataupun Ujian Nasional tanpa melihat secara nyata manfaat materi yang diajarkan 

dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, sikap siswa dalam pembelajaran 

matematika masih kurang antusias, siswa masih menganggap matematika 

merupakan pelajaran yang sulit dan membosankan. Oleh karena itu guru dituntut 

untuk bisa membuat dan melaksanakan model pembelajaran yang inovatif 

Salah satu strategi pembelajaran tersebut adalah strategi pembelajaran 

kreatif-produktif . Dimana dengan strategi ini siswa  akan lebih aktif, kreatif dan 

termotivasi dalam belajar. Pembelajaran kreatif-produktif merupakan strategi 
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yang di kembangkan dengan mengacu pada berbagai pendekatan pembelajaran 

yang diasumsikan mampu meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. 

Dengan strategi pembelajaran kreatif – produktif, siswa di dorong untuk 

menemukan atau mengkontruksi sendiri konsep yang sedang dikaji melalui 

penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara seperti observasi, diskusi dan 

percobaan.Strategi pembelajaran kreatif produktif memiliki beberapa karakteristik 

yang membedakannya dengan strategi pembelajaran lainnya. Karakteristiknya 

adalah sebagai berikut: 

1. Keterlibatan siswa secara intelektual dan emosional dalam pembelajaran 

2. Siswa di dorong untuk menemukan/mengkonstruksi sendiri konsep yang 

sedang dikaji melalui penafsiran yang dilakukan dengan berbagai cara 

seperti observasi, diskusi dan percobaan. 

3. Siswa diberi kesempatan untuk bertanggung jawab menyelesaikan tugas 

bersama. 

4. Pada dasarnnya untuk menjadi kreatif seseorang harus bekerja keras, 

berdedikasi tinggi, antusias serta percaya diri. 

(Wena, 2013:137) 

Dengan mengacu pada karakteristik tersebut, strategi pembelajatan kreatif 

produktif diasumsikan mampu meningkatkan  motivasi siswa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga siswa merasa tertantang untuk 

menyelesaikan tugas-tugasnya secara kreatif sehingga dapat meningkatkan 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa 

Berdasarkan pada ilatar belakang imasalah iyang telah idikemukakan, 

makampenelitimmengambilmjudul “Penerapan Stategi Pembelajaran Kreatif 

Produktif Dalam Meningkatkan Berpikir Kreatif  Siswa”  

B. RumusanMMasalah 

Berdasarkannlatar ibelakangmyangmtelah idikemukakan idi iatas, imaka 

masalahnpenelitianminimdapatmdirumuskanmsebagaimberikut: 

1. Bagaimanampenerapanmpembelajaranmmatemtika idengan menggunakan 

strategi pembelajaran kreatif produktif? 

2. Bagaimanaikemampuan iberpikir kreatif siswa yang menggunakan strategi 

pembelajaran kreatif produktif dengan siswa yang menggunakan 

pembelajarannkonvensionalndalamnpembelajarannmatematika? 
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3. Bagaimana isikap isiswa terhadap pembelajaran matematika 

menggunakani strategimpembelajaranmkreatif iproduktif? 

C. TujuanmPenelitian 

Berdasarkanmdengannrumusanimasalahndiiatas,mmaka itujuan ipenelitian 

inimadalahmuntukmmengetahui: 

1. Penerapanmpembelajaranmmatematikamdenganmmenggunakan istrategi 

kreatifmproduktifa 

2. Perbedaannkemampuan iberpikir ikreatif isiswa iyang imenggunakan 

strategii pembelajarannkreatif iproduktif idengan isiswamyang 

menggunakanmpembelajaran ikonvensional idalam ipembelajaran 

matematika.a 

3. Perbedaannkemampuanmberpikirmkreatif isiswamyangmmenggunakan 

strategii kreatifnproduktifmdengan isiswamyang imenggunakan 

pembelajarannkonvensionalmdalamnpembelajaranmmatematika. 

D. ManfaatnPenelitian 

1. ManfaatnTeoritis: 

Mendapatkansteorinbarumtentangnpeningkatan berpikir kreatifimatematis 

siswandengankmenggunakan strategi pembelajaran kreatif produktif. 

2. ManfaataPraktis: 

a. Manfaatnbaginsiswaa 

1) Membantumsiswamdalam imeningkatkanmkemampuanmberpikir 

kreatifmmatematisnsiswa. 

2) Membantu meningkatkan keaktifan, minatndannmotivasimsiswa 

dalamnkegiatannpembelajaranndinsekolah. 

b. Manfaat bagi guru 

1) Memberikan alternatif cara pembelajaran meningkatkan berpikir 

kreatif.  

2) Mendorong guru dalam menciptakan pembelajaran yang 

bervariasi.  
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3. Bagi Peneliti 

Mendapatkan pengalaman baru dalam meneliti kemampuan berpikir 

kreatif siswa dengan menambahmpengetahuanmdannpengalaman ipeneliti 

sebagaincalonmpendidikmserta imemberikanMgambaran itentang 

perkembanganimkemampuan berpikir kreatif siswai dalam pembelajaran 

matematika. 

