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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib dipelajari 

mulai dari jenjang sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan 

kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, inovatif dan kreatif, serta 

kemampuan bekerjasama (Permendikbud, 2014). Kemampuan berpikir kreatif 

merupakan ketrampilan yang dimiliki siswa untuk menemukan berbagai 

kemungkinan alternatif penyelesaian dari masalah yang dihadapi. Peter (2012) 

mengungkapkan bahwa pentingnya berpikir kreatif adalah agar dapat bersaing 

dalam dunia kerja dan kehidupan pribadi, seorang siswa harus memiliki 

kemampuan berpikir kreatif. Oleh karena itu, kemampuan berpikir kreatif 

matematis perlu dikembangkan dalam pembelajaran matematika, sehingga 

ketika siswa dihadapkan pada suatu masalah maka akan terbiasa untuk 

menyelesaikannya dengan banyak alternatif jawaban. 

Intelligence (kecerdasan) merupakan hal yang tidak bisa lepas dari 

kreativitas. Keduanya saling mempengaruhi, berdasarkan hasil riset Guilford 

(Munandar, 2009) dengan diajukannya model struktur intelektual, tampak 

perhatian terhadap kreativitas, termasuk hubungan antara kreativitas dan 

intelegensi sangat meningkat, khususnya sejauh mana intelegensi berpengaruh 

terhadap kreativitas seseorang. Sujiono (2010), kecerdasan merupakan 

kemampuan tertinggi yang dimiliki manusia. Tingkat kecerdasan seseorang
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dapat membantu seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang 

muncul dalam kehidupannya.  

Dalam penelitian Gardner tentang kecerdasan ditemukan pada hakekatnya 

manusia memiliki delapan macam kecerdasan yang berbeda-beda dan 

menggunakan dengan cara-cara yang sangat individual (Sujiono, 2010).  

Walter McKenzie (Yaumi, 2013) menambahkan satu lagi kecerdasan menjadi 

sembilan macam kecerdasan. Sembilan kecerdasan tersebut dikelompokkan 

menjadi tiga domain menurut McKenzie yaitu interaktif, analitik, dan 

introspektif. Domain interaktif terdiri dari kecerdasan verbal-linguistik, 

interpersonal dan jasmaniah-kinestetik. Domain analitik terdiri dari 

kecerdasan logis-matematika, berirama-musik, dan naturalistik. Domain 

introspektif terdiri dari kecerdasan intrapersonal, visual-spasial, dan 

eksistensial-spriritual. Masing-masing domain kecerdasan McKenzie tersebut 

memiliki karakteristik tersendiri sehingga dimungkinkan akan mempengaruhi 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

SMP Negeri 8 Purwokerto terletak di jalan Kapten Piere Tendean nomor 

36 Purwokerto, Kabupaten Banyumas. SMP Negeri 8 Purwokerto merupakan 

Sekolah Menengah Pertama favorit dan unggulan di Kabupaten Banyumas, 

hal ini ditunjukkan dengan terpilihnya SMP Negeri 8 Purwokerto sebagai 

salah satu sekolah terbaik di Indonesia versi Kemendikbud 2015 berdasarkan 

Indeks Integritas Ujian Nasional (IIUN). Jumlah siswa kelas VII yang 

diterima pada tahun ajaran 2015/2016 sebanyak 269 siswa, dibagi secara 

heterogen dari kelas VII A-VII H. Siswa yang diterima di SMP Negeri 8 
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Purwokerto adalah siswa pilihan dengan nilai akademik yang tinggi, serta 

prestasi non akademik yang baik. Tidak hanya itu, sebagian dari siswa yang 

diterima di SMP Negeri 8 Purwokerto juga melampirkan piagam penghargaan 

yang pernah diraihnya. Latar belakang siswa dalam perbedaan prestasi yang 

dimiliki siswa kelas VII itulah yang memungkinkan adanya perbedaan 

kecerdasan dan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa. 

 Dari uraian di atas, perlu dilakukan deskripsi tentang kemampuan berpikir 

kreatif matematis ditinjau dari domain kecerdasan McKenzie. Penelitian ini 

perlu dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang 

kemampuan berpikir kreatif matematis. Dengan mengetahui gambaran 

tersebut kita dapat memberikan perlakuan untuk mengembangkan kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa sesuai dengan domain kecerdasan yang 

mereka miliki. Oleh karena itu, peneliti bermaksud untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “Deskripsi Kemampuan Berpikir Kreatif Matematis 

Siswa Kelas VII SMP Negeri 8 Purwokerto Ditinjau dari Domain Kecerdasan 

McKenzie”.  

 

B. Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini lebih terarah dan mendalam, maka penelitian ini 

terbatas pada bagaimana deskripsi kemampuan berpikir kreatif matematis 

siswa kelas VII SMP Negeri 8 Purwokerto ditinjau dari domain kecerdasan 

McKenzie? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa kelas VII SMP 

Negeri 8 Purwokerto ditinjau dari domain kecerdasan McKenzie.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam dunia 

pendidikan, khususnya pendidikan matematika. Dapat digunakan sebagai 

kerangka acuan dan pengembangan penelitian matematika terkait 

kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari domain 

kecerdasan McKenzie. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Siswa 

Siswa dapat mengetahui gambaran tentang kemampuan berpikir kreatif 

matematis dan domain kecerdasan McKenzie yang mereka miliki. 

b. Bagi guru 

Memberikan informasi kepada guru tentang gambaran kemampuan 

berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari domain kecerdasan 

McKenzie. 
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c. Bagi peneliti 

Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru bagi peneliti terkait 

dengan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari 

domain kecerdasan McKenzie. 
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