E. Kerangka Pemikiran 

Selama ini umumnya pembelajaran yang dilakukan di sekolah hanya 

menggunakan metode ekspositori ataupun konvensionalmyangnmenjadikanmguru 

sebagainpusatnpembelajaranndi ikelasnsedangkannsiswamhanyammendengarkan 

dannmencatatninformasimyangmdisampaikan ioleh iguru, sehinggai hal iini 

mengurangi keaktifan, minat serta kemandirian belajar siswa. 

Adapaunnmenurut Depdiknas (Jufri, 2012: 44) bahwanbelajarnimerupakan 

prosesnuntuknmembantunperkembangannketerampilannberpikirn(thinkingnskill. 

Keterampilannberpikirnadalahnsalahnsatunaspeknkecakapannhidupn(LifenSkill) 

yangnsangatnperlunmendapatnperhatiann danndikembangkannmelaluinproses 

pendidikan. 

Berdasarkannpadamlatarnbelakangimasalahmyang telah idipaparkan, 

strateginyangndigunakanndalamnpenelitianmini adalah istrategimpembelajaran 

kreatifmproduktif. Strategimpembelajaranmkreatifnproduktifidiasumsikanimampu 

meningkatkanmkualitasmproses belajarmmengajarmdanmberpikirmkreatifnsiswa. 

MenurutmDepdiknasmdalammWenam(2013: 140)madaalimantahapannyang 

dapatbdilakukanndalam kegiatanNpembelajaran menggunakan strategi 

pembelajarannkreatif produktif, yaitu: 

1. Orientasi.mSiswamdiberikanmpermasalahanmyangikontekstualidan guru 

mengkomunikasikanmtujuan, imateri, iwaktu, ilangkah-langkah 

pembelajaran, ihasilnakhirmyangndiharapkanmdariisiswa, sertaipenilaian 

yangnditerapkannpadanpembelajaran. 

2. Eksplorasi.nSiswanmelakukanneksplorasiiterhadapimasalah/konsep yang 

dikajindengannberbagaincara,nsepertinmembaca,nmelakukanipercobaan, 
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browsingvlewatninternet dan sebagainya. iGurunakan imengarahkan 

siswanpadanluasncakupanbbidang atau bahasanayangaakanndibahas. 

3. Interpretasi.mHasilneksplorasi idiinterpretasikan imelalui kegiatan 

analisis, diakusi, tanya jawabmyang diadakanmoleh kelompokmuntuk 

menyajikanmhasilmpemahamannyamdi depannkelasnuntuknmemperoleh 

tanggapanndarinsiswanlain. 

4. Re-kreasi.mSiswamditugaskanmuntuk menghasilkan sesuatu yang 

mencerminkanipemahamannyamterhadapmkonsepmyangidikaji menurut 

kreasinyanmasing-masing.iHasil re-kreasinmerupakaniprodukiyang dapat 

dipresentasikan, idipajangnataunditindaklanjuti. 

5. Evaluasi.mGuru melihatmkesungguhanmsiswa dalammeksplorasi, 

kemampuannberpikirnkritis,ilogisimemberikan argumentasi, kemampuan 

bekerjamdan memikulmtanggungmjawabmbersama.iEvaluasinpadaiakhir 

pembelajaranoadalahnevaluasinterhadapnprodukokreatifnyangidihasilkan 

siswa.a 

Menurut Liliawati dan Puspita (2010: 426) aspek keterampilan berpikir 

kreatif meliputi aspek dan indikator sebagai berikut :  

Tabel 1.1 Aspek dan Indikator Berpikir Kreatif 

Aspek Indikator 

Fluency a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan;  

b.  Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya;  

c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan dari suatu 

objek atau situasi. 

Flexibility a. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu 

gambar, cerita, atau masalah;  

b. Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan bermacam cara 

yang berbeda untuk menyelesaikannya;  

c. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) yang 

berbeda. 

Originality Setelah membaca atau mendengar gagasan – gagasan, bekerja untuk 

menyelesaikan yang baru. 

Elaboration a. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau 

pemecahan masalah dengan melakukan langkah langkah yang 

terperinci  

b. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain  

c. Mencoba/ menguji detail-detail untuk melihat arah yang akan 

ditempuh 
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Pembelajaran konvensional yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah  

dan tanya jawab, dengan guru sebagai pusat informasi dengan menyampaikan 

materi sampai tuntas dan guru lebih mendominasi kelas, sedangakan siswa 

mendengarkan dan mencatat penjelasan yang disampaikan guru, kemudian siswa 

mengerjakan latihan, dan siswa dipersilahkan untuk bertanya apabila ada yang 

tidak dimengerti.  

Dari penjelasan di atas maka kerangka pemikiran pada penelitian ini 

ditunjukkan dalam Gambar 1.1  

 

F. Hipotesisa  

Berdasarkannrumusannmasalah iyang dikemukakanmdi atas,mmaka 

hipotesisndalamnpenelitiannininadalah: 

“Terdapatnperbedaannpeningkatanikemampuan berpikir kreatif matematis 

siswanyangnbelajarmdengannmenggunakanistrategi pembelajaran kreatif 

produktifmdenganmsiswa yangmbelajarmdenganmmenggunakanmpembelajaran 

konvensional.”a 

Adapunahipotesisastatistiknya,npenulisnuraikannsebagainberikut:a 

𝐻𝑜 ∶  𝜇1 = 𝜇2 ∶ Tidakmterdapatmperbedaan kemampuanmberpikirmkreatif 

matematisnsiswanantara siswamyangmbelajarmdenganmmenggunakan 

strategimpemebelajaranmkreatifnproduktifndenganmsiswamyangnbelajar 

dengannmenggunakannpembelajarannkonvensional 

H1: 𝜇1 ≠ 𝜇2 : Terdapatnperbedaannberpikirnkreatifnmatematikanantaraisiswa 

antaransiswanyangibelajarndengannmenggunakanistrategiipembelajaran 

kreatifbproduktifmdenganmsiswa yangmbelajar denganmmenggunakan 

pembelajaranmkonvensional 

 Apabila H0mditolak,nartinyanterdapatiperbedaanipeningkatanikemampuan 

berpikirnkreatifnmetamtisisiswaiyangimenggunakanistrategiipembelajaran kreatif 

produktifidengannsiswanyangnbelajar menggunakanipembelajaranbkonvensional. 

Sedangkaniapabila H0nditerima, artinyantidak terdapatnperbedaannpeningkatan 

kemampuanmberpikirmkreatifnmatetamatis siswanyangnbelajar menggunakan 
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strateginpembelajarannkreatif produktifndengannsiswa yang belajar menggunakan 

pembelajarannkonvensional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1 KerangkanBerpikir 

G. HASIL PENELITIAN YANG RELEVAN 

Adapun penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

Kelas Eksperimen 

Strategi pembelajaran kreatif-

produktif 

Kelas Kontrol 

Strategi pembelajaran 

konvensional 

Siswa Kelas VII SMPN 01Cibarusah 

langkah – langkah 

pembelajaran kreatif 

produktif: 

1. Orientasi  

2. Eksplorasi  individu  

3. Interpretasi  kelompok 

4. Re-kreasi kelompok 

5. Evaluasi  

langkah – langkah 

pembelajaran konvensional: 

1. Ceramah 

2. Tanya jawab 

3. Latihan  

Indikator Berpikir Kreatif: 
a. Menjawab dengan sejumlah jawaban jika ada pertanyaan;  

b. Lancar mengungkapkan gagasan-gagasannya;  

c. Dapat dengan cepat melihat kesalahan dan kelemahan dari suatu objek atau 

situasi. 

d. Memberikan bermacam-macam penafsiran terhadap suatu gambar, cerita, 

atau masalah;  

e. Jika diberi suatu masalah biasanya memikirkan bermacam cara yang berbeda 

untuk menyelesaikannya;  

f. Menggolongkan hal-hal menurut pembagian (kategori) yang berbeda. 

g. Setelah membaca atau mendengar gagasan – gagasan, bekerja untuk 

menyelesaikan yang baru 

h. Mencari arti yang lebih mendalam terhadap jawaban atau pemecahan 

masalah dengan melakukan langkah langkah yang terperinci  

i. Mengembangkan atau memperkaya gagasan orang lain  

j. Mencoba/ menguji detail-detail untuk melihat arah yang akan ditempuh 
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1. Al Azmi (2010) dengan judul “Penerapan Strategi Pembelajaran Kreatif 

Produktif untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pokok Bahasan 

Garis-Garis pada Segitiga Kelas VIII.B Mts Diniyah Putri Pekanbaru” 

meneliti pada siswa kelas VIII.B Mts. Diniyah Putri Pekanbaru 

menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK) mengenai 

peningkatan hasil belajar matematika pada pokok bahasan garis-garis 

pada segitiga dengan menggunakan strategi pembelajaran kreatif 

produktif. Penelitian ini menyatakan bahwa terdapat peningkatan hasil 

belajar matematika siswa dengan menggunakan strategi pembelajaran 

kreatif produktif. 

2. Rasfarida Sariani (2013) dengan judul “Pengaruh Aplikasi Strategi 

Pembelajaran Kreatif-Produktif Terhadap Hasil Belajar Matematika 

Siswa Mts Darul Hikmah Pekanbaru” meneliti pada kelas VIII pada 

materi garis singgung lingkaran. Peneliti menyatakan bahwa strategi 

kreatif produktif berpengaruh terhadap hasil belajar matematika siswa. 

Hasil belajar matematika siswa dengan menerapkan strategi pembelajaran 

kreatif produktif lebih baik dari pada model pembelajaran konvensional. 